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Ûnderwerp

beantwoording schriftelijke vragen over een artikel in de LC betreffende
de rapportage “evaluatie werkwijze ANNO”

Geachte heer De Vries,
Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 02-09-2014, beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1:
Bent u op de hoogte van het krantenartikel van 30 augustus JI. met als kop:
“Samenwerking kan beter in NW-Friesland.”?
Antwoord vraag 1:
Ja. (overigens richt het rapport van het bureau Pröpper en Partners zich op de
samenwerking in Noordoost Fryslân)

Vraag 2:
Bent u bekend met het onderzoeksrapport van Partners+Pröpper van 14januari2014. Zo ja,
wanneer zou u dit rapport, volgens planning, voorleggen aan Provinciale Staten?
Antwoord vraag 2:
Ja, het rapport en het inmiddels opgestelde plan van aanpak zou na het zomerreces aan
raden en Staten toegezonden worden. Deze verzending aan Provinciale Staten heeft
inmiddels plaatsgevonden (brief 4 september kenmerk 01157809).
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Vraag 3:
Bent u bekend met de conclusies uit het rapport, met name daar waar het gaat over de rol
van de provincie? Zola, wat/s uw reactie op deze conclusies?

Antwoord vraag 3:
Ja. De reactie van het college is opgenomen in het plan van aanpak (mei 2014) en is
vastgesteld in het college op 17juni 2014. Directie voert de aanbevolen organisatorische
verbeteringen door.
Vraag 4:
Hoe komt het dat de financiële middelen niet tijdig vrij gemaakt kunnen
worden voor specifieke projecten?

Antwoord vraag 4:
Voor de dekking van een deel van de provinciale toegezegde bijdrage was aanvankelijk
gedacht deze te halen uit bestaande sectorale beleidsbudgetten. Bij de uitvoering van de
integrale ANNO-projecten bleek de match met de sectorale beleidsbudgetten en de
bijbehorende verordening niet altijd mogelijk. Om de toezegging na te kunnen komen is
Provinciale Staten gevraagd om in plaats van dekking uit de sectorale beleidsbudgetten
financiële dekking uit de VAR beschikbaar te stellen. De Staten hebben daar op 25juni 2014
mee ingestemd. In het rapport wordt terecht opgemerkt dat dit enige tijd in beslag heeft
genomen. De afspraken zelf hebben echter nooit ter discussie gestaan.
Vraag 5:
Wat zijn de gevolgen geweest voor de uitvoering van projecten door de vertraging van het
niet tijdig vrijgeven van de financiële middelen?

Antwoord vraag 5:
De vertraagde beschikbaarstelling van de resterende provinciale bijdrage heeft de nodige
zorgen bij de samenwerkingspartners gegeven, maar heeft uiteindelijk niet geleid tot
onoverkomelijke vertraging van projecten.
Vraag 6:
Hoeveel formatie heeft u vrijgemaakt om de samenwerking in ambitieprojecten vorm te
geven?

Antwoord vraag 6:
Daar waar de provinciale inbreng in de diverse ambitieprojecten niet goed geregeld was, is
inmiddels per project, voldoende provinciale formatie beschikbaar gesteld. Dit komt neer
voor het gehele programma op circa 3.5 fte per jaar (vanuit de provinciale formatie).
—
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Vraag 7:
Welke middelen zijn inmiddels vrijgegeven aan welke projecten.

Antwoord vraag 7:
De Provincie financiert, inclusief het project Sud Ie, totaal € 23.8 miljoen in de projecten van
het ANNO programma. 0
p enkele grote projecten na, zoals ‘Kansen en in Kernen’, ‘Sud Ie
tweede fase’ en ‘Ontwikkeling tranferium Feanwâlden’ (totale provinciale bijdrage ca € 10
miljoen), zijn de provinciale toegezegde middelen reeds beschikt. De bovenstaande nog
resterende projecten worden eind 2014 / begin 2015 beschikt.
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Vraag 8:
Kunt u aangeven wat de gevolgen voor de voortgang van de ANNO zijn doordat de
provincie, blijkens het rapport, haar verantwoordelijkheden niet juist heeft opgepakt.
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Antwoord vraag 8:
In een aantal gevallen is er een vertraging bij het verlenen van de beschikking van de
provinciale bijdrage opgetreden. Dit heeft niet tot onoverkomelijke problemen bij de
uitvoering geleid. De verwachting is dat de beschikking voor het laatste uitvoeringsproject
begin 2015 verleend wordt, waarmee het afgesproken ANNO-programma, conform de
planning, wordt uitgevoerd.
Hoogachtend,
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Gedeputeerde Staten van

t:

J.A. Jorritsma, voorzitter

A.J. van den Berg, secretaris

voor deze 0. Bijlsma,
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