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Underwerp : beantwurding skriftlike fragen oer de rykstsjinsten yn Fryslân

Achte hear Posthumus,

Jo skriftlik stelde fagen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemint fan Oarder, hjir ynkommen op 10
jannewaris 2013, beântwurdzje wy as folget:

Vraag 1:
Hokker Rykstsjinsten / seisstannige bestjoersorganen hawwe op dit stuit fêstigings yn Ljou
wert en Fryslân?

Antwurd op fraach 1
Yn Fryslân binne ferskate rykstsjinsten festige, mei nammen yn de stêd Ljouwert. Hjirûnder
jouwe wy dy rykstsjinsten oan, ynklusyf sifers oangeande wurkgelegenheid oer itjier 2011
(sifers fan 2012 binne noch net definityf fêststeld).
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Rijkdiensten / ZBO Fryslân Groningen Drenthe

Belastingdienst / douane 554 704 315
Rechtbanken / Gerechtshof / OM / Raad voor de Kinder- 61 1 362
bescherming 805
Centraal Justitieel Incasso Bureau Leeuwarden 1.133 0 0
Gevangenissen/Pl’s, 178 1191 761
Ministerie van Economische Zaken 90 500 887
Defensie (o.a. voor Fryslân de Vliegbasis) 1159 202 2261
RWS Dienst Noord-Nederland (alle locaties) 294 70 8
ZBO’s 1029 3.678 676
Totaal 5.242 6.968 5270

Vraag 2:
Hoefolie wurkgelegenheid is mei dy fêstigings anneks (totaal, mar ek graach ütsplitse nei
Rykstsjinst/fêstiging, ek yn fergeliking mei oare provinsjes)?

Antwurd op fraach 2
Sjoch it antwurd op fraach 1.

Vraag 3:
Hat It Koiieezje ek sinjalen krigen dat, neist It IM, ûnder oare by de Belêstingtsjinst en It JIB
de kommende jierren in soad wurkgelegenheid ferdwine kin?

Antwurd op fraach 3
Der wurdt op dit stuit troch de Ryksgebouwetsjinst wurke oan de saneamde Masterplannen
(hûsfestingsplannen fan de ferskate rykstsjinsten). Wy wurde oppe hichte steld fan de ûnt
wikkelings hjirfan en wy meitsje is stânpunt kenber. De ûntwikkelings nimme wy serieus. It
liket is gjin goeie saak om te spekulearjen oer oantallen te ferwachtsjen ferlies fan banen.

Vraag 4:
Hat it Kolleezje kontakt mei de ferskate direksjes en kabinetsleden, wêrûnder de nije Minister
voor Wonen en Rijksdienst, oangeande it behâld fan wurk by de Rykstsjinsten yn Ljou
we rt/Fryslân?

Antwurd op fraach 4
Ja, wy ha sawol op direksje- as op bestjoerlik nivo kontakt hjiroer. Koartlyn ha de trije Kom
missarissen fan de Keninginne in petear hân mei de nije ministers foar Wenjen en Ryks
tsjinst (minister Blok) en Ynlânske Saken en Keninkrykkrelaasjes (minister Plasterk).
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Vraag 5:
Hokker garânsjes kinne wy dêrby ûntliene oan eardere ôfspraken oer de sprieding fan Ryks
tsjinsten én de status fan Ljouwert as1Rijkskantorenstad’?

Antwurd op fraach 5
De ministers jouwe gjin garânsjes. Wy sette tis derfoar yn dat de status fan Ljouwert as stêd
fan Rykskantoaren in diidlike ynfolling krijt yn de Masterplannen oer de Rykstsjinsten.

Vraag 6:
Hokker aksjes ûndernimme jim yn de mande mei de gemeente Ljouwert en oare partners om
safolle mooglik heechweardige wurkgelegenheidyn Ljouwert en Fryslân te behâlden?

Antwurd op fraach 6
Wy binnen oanhâldend dwaande en Iobbyë mei sawol de gemeente Ljouwert as yn SNN
ferbân om de Fryske wurkgelegenheid by de Rykstsjinsten te behâlden.

Ta slot wolle wy jimme wize op de lobbybrieven dy’t wy krektlyn yn SNN-ferbân oan de
Twadde Keamer en oan de minister 1 an Wenjen en Rykstsjinst stjoerd hawwe. Hjirfan ha
jimme ôfskriften krigen.

Mei rju tinge,

Depute rr Steaten fan Fryslân,

.J. van den Berg, sekretaris
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