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Onderwerp : beântwurding skriftlike fragen oer regionale ôfstimming bedriuweterrei
nen

Achte mefrou Van der Mei,

Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemintfan Oarder, ynkommen op 13 maart
2015, beântwurdzje wy sa:

Fraach 1:
Binne jo op de hichte fan de plannen fan de gemeente Zuidhorn? Wat is de status fan dy
plannen foar in rnj wiet bedriuweterrein oan it Van Starkenborghkanaal by Noordhorn?

Antwurd fraach 1:
Der binne formeel gjin plannen foar in wiet terrein by Noardhoarne. Der leit wol in moasje fan
de ried (fan 10 maart 2014) om de mooglikheid te ferkennen.
Wy achtsje de kâns op realisaasje dôrfan nammers tige lyts. Neffens de provinsjale omkrite
feroardering fan Grinslân kin de provinsje dêr nammentlik net oan meiwurkje.

Fraach 2:
Wat kinne 10 0 dit stuit — op basis fan de nije konsept Behoefteraming dêr’t 10 yn jo brief fan
10 maart 2015 nei ferwize en foariJtrinnend op de nije regionale ôfstimming mei de gemeen
ten- al sizze oer de regionale sprieding fan wiete bedriuweterreinen yn üs provinsje, de skaal
dêrfan, lokaasjes, de kwaliteit en de ûntwikkeling fan de beëage
bedriuwsegminten?
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Antwurd fraach 2:
De besteande wiete terreinen, foarsafier’t dêr noch foarried is dy’t foar ûtjefte beskikber is, 1 1
binne aanst ûnderdiel fan de petearen oer de regionale ôfstimming fan fraach en oanbod fan
bedriuweterreinen mei de gemeenten. Lykas yn ûs brief fan 10 maart Iêstlyn oanjûn is, sil it
dêrby net allinnich om it kwantitative aspekt fan de nije prognoazes gean, mar wurde dêr ek
oare faktoaren by behelle, lykas de sprieding fan de bedriuweterreinen oer de fjouwer re
gio’s, de skaal, de lokaasje en de kwaliteit dôrtan, soks mei it each op it bedoelde segmint.
Wat dat inkeld foar de wiete terreinen betsjutte sil, wurdt yn dy petearen dûdliker.

Fraach 3a:
Wurdt de regionale sprieding fan wiete bedriuweterreinen troch 10 ôfstimd op de Beliedsfisy
op de beropsfarwegen dy’tyn It Koalysjeakkoart 2011-2015 oankundige is? Sa nee, graach
10 argumintaasje wêrom net?

Antwurd fraach 3a:
Yn it foarste plak de opmerking dat der gun ôfsûnderlike beliedsfisy op de beropsfarwegen is;
de beliedsfisy is opnommen yn it yn 2011 by de tiid brochte PVVP dêr’t de beropsfarwegen
yn beneamd wurde, te witten it Van Harinxmakanaal en it Prinses Margrietkanaal (de syd
tûken dôrfan dêryn begrepen).
De sprieding fan de besteande wiete terreinen is bepaald troch de lizzing fan dy farwegen en
mei it beëage terrein Skûlenboarch/Westkearn is der ynearsten genôch oanbod.

Fraach 3b:
Wat kinne 10 op basis fan fraach 2 en 3 sizze oer de wiete bedriuweterreinen yn Noardeast
Fryslân?

Antwurd fraach 3b:
Yn Noardeast-Fryslân binne der trije wiete terreinen. Dy hawwe op 1 jannewaris 2014 noch
foarried dy’t foar ûtjefte beskikber is. It giet om Sumar, Koatstertille-West en Koatstertille
East. Dêr moat dan wol by opmurken wurde dat net alle beskikbere kavels fuort oan it farwet
ter lizze, sadat dy kavels eins net ‘wiet’ neamd wurde kinne.
Yn Fryslân is op it stuit allinnich SkûlenboarchlWestkearn as nij wiet terrein foarsjoen; mei it
each dêrop wurdt in provinsjaal ynpassingsplan taret.

Fraach 4:
Binne 10 it mei üs iens dat foar beskate bedriuwssegminten op (wiete) bedriuweterreinen net
allinnich in regionale ôfstimming binnen Fryslân fan belang is, mar ek mei de buorgemeenten
flak oer de provinsjegrinzen?

Antwurd fraach 4:
Ja.
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Fraach 5:
Hawwe 10 yn It ramt fan de provinsjale kearntaak ‘romtelik- ekonomyske regionale
ûntwikkeling’ sa’n ôfstimming mei de Provinsjes Grinslân en Drinte, en mei de bedoelde
buorgemeenten yn dy provinsjes? Konkreet, wurdt de SER- Ijedder ek tapast oer de pro
vinsjegrinzen hinne? Sa net, binne jo dan ree om It petear mei harren oan te gean, en spesi
fyk oer de planûntwikkeling yn It Grinzer Westerkertier?

Antwurd fraach 5:
Mei de buorprovinsjes wurdt geregeldwei oerlein. Wy binne ek ûtnûge om op it omkritebelied
fan dy provinsjes te reagearjen, lykas wy harren doedestiids ek om in reaksje frege hawwe
by it opstellen fan ûs streekplan.
Underwilen is de SER-Ijedder yn de Wet ferankere, soks ûnder de namme ‘Ladder voor duur
zame verstedelijking’. Tapassing dêrtan is no in wetlike eask. De earste triem fan de Ijedder
ferget in goede motivearring fan it regionale ferlet. Dat betsjut dat fierder sjoen wurde moat
as inkeld nei de eigen gemeente. Yn guon gefallen soe dy blik ek oer de provinsjegrins hinne
rikke kinne.

Mei rju achtinge,

Deputearre Steaten fan Fryslân,
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•

0

J.A. Jorritsma, foarsitter

andenBerg,siis

foar dizze H.M. van Gils, loko-sekretaris
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