
03 september 2014, pag. 20

‘Geknal’ tussen overheden‘Geknal’
ATZE JAN DE VRIES

Door gedeputeerde staten is de sa-
menwerkingsagenda ANNO van pro-
vincie en gemeenten in de Noord-
oosthoek regelmatig als voorbeeld
gepresenteerd voor andere regio’s.

Maar daar is weinig reden toe, valt
af te leiden uit een onderzoek dat er

LEEUWARDEN Gemeenten en de
provincie ergeren zich aan elkaar
in Noordoost-Friesland, blijkt uit
een rapport dat lang niet openbaar
is gemaakt.

al sinds januari ligt.
Het lukt de partijen nauwelijks

geld los te peuteren van private par-
tijen of hogere overheden. Maat-
schappelijke organisaties hebben
het gevoel dat ze vrijwel geen kans
maken om zelf plannen in te dienen;
gemeenten willen vooral hun eigen
agenda’s afwerken.

Veel doelen zijn nauwelijks te eva-
lueren, zo stellen de onderzoekers
van Partners en Pröpper in Noord-
wijk.

Gemeenten vinden dat de provin-
cie gauw de baas speelt, terwijl de

‘Geknal’ tussen
provincie (die met 22,7 miljoen euro
de helft van het geld inlegt) zich als
,,PIN-automaat’’ behandeld voelt.
Omdat die centen uit verschillende
potjes komen, kost het veel tijd de
provinciale euro’s daadwerkelijk op
te halen. ,,Veel zaken escaleren naar
bestuurlijk niveau’’, staat in het rap-
port.

Statenlid Wiebo de Vries (Chris-
tenUnie) noemt het rapport ,,zeer
kritisch’’ over het provinciebestuur.
Hij vraagt zich af waarom het stuk
nog niet openbaar is gemaakt.

,,En ik hâld myn hert fêst foar de

en over
aginda’s yn oare streken’’, verklaart
hij.

Het onderzoek gaat eind deze
maand de deur uit, zegt gedeputeer-
de Johannes Kramer. Hij wilde eerst
een plan van aanpak maken, dat de
route tot verbetering aangeeft.

In hun kritiek op elkaar zijn de
partijen volgens Kramer heel open
geweest. ,,Ik ha oanstien op dit rap-
port. Der binne kribbekeurigheden.
Dêr moat ús organisaasje fan leare.
Mar de auto rydt wol, ek al knalt en
ploft it wolris wat ûnder de motor-
kap.’’

erheden


