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Rjochte oan DS / lid DS 
 
 

Kielstra  
 
Underwerp: subsydzje wetterfront 
Ljouwert 
 

Ynliedende taljochting 
(fakultatyf) 

Oanfoljend op de skriftlike fragen fan 19 july 
fan PvdD en FNP oer ‘De Skilkampen’ wol 
de FNP ek it doel fan de nije fargeul en it 
subsydzje fan de provinsje Fryslân dat 
dêrmei anneks is oan de oarder stelle.  
It is de bedoeling dat de nije fargeul fan de 

saneamde DM-klasse wurdt, 15 meter breed 

en 1,30 meter djip. Lykwols, boatsjes dy’t 

trochfarre wolle sille dêrnei fêstrinne yn alle 

rjochtingen: by de Kurkemar rinne 

wettersporters sawol nei de west- as de 

eastkant fêst troch brêgen dy’t amper iepene 

wurde (kinne). It giet om de binnenste 

rûnwei, Dimpte Fliet en spoarbrêgen. 

Boppedat foldocht de aktuele djipte fan de 

Kurkemar ek net oan de easken fan de DM-

klasse (mar 60 sintimeter djip) sadat 

minsken teloarsteld weromfarre moatte. Op 

pepier foldocht de Kurkemar miskien wol 

oan de easken fan de DM-klasse mar yn de 

praktyk lang net. De FNP-fraksje is der 

fierder fan op ‘e hichte steld dat de 

gemeente Ljouwert net mear fan doel is om 

de Kurkemar oer de folle breedte fan 15 

meter te baggerjen nei 1.30 meter djipte mar 

mar foar in smelle trochfeart (geul), sadat net 

foldien wurdt oan de DM-klasse.  

Totaal giet der oan REP-jilden en jild fan it 

Fryske Marreprojekt 2 x € 108.333 = € 

216.666 nei de ‘Trochstek Skilkampen’. 

Dêrneist sille der noch in soad kosten 

achterwei komme foar it baggerjen en it 

ôffieren fan fersmoarge grûn. Yn ús eagen is 

net goed neitocht oer de besteging fan dit 

mienskipsjild wylst der troch omwenjenden 

wol in lytsskaliger en goed alternatyf nei 

foaren brocht is. Nammentlik in rûte om de 

briedkoloanje fan de fûgels hinne, fia 

besteande wetterwegen.    



 

Fraach / fragen 
 
 

1. Is it Kolleezje mei ús fan betinken dat it 

no sa is dat syl- en motorboatsjes dy’t 

gebrûk meitsje fan de klasse DM nei in 

eventuele oanlis fan in fargeul troch ‘De 

Skilkampen’ troch fêste brêgen fierderop 

en ûndjipte fan de Kurkemar yn de 

hjoeddeistige situaasje mar ek yn de 

takomst net of amper fierder farre 

kinne? Sa ja, binne jim mei ús fan 

betinken dat subsydzjejild fan de 

provinsje Fryslân net goed ta syn rjocht 

komt?       

2. Is it Kolleezje ree om mei gemeente en 

omwenjenden te sjen nei in alternatyf, 

troch de omwenners oandroegen trasee 

yn de klasse F, fia besteande 

wetterwegen, foar sloepen en kano’s 

sadat  it unike fûgelnatoergebiet yn stân 

bliuwt en der nei alle gedachten ek folle 

minder fersmoarge grûn ôffierd hoecht 

te wurden? In fariant dy’t boppedat 

troch minder graafwurk nei alle 

gedachten ek noch goedkeaper is en 

mear draachflak hat yn de mienskip?   
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