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AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde 

 

Statenvergadering 
 

25 januari 2017 

Agendapunt 
 

8. Evaluatie Friese Merenproject 

Korte titel amendement 
 

Verder met de evaluatie 

Toelichting op het amendement: 
 
Bij de start van het Friese Meren project stonden als belangrijkste doelstellingen voorop:  

- de groei van de werkgelegenheid 
- de groei in bestedingen aan de wal 
- de marktpositie van Fryslân als watersportprovincie 

 
Het is nu relevant te weten of de doelstellingen zijn behaald en of er inderdaad sprake is 
van een succesvol project. Een aantal deelprojecten zijn nog niet afgerond of recent 
opgeleverd. 
 
Wanneer nu op de voorgestelde wijze een eindevaluatie wordt uitgevoerd, worden mogelijk 
belangrijke effecten niet betrokken in de evaluatie. De door het college voorgestelde 
opdracht voor een laatste evaluatie van het Friese Meren Project biedt, gehoord de 
beraadslagingen, op dit moment onvoldoende basis voor een zinvolle evaluatie. 
 
De provincie beschikt al over de nodige informatie wat betreft de uitgevoerde projecten en 
de bijbehorende investeringen en kan die informatie aan de Staten beschikbaar stellen.  
 
En het is op dit moment wel relevant om het gesprek aan te gaan met de sector en andere 
betrokken actoren, aangaande de marktpositie van Fryslân als watersportprovincie.  
 

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor 

Besluit  
 
 
 
 

Schrappen uit tekst besluit: 
 
Akkoord te gaan met de voorgestelde opzet van de evaluatie met 
als hoofdvragen: 

- een overzicht van de projecten en de bijbehorende 
investeringen  

- de groei in werkgelegenheid, bestedingen aan de wal en 
marktpositie over de periode 2000 – 2015  

- de meerwaarde van het Friese Merenproject ten opzichte 

Indiener:  
CDA 
 
 
Mede-indiener(s): 
CU, PVV, VVD, FNP, PvdA 
 
 
 
 
 
 



van een situatie zonder de gedane investeringen 

Geschrapte tekst vervangen door: 
 
Voordat Provinciale Staten besluiten over een opzet en 
vraagstelling van een slotevaluatie ontvangen zij eerst het 
volgende: 
 

- een overzicht van de projecten en de bijbehorende 
investeringen, met per project een specifieke 
onderbouwing, op basis van bestaande provinciale 
informatie 

- een in dit kwartaal te ontvangen voorstel van het College 
voor een brede consultatieronde met relevante partijen 
(waaronder andere overheden en stakeholders), met 
daarin een actieve rol voor de Staten. 

 
Bij een evaluatie moeten eveneens de oorspronkelijke concrete 
doelen objectief worden geëvalueerd. 
 
 

Toevoegen aan besluit: 
 
 
 
 

 

Indiener(s) Wim Eilering, CDA 
 
Wiebo de Vries, CU 
 
Cees Riezebos, PVV 
 
Leo Pieter Stoel, VVD 
 
Sybren Posthumus, FNP 
 
Roel de Jong, PvdA 
 

 


