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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen over inzet corona herstelpakket
Noord-Fryslan

Geachte heer De Vries,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 26 augustus 2021, beantwoorden wij als volgt. Medio september hebben wij in een brief
ons uitstel van de beantwoording aangegeven.

lnleiding:
Noord-Fryslan blijft achter met het herstel van de economie ten opzichte van de andere re-
gio's in Nederland. Oat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS).
Noord-Fryslan kent een krimp van 3% t.o.v. het tweede kwartaal in 2019. TerwijI de econo-
mie in driekwart van de regio's weer op het economisch niveau van voor coronacrisis is.
Tijdens het maken van een voorstel voor het tweede corona herstelpakket: 'No en Moam II'
is een analyse gemaakt van de huidige situatie. Daarbij was de verwachting dat de krimp in
Noord- en West Fryslan in 2020 tussen de 3,7% en 4,7% zou uitkomen. Dat beeld blijkt nu
op basis van de CBS cijfers te kloppen. De fractie van de Christen Unie heeft hier specifiek
aandacht voor gevraagd tijdens het debat over het tweede herstelpakket. Hierover hebben
wij de volgende vragen:

Vraag 1:
Hoe duidt u de nieuwe cijfers van het CBS ten aanzien van de economische krimp in Noord
Frysla n en ook specifiek de Waddeneilanden?

- 1 / 3- Ons kenmerk: 01915676



provinsje fryslan
provincie fryslan b

Antwoord vraag 1:
De cijfers van het CBS hebben we gezien. We proberen ook diepere gegevens achter deze
cijfers te krijgen. Specifiek voor de VVaddeneilanden is er wel een verklaring: de eilanden zijn
sterk afhankelijk van toerisme. Deze sector heeft langer in de lockdown gezeten dan andere
sectoren en daardoor meer last gehad van de coronamaatregelen. Onze indruk is echter dat
in de afgelopen maanden het toerisme zich weer goed heeft hersteld, waarmee we voor der-
de kwartaal betere cijfers verwachten. VVel moet worden aangegeven dat in de analyse van
het pakket ails weergegeven dat het aandeel banen in groeisectoren op de VVaddeneilanden
in verhouding klein is.

Vraag 2:
Tijdens het debat over het tweede herstelpakket No & Moarn is toe gezegd om extra te inves-
teren in gebieden met de grootste krimp en de minste veerkracht. In hoeverre is er specifiek
aandacht voor de regio Noorcl-Fryslan?

Antwoord vraag 2:
De regelingen zijn provinciaal uitgezet en we houden bij of alle regio's er voldoende gebruik
van maken. Uit de regioanalyse die we vanuit gegevens van onder andere SNN hebben
kunnen maken blijkt dat voor wat betreft de pijler Leefbaarheid de 500 Euroregeling zeer
gewild was en al snel werd overtekend. Dat gold ook voor Noardeast en de Wadden. In
Noardeast konden 60 aanvragen worden gehonoreerd, op de Wadden 30. Vooral in Noorde-
ast waren er veel aanvragen. In de toeristische sector is aan ondernemers in de regio Noor-
deastn, afkomstig uit de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, VVaadhoeke, Harlingen en
Noardeast-Fryslan in het kader van de subsidieregeling Covid-19 VIE sector 78 keer subsi-
die verstrekt voor in totaal een bedrag van € 112.036,-. Vanuit economie kan aangegeven
worden dat de voucherregeling ook breed gebruikt wordt. Uit cijfers blijkt dat er vanuit de
genoemde gemeenten en de Wadden in totaal naar aanleiding van 76 aanvragen subsidie is
beschikt op een 314.
Onze conclusie is dan ook dat alle regio's goed profiteren van de regelingen.

Vraag 3:
Welke extra mogelijkheden ziet ii om deze regio te voorzien van een extra economische itn-
puls?

Antwoord vraag 3:
De regelingen vanuit het coronaherstelmaatregelenpakket zijn gericht op structurele verster-
king. Onze collectieve missie, overeenkomstig het bestuursakkoord: de ontwikkeling van
Fryslan tot een rijke brede welvaartsregio, staat daarbij centraal. Deze zienswijze wordt on-
derstreept door het Centraal Planbureau dat aangeeft dat de Brede Welvaartsgedachte de
oplossing dient te zijn voor de post-Covid periode. Met de maatregelen willen we een bijdra-
ge leveren aan de brede welvaart, die een sterke samenhang kent met het werken aan inter-
nationale doelen, zoals opgesteld in de zeventien Sustainable Development Goals. Een
duurzame en dynamische delta, die kan zorgen voor people, planet en profit. Economie is
daar een pijler van, maar leefbaarheid, cultuur, gastvrijheidseconomie en de arbeidsmarkt
zijn in dit kader ook belangrijke facetten om de regio's te versterken. Hier zetten we dan ook
op in met dit pakket.
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Vraag 4:
Welke effecten hebben de middelen tilt No & Moam tot nu toe gehad voor deze regio?

Antwoord vraag 4:
De evaluatie van het pakket heeft nog niet plaatsgevonden. Het is op deze korte termijn
moeilijk aan te geven wat de concrete effecten in de regio zijn. Dit wordt veroorzaakt door
het kader dat we voor de inzet van de provinciale middelen voor dit pakket hebben meege-
kregen, zijnde:
- gericht op resultaten op (middel)lange termijn,
- bijdrage aan onze collectieve missie (brede welvaart)
- alleen inzetten van provinciale middelen waar een witte vlek zet (geen concurrentie met

andere Europees, nationale en regionale middelen);
- relatie met corona (geen financiering van bestaand beleid)

Zoals in het antwoord op vraag 2 aangegeven kunnen we wel aangeven waar beschikkingen
naar toe zijn gegaan. De uitvoering van de projecten moet leiden tot resultaten en we hopen
hierover voor wat het eerste pakket betreft begin 2022 iets te kunnen zeggen.

Hoogachtend,

Gede erde Staten van Fryslan,

drs. A.A\M. Brok, voorz

R.E
_

eitma, MBA MCM, secretaris
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