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Oangeande: fragen IPO/SNN, tarieding Steatemerk 8 oktober 2014  
Fia statengriffie@fryslan.nl oan it Kolleezje fan DS fan Fryslân  
 
Nei oanlieding fan de stikken hat de FNP-fraksje de neikommende fragen:  
 
Yn de konsept-beslutelist fan de Bestjoerskommisje Ekonomyske Saken fan SNN fan tiisdei 
24 juny 2014 stiet ûnder punt 8 (Verlengings- / wijzigingsverzoeken) dat der diskusje is oer it 
subsydzje foar de projekten ‘Watercampus’ en ‘Revitalisering kantorengebied 
Tesselschadestraat’ yn Ljouwert. Yn it stik stiet: ‘SNN licht toe dat er volgens meerderheid 
van de stuurgroep voor deze projecten geen argumenten zijn die een afwijking legitimeren 
van de door de Bestuurscommissie vastgestelde strikte lijn voor verlengingen. 
Fryslân/Leeuwarden benadrukken dat beide projecten zonder verdere risico's begin 2015 
kunnen worden afgerond en dat er sprake is van overmacht. SNN geeft aan vanwege 
noodzaak gelijke behandeling van projecten, extra argumenten te willen waarom bij deze 
projecten afgeweken kan worden van de strikte lijn. Gezien de discussie en het feit dat de 
adviezen tot stand zijn gekomen via een schriftelijke ronde van de stuurgroep wordt besloten 
besluitvorming over de projecten 8b en 8d te verplaatsen naar de volgende vergadering, 
nadat behandeling in de stuurgroep heeft plaatsgevonden’. Fierderop yn de tekst stiet 
nochris klip en klear dat der sprake is fan in minderheidsstânpunt fan de Fryske/Ljouwerter 
delegaasje mar dat de oare partijen út Drinte en Grinslân yn SNN net akkoart binne.   
 
Fragen:  

1. Wêrom hawwe de provinsjes Grinslân en Drinte en de stêden Assen, Emmen en 
Grins yn it oerlis fan SNN net ynstimd mei it honorearjen fan it fersyk om ferlinging, 
sadat de beide Ljouwerter projekten net yn ‘e kiif komme en ek yn 2015 yn 
oanmerking komme kinne foar subsydzje?  

2. Wat hat it Kolleezje fan DS dien om de oare partijen yn SNN te oertsjûgjen dat it fan 
grut belang is dat de projekten, mooglik mei in lytse útrin yn 2015, dochs gewoan 
útfierd wurde kinne?  

3. Wat is de aktuele stân fan saken? Op 2 septimber soe yn SNN-ferbân op ‘e nij praat 
wurde oer de kwestje. Leit der noch altyd in blokkade fan de Drintske en Grinzer 
oerheden foar de beide projekten yn Ljouwert? Kinne beide projekten op ‘e tiid en mei 
de earst taseine subsydzje fan SNN útfierd wurde?      


