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Onderwerp : Ynfentarisaasje ynfloed OekraInegefolgen

Achte Steateleden,

De oarloch yn OekraIne rekket Os allegear. Al in moanne sjogge wy de huveringwekkende
bylden, mei slachtoffers, flechtlingestreamen en ferneatigjende bombardeminten yn doarpen
en steden. It is suver Cinfoarstelber dat ditsoarte fan freeslike tastannen him relatyf tichtby hjir
yn Europa ofspylje.

Fansels hoopje wy krekt as elkenien op in gau en freedsum em n fan dit wapene konflikt.
Sadat mear ellinde de OekraIners besparre bliuwt.

De gefolgen fan dizze oarloch binne hjir ek te fernimmen. Oer hoe 't de opfang fan
flechtlingen yn Fryslan ferrint, hawwe wy jo yn antwurd op skriftlike fragen fan jo kant twa
wiken lyn ynformearre.

Helpen
It is hertferwaarmjend om te sjen hokker inisjativen der yn Fryslan Cintstien binne om de
OekraIners te helpen, oant yn it ProvinsjehCis oan ta. Dizze flechtlingen in wolkom en feilich
gefoel jaan, is it minste dat we dwaan kinne.

De kommissaris fan de Kening hat ferline wike praat mei in echtpear en in gesin Cit OekraIne
dat hjirhinne kommen is. Dit smiet hertferskuorrende ferhalen op, mei in soad Cinwissens foar
de kommende tiid mar ek in soad tan kberens foar de opfang yn Fryslan. Derneist hat er
praat mei NHL-studinten ut OekraIne, Ruslan en Wyt-Ruslan. Ek der is Cinwissens.
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Ut syn rol as Rykshear wei haldt de kommissaris nau kontakt mei de boargemasters en de
Feilichheidsregio oer de opfang fan de OekraIners.

Neist dizze problematyk is der de ekonomyske ynfloed. De prizen fan grunstoffen en enerzjy
geane omheech. De ynflaasje nimt ta. We sjogge oeral soarch foar in ekonomyske
tebeksetter en de ferwachting dat de ekonomyske gefolgen langduorjend weze kinne.
Saakkundigen yn binnen - en butenlan binne it hjiroer iens.

Fryske projekten
Dit sil fansels gefolgen hawwe foar de ynwenners, bedriuwen en ynstellingen yn Fryslan. Sa
as it ek gefolgen hawwe sil foar de projekten yn Fryslan der 't wy as oerheid oan wurkje.

De prizen fan dy projekten stiene troch oprinnende enerzjyprizen al Under druk. Dit nimt
fierder ta troch de gefolgen fan de situaasje yn OekraIne.

Fia dizze brief ynformearje wy jo dat wy op dit stuit oer de hiele liny oan it ynventarisearjen
binne hokker gefolgen der foar de provinsjale projekten te ferwachtsjen binne. Sa sjogge wy
bygelyks by de ynfrastrukturele wurken wat de oprinnende kosten en krapte oan grunstoffen
foar gefolgen hawwe kinne foar besteande en nije projekten.

Sagau 't wy der in goed en kompleet byld fan hawwe, komme wy by jo werom. VVerby 't we
oanjouwe sille hoe 't we hjir yn dy projekten mei omgean sille.

Deputearre Steaten fan Fryslan,

drs. A.A.M. Brok, foarsitter
voor deze e 10-66-iio-orzi t te2
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R.E. Bojt1s - Riewitrsma, MBA MOM, sekretaris
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