
 
 

SKRIFTLIKE FRAGEN, op grûn fan Kêst 39 Reglemint fan Oarder 

 

Rjochte oan DS / lid DS 
 
 

Schokker 
 
Underwerp: Wetterfeiligens yn Fryslân  
 

Ynliedende taljochting 
(fakultatyf) 

Op Prinsjesdag is it Deltaprogramma 2015 oanbean oan de 
Twadde  Keamer. Dêrmei is in wichtige mar tagelyk ek in 
definitive stap setten in it takomstich belied foar wetterfeiligens. 
Fryslân hat dêr in bydrage oan levere.   
 
Hjoed, op 1 oktober is it offisjele stoarmseizoen wer útein set. 
In dei earder hawwe PS in skriftlike taljochting krigen oer de 
gefolgen fan 't nije belied.  Omdat der noch tal fan 
ûndudlikheden binne hat de FNP fraksje ûndersteande fragen: 
 

Fraach / fragen 
 
 

 
1.     Neffens DS brief fan 19 febrewaris 2014 (01099305) sil 

frege wurde om de Fryske seediken dy ‘t net oan de 

feilichheidsnoarmen foldogge, sa gau as mooglik oan te 

pakken. DS seit no (brief 24 septimber 2014) dat de ynbring 

fanut dizze regio hiel serieus nommen is en ferwurke is yn de 

plannen foar de Twadde Keamer. Wannear sille alle seediken 

by de Waadkust no foldwaan oan de nijste noarmen?  

2.     Neffens FNP moasje 581 sil nimmen yn Fryslân der yn 

feiligens op efterút gean as ‘meerlaagse veiligheid’ de noarm 

wurdt. Neffens it brief fan 24 septimber sil de nije noarmearring 

al yn 2017 wetlik ferankere wurde wylst pas yn 2050 alles klear 

is. Hoe grut binne de risiko ‘s op slachtoffers oer de perioade 

2015-2050? Graach in taljochting. 

3.     Slachtofferrisiko ‘s binne basearre op de hjoeddeistige 

ynrjochting fan Fryslân. Neffens DS soe dêrom de besteande 

sitewaasje minimaal hanthavene wurde moatte.  It oanlizzen 

fan bygelyks akwadukten draacht hjir perfoarst net oan by. 

Nettsjinsteande dizze en oare romtlike beheinings, hoe tinke 

DS de evakuaasjemogelijkheden noch te ferbetterjen?  

4.     Hokker persintaazje fan de Fryske befolking kin by in 

driigjende oerstreaming previntyf evakuearre wurde?   

5.     Neffens Deltaprogramma 2015 moatte de Veiligheidsregio 

‘s taret wêze op in effektive rampebestriding mei as ûnderdiel 

in previntive evakuaasje. Deputearre Schokker sei yn de PS 

gearkomste fan maart 2013 dat de provinsje der noch folle 

mear oan dwaan kin om it belang fan in goede 

krisisorganisaasje by de veiligheidsregio ûnder de oandacht te 

bringen.  Wat is de aktuele stan fan saken? 

6.     Op de nije nasjonale side www.overstroomik.nl wurdt u.o. 



it advys jûn om de advizen fan de Veiligheidsregio op te 

folgjen. Yn fergeliking mei oare Veiligheidsregio’s is de Fryske 

ynformaasje hiel summier. Wat sil DS der oan dwaan om op 

grûn fan de ferplichte gearwurking tusken Provinsje, Wetterskip 

en Veiligheidsregio dit noch te ferbetterjen?  

7.     Wy hawwe oanwizings dat op www.overstroomik.nl de 

maksimale wetterhichten by oerstreamings net altiten korrekt 

binne. Dêrtroch soe it byld ûntstean kinne dat it allegearre wol 

wat tafalt. Op hokker wize binne DS belutsen west by de 

tarieding fan dizze webside? Hat DS yn har rol as 

‘gebietsregisseur feiligens’ de ynformaasje kontrolearre? 
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