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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen over de financiering van het project
Rondje om het Lauwersmeer

Geacht mevrouw Haga,

Op 12-09-2013 ontvingen wij van u een aantal schriftelijke vragen over de financieringspro
blematiek van het project Rondje om het Lauwersmeer. Omdat de beantwoording meer tijd in
beslag nam als de toegestane periode, hebben we u bij brief van 2 oktober (ons kenmerk
01082965) laten weten de beantwoording op te schorten tot uiterlijk 6 november 2013.
Op 5 november 2013 is het onderwerp en uw vragen in de vergadering van GS aan de orde
geweest. U bent inmiddels op de hoogte gebracht van ons besluit, hieronder treft u de be
antwoording van alle door u gestelde vragen aan.

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 12-09-2013, beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1.
Hoe belangrijk vindt u het dat het Rondje Lauwersmeer wordt uitgevoerd?

Antwoord vraag 1:
Ons college hecht grote waarde aan versterken van de recreatief toeristische infrastructuur
in en om het Lauwersmeer gebied en natuurlijk het Friese achterland. Om die reden wordt in
het Fries Merenproject ‘Uitvoeringsprogramma 2011-2015 door de Provincie geld beschik
baar gesteld om de recreatief/toeristische toegangspoorten zoals het Lauwersmeer te ver
sterken. Het project ‘Rondje om het Lauwersmeer’ met daarin allerlei deelprojecten sluit
nauw aan op het versterken van die noordelijke toegangspoort.
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Vraag 2.
Kunt u schetsen wat het risico is met betrekking tot de uitvoering van het totale project als de
benodigde €332.000 (2x€’166.000) niet op tafel komt? t

Antwoord vraag 2:
De kans is aanwezig dat het project zonder deze bijdrage niet of veel soberder wordt uitge
voerd.

Vraag 3.
Uit informatie die wij kregen leiden we af dat het Rondje Lauwersmeer niet of sterk versoberd
wordt uitgevoerd zonder de bijdragen van Kollumerland c.a. en Dongeradeel. Wat vindt u
daarvan?

Antwoord vraag 3:
Met de beschikbare middelen die er al zijn, zou dat een gemiste kans zijn. Zo hebben de
Provincie Groningen en de gemeente de Marne al 1 miljoen euro voor het project gereser
veerd.

Vraag 4:
In hoeverre is de bijdrage uit het Waddenfonds afhankelijk van de regionale bijdragen?

Antwoord vraag 4:
Het Waddenfonds kent haar eigen beoordeling -en wegingskader. Een (financieel) breed
gedragen Uitvoeringsprogramma ‘Lauwersmeer op Koers’ met daarin het project Rondje om
het Lauwersmeer, zal bij beoordeling van de Waddenfondsaanvraag hoger scoren als alle
partners in het gebied meedoen of wanneer de financiering een stevig fundament heeft.

Vraag 5.
Blijft de hoogte van de bijdrage uit het Waddenfonds gelijk, ook als de regionale bijdrage
kleiner wordt? Zo nee, wat blijft er dan over van de bijdrage van het Waddenfonds?

Antwoord vraag 5:
Bij een lager investeringsvolume zal ook een eventuele bijdrage vanuit het Waddenfonds
navenant kleiner worden.

Vraag 6.
Welke mogelijkheden heeft u om Dongeradeel en Kollumerland c.a. te helpen hun financiële
verplichting inzake het Rondje Lauwersmeer na te komen?

Antwoord vraag 6:
Wij staan in principe positief t.a.v. een aanvullende bijdrage voor het project Rondje om het
Lauwersmeer en betrekken dit bij de afweging van de inzet van een eventueel positief resul
taat van het jaarrekening resultaat 2013.
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Vraag 7.
De Provincie Groningen heeft al in een vroeg stadium de financiële verplichting van de ge
meente De Marne overgenomen, vanwege de financiële situatie van deze gemeente. Welke E
reden heeft u om dat niet te doen voor de twee Friese gemeenten?

Antwoord vraag 7:
Bij vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Fries Merenproject 2011— 2015 is met de Sta-

_____

ten afgesproken om de financiering voor 1/3 bij de gemeenten neer te leggen. Daar kan bij
individuele projecten van afgeweken worden maar uiteindelijk zal bij afrekening van het ge
hele uitvoeringsprogramma aan het bijdrage percentage van gemeenten voldaan moeten
worden. Bij de start van elk project is dus de insteek om de gemeente voor 1/3 mee te laten
financieren. Bij een afwijkende financiering van een individueel project wordt bekeken welke
consequenties dat heeft voor de afrekening van het gehele investeringsprogramma.

Vraag 8. 0
De Provincie Fryslân vraagt cofinanciering van de gemeenten voor de uitvoering van het
Rondje Lauwersmeer. In hoeverre bent u bereid het proces- en werkgeld van beide gemeen
ten als cofinanciering aan te merken?

Antwoord vraag 8:
Voor het opzetten en uitvoeren van de diverse projecten in het Uitvoeringsprogramma ‘Lau
wersmeer op Koers’ is naast projectengeld ook proces- en werkgeld nodig. Het inzetten van
het proces/werkgeld van deze 2 gemeenten als cofinanciering voor het project ‘Rondje om
het Lauwersmeer’, geeft weer een tekort op andere onderdelen van het Uitvoeringspro
gramma. Het doorschuiven van het beschikbaar gemeentelijke geld naar het project ‘Rondje
om het Lauwersmeer’, is geen oplossing en wat ons betreft geen optie.

Vraag 9.
Is het in dat geval mogelijk een grotere provinciale financiële bijdrage te doen om de begro
ting van het project sluitend te maken?

Antwoord vraag 9:
Het project Rondje om het Lauwersmeer sluit nauw aan op het Uitvoeringsprogramma 2011
— 2015 van het Fries Merenproject. Beleidsmatig zou een extra Provinciale bijdrage aan het
project te rechtvaardigen zijn mits voldaan kan worden aan ‘financiële spelregels’ (zie ant
woord 7).

Vraag 10.
Welke financieringsmogelijkheden zijn er verder die ruimte geven aan de beide gemeenten.
We denken dan bijvoorbeeld aan een achtergestelde lening. Maar zijn er misschien nog an
dere mogelijkheden?

Ons knrnek 01089599



provinsje fryslân
provincie fryslân

Antwoord vraag 10:
Samen met de gemeenten is gezocht naar allerlei financieringsopties zoals leningen, voorfi
nanciering of uitsmeren van de bijdragen over meerdere jaren. Geblokkeerd door wetgeving
(overheden mogen elkaar geen leningen verstrekken) maar vooral door de zorgelijke finan
ciële positie van beide gemeenten, zijn deze opties niet mogelijk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

13A.

drs. A.J. van

voor deze drs. A.L. Piet, loco-secretaris

1 1

J.A. Jorritsma, voorzitter

secretaris
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