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WFN
Titel
1. Versnellingsagenda anno met de
verschillende opgaven
2. Two pager indiening regiodeal anno

Het dagelijks bestuur besluit:
1. In te stemmen met ondertekening van de Regiodeal met als doel een goede partner te zijn in
ANNO verband en om de DAW-, klimaat- en verziltingsbestrijdings opgaven in de regio uit te
kunnen werken.
2. Portefeuillehouder Berenst mandaat te verlenen voor het ondertekenen van de regiodeal

Korte samenvatting
De streekagenda Noord-Oost (ANNO) ontwikkeld een regiodeal met een versnellingsagenda
voor een heel aantal opgaven. De meeste opgaven zijn sociaal economisch gerelateerd. In de
opgaaf economisch en ecologisch gebruik landbouwareaal worden de WF opgaven DAW,
klimaat en verziltingsbestrijdings uitgewerkt. Op 17 juli jongstleden is fase1 van deze
regiodeal door de verschillende ANNO partners ondertekend (WFN1708191). Op 24
september aanstaande is anno voornemens fase 2 te laten ondertekenen door de
verschillende partners (bijlage1). In deze fase worden projecten geconcretiseerd en is de
financiële aanvraag voor de regiodeal naar het ministerie van lnv gestuurd (bijlage2)
(ten behoeve van de openbare DB-besluitenlijst)

Inleiding
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Begin 2017 is binnen de streekagenda Noord-Oost (ANNO) het project proeftuin Noord-Oost
Fryslân afgerond. Deze proeftuin had als doel inzicht te verkrijgen in hoe de regionale
samenwerking kan bijdragen aan economische groei. Wetterskip Fryslân is destijds niet
aangehaakt aan dit project omdat er voornamelijk sociaal-economische vraagstukken
werden uitgewerkt.
Het vervolg op de proeftuin is de regiodeal met een versnellingsagenda. In deze regiodeal is,
naast sociaal economische opgaven, een opgave geformuleerd over duurzaam gebruik
landbouwareaal (opgave2d). In deze laatste opgave wordt een koppeling gelegd met de WF
opgaven, zoals DAW, klimaat en verziltingbestrijding. Fase 1 van deze regiodeal kenmerkte
zich in het goed definiëren van de opgaven en het vaststellen van begrotingen. Tevens is
fase1 gebruikt om de regiodeal vorm te geven en in te kunnen dienen bij het ministerie van
lnv voor de financiële invulling van de opgaven (bijlage2). Anno wil starten met fase 2 na het
ondertekenen, door de partners binnen anno, van de versnellingsagenda (bijlage1).
Wetterskip Fryslan heeft bij anno opgaaf 2d (economisch en ecologisch gebruik van
landbouwareaal uitgaande van circulaire economie) opgaven benoemd over verzilting en
toekomstbestendig waterbeheer.
Wetterskip Fryslan heeft in fase2 geen financiën toegezegd. De begroting wordt gedragen
door de provincie, de gemeenten en een regiodeal aanvraag bij het ministerie van lnv. Net als
de partners die niet bijdragen aan de begroting kan Wetterskip Fryslân eventueel op
projectbasis bijdragen aan een aantal projecten. Te denken valt dan aan better wetter
projecten die ook onder opgaaf 2d gaan vallen.

Beoogd resultaat
WF is en blijft een belangrijke partner in de samenwerking ANNO en werkt een aantal eigen
opgaven uit in de agenda van ANNO

Argumenten
1. WetterskipFryslân is een goede partner in de streekagenda Noord-Oost.
Binnen de streekagenda Noord-Oost worden, samen met de partners in de streekagenda,
een aantal Wetterskips opgaven uitgewerkt. In de themagroep grien-blau wordt in het
project better wetter vraagstukken over berging in de polder, alternatieve oeververdediging
en het toepassen van natte teelten uitgewerkt. In de themagroep duurzaam wordt, samen
met de regiopartners, invulling gegeven aan het onderwerp klimaatmitigatie
2 - Wetterskip Fryslân gaat mede bepalen in de regiodeal opgaaf 2d: economisch en ecologisch
gebruik landbouwareaal uitgaande van circulaire economie.
De regiodeal opgaaf 2d wordt gekoppeld aan de opgaven die Wetterskip Fryslân heeft qua
DAW, klimaat en verziltingbestrijding. Door nu mede de Regiodeal te ondertekenen, kunnen
we als actieve partner mede bepalen hoe deze opgaaf verder vorm en inhoud gaat krijgen.

Risico’s
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Financieel zijn er geen risico’s. Wetterskip Fryslân is geen onderdeel van de algehele
begroting.

Alternatief (1. Wat gebeurt er als dit voorstel niet wordt aangenomen; 2. Langs welke andere weg(en) kan
het beoogde resultaat ook gerealiseerd worden.)

1. WF geeft aan niet een partner te willen zijn in de regiodeal. Het risico is dat de relatie
met de partners in Noord-Oost versobert. Het effect kan zijn dat WF minder draagvlak
krijgt wanneer WF een opgaaf wil gaan realiseren in ANNO verband. Verder zal WF
niet aan de voorkant kunnen meesturen met de invulling van de opgaaf 2d.

Financiën en capaciteit
Financieel draagt Wetterskip Fryslân niet bij aan de begroting van fase2.
De opgave 2e ‘intensiever en duurzaam landbouwareaal’ zal worden behandeld in de ANNO
thema groep grien-blauw. In deze themagroep wordt ook de Wetterskips opgaaf ‘toekomst
bestendig waterbeheer’ behandeld. Vanuit de laatste opgave is ambtelijke
vertegenwoordiging van WF aanwezig in deze themagroep. Ook is WF ambtelijk
vertegenwoordigd in better wetter.
In het bestuurlijk overleg en in het directie overleg anno wordt WF vertegenwoordigd. Het
aantal overleggen zal geen extra capaciteit vragen, WF is nu ook vertegenwoordigd in de
overleggen.

Uitvoering
De uitvoering vindt plaats in de ANNO thema groep grien blau.

Communicatie
De communicatie vindt plaats via de ANNO themagroep grien blau.

ADVIESLIJN
Facultatieve adviezen
Advies van …… (te bepalen adviseur):

Reactie van de opsteller:
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Indien u meerdere adviseurs raadpleegt, wordt verwacht dat de bovenstaande tekstvakken worden
gekopieerd.

Verplichte adviezen
Advies van …… (Accounthouder stafafdeling Concerncontrol):

Reactie van de opsteller:

Advies van …… (Jurist afdeling Juridische Zaken):

Reactie van de opsteller:

Advies van …… (Communicatieadviseur):

Reactie van de opsteller:

In te vullen door cluster beleid: voorstel gezien ja/nee

Zijbelichtingen
Zijbelichting van …… (Bestuursadviseur):
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Reactie van de opsteller:

Zijbelichting van …… (Zijbelichter van Stafafdeling Concerncontrol)

Reactie van de opsteller:
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