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Onderwerp : beantwurding skriftlike fragen oer Schilkampen, Wetterfront Ljouwert

Achte hear Posthumus en frou Van der Zanden,

Jo skriftlike fragen op grun fan {cost 39 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 21 july
2017, beantwurdzje wy as neikomt.

Ynliedende taljochting:
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 Fryslen dat dermei 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 stile dernei festrinne yn a//e
rjochtingen: by de Kurkemar rinne wettersporters sawol net de west- as de eastkant fest
troch bregen dy't am per iepene wurde (kinne). It giet om de binnenste rOnwei, Dimpte Fliet
en spoarbregen. 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 net 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
net de Trochstek Skilkampen'. Derneist she der noch in soad kosten achterwei komme foar
it baggerjen en it offieren fan fersmoarge grOn. Yn Os eagen is net goed neitocht oer de
besteging fan dit mienskipsjild wylst der troch omwenjenden wol in lytsskaliger en goed
altematyf net foaren brocht is. Nammentlik in rOte om de briedkoloanje fan de fOgels hinne,
fia besteande wetterwegen.
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Fraach 1:
Is it Kolleezje mei Os fan betinken dat it no sa is dat syl- en motorboatsjes dy't gebrOk meitsje
fan de klasse DM nei in eventuele oanlis fan in fargeul troch 'De Skilkampen' troch feste
bregen fierderop en Ondjipte fan de Kurkemar yn de hjoeddeistige situaasje mar ek yn de
takomst net of amper herder farre kinne? Sa ja, binne jimme mei Os fan betinken dat
subsydzjejild fan de provinsje Fryslan net goed ta syn rjocht komt?

Antwurd fraach 1:
It kolleezje is it der net mei iens. It subsydzjejild is goed bestege, omdat de trochstek
Skilkampen (̀ Schilkampsterrak) in ferbining foarmet yn it folsleine netwurk fan farwegen mei
in DM-klasse en grutter. Yn dat netwurk sitte bregen en wettergongen dy't oan de minimale
6fmjittings foldogge, dy't heart by in farwei mei DM-klasse. Op plakken der't net oan dy
6fmjittings foldien wurdt, wurde maatregels nommen as underdiel fan bygelyks behear en
Cinderhaldswurk. It meast konkrete foarbyld is it baggeljen fan de Kurkemar dat de provinsje
daliks oanslutend oan it graven fan it Skilkampsterrak utfiere wol.

De gemeente ferwachtet dat de trochstek yn novimber 2017 klear is. Dat betsjut dat it grut
underhald oan de Kurkemar yn desimber 2017 of yn it earste fearnsjier fan 2018 utfierd
wurdt, foar it nije farseizoen.

De Kurkemar is al befarber foar skippen mei in djipgong fan 1,30 meter (DM-klasse) en
foldocht dermei oan de VVF. It grut underhald wurdt Citfierd omdat de Kurkemar op inkelde
plakken de krityske grins (1,30 m) foar it baggeljen berikt hat. De parten fan de Kurkemar
der't Cinderhald oan dien wurdt, wurde oant in djipte fan 1,50 meter (= Cinderhaldsdjipte)
baggele.

De 7 projekten fan it Wetterfront, dy't yn de bestjoersoerienkomst festlein binne en foar
provinsjale subsydzje yn 'e beneaming komme, binne oan de ynhaldlike doelstellings fan de
provinsje hifke en moatte mei-inoar foar mear bestegings oan de wal soargje. Ferbettere
berikberens en oantreklikheid fan it fargebiet past ynhaldlik binnen dy provinsjale
subsydzjebetingsten.

Fraach 2:
Is it Kolleezje ree om mei gemeente en omwenners te sjen nei in altematyf, troch de
omwenners oandroegen trasee yn de klasse F, fia besteande wetterwegen, foar sloe pen en
kano's sadat it unike fOgelnatoergebiet yn star) bliuwt en der nei alle gedachten ek folle
minder fersmoarge gran offierd hoecht te wurden? In far/ant dy't boppedat troch minder
graafwurk nei alle gedachten ek noch goedkeaper is en mear draach flak hat yn de mienskip?

Antwurd fraach 2:
It kolleezje giet net mei it kolleezje fan de gemeente yn oerlis oer in alternatyf trasee. De
gemeente hat nammentlik by de tarieding fan dit projekt ferskate alternative trasees ferlike
en beoardiele. Dy binne ek by de rjochtbank en by de Rie fan Steate taljochte.

Ons kenmerk: 01446803



provinsje fryslan <OS
provincie tryslan -

Derby is net allinne nei de oanliskosten en miljeugefolgen sjoen, mar ek Under oare nei de
berikberens en feiligens foar wettersporters en de belesting foar de natuer. Dy yntegrale
Ofwaging is foar Os gen6ch om der op te betrouwen dat de gemeente in sekuere 6fwaging
makke hat om te kommen ta it definitive trasee.

Mel rju achtinge,

Deputearre Steaten fan Fryslan,

drs,A.AJVALBrok

. van Elsacker, sikretaris
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