
Provinciale Staten
t.a.v. mevr. Van der Hoek en dhr. Veenstra

provinsje fryslan
A I

provincie fryslan et rammul

postbus 20120

8900 hm leeuwarden

tweebaksmarkt 52

(058) 292 59 25

www.fryslan.frl

provincie@fryslan.frl

www.twitter.com/provfryslan

Ljouwert, 21 febrewaris 2023
Ferstjoerd, 2 1 FEB, 202:,.)

Os merkteken : 02087114
Ofd/Opjefte : Mobiliteit
Opsteld troch : 
Jo merkteken :
Taheakke(n) :

Onderwerp beantwurding skriftlike fragen oer Ontheffing vaarweg Heerenveen voor
klasse Va-schepen

Achte Steateleden,

Jo skriftlike fragen op grOn fan kest 42 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 3
febrewaris 2023, beantwurdzje wy as neikomt.

Ynliedende taljochting fan Grien Links en de FNP:
Op 27 november 201 9 heeft de Provinciale Staten besloten om per 1 juli 2021 te stoppen
met het verlenen van een ontheffing voor klasse Va-schepen op de vaarweg naar
Heerenveen.
Het profiel van deze vaarweg is een krappe klasse IV, dat betekent dat deze geschikt is voor
schepen met een breedte van 9,50 en een lengte van 85 meter. Deze vaarweg is dus niet
bedoeld voor schepen van 110 meter lengte, de klasse Va.
Dit besluit is op 28 april 2021 nog eens bekrachtigd door de motie vreemd van het FvD,
waarbij de meerderheid van de Staten het besluit van 2019 wilden handhaven (om te
stoppen met ontheffingen).

Op 12 juli 2022 heeft GS besloten dat de klasse Va-schepen toch weer gebruik mogen
maken van de vaarweg naar Heerenveen langs Terherne, aangezien het bezwaar van een
aantal bedrijven door de bezwaarschriftcomnnissie is toegekend. De bezwarencommissie
vond de motivering van GS om de ontheffingen niet toe te staan, onvoldoende.
Ondertussen blijft de schade aan de oevers en kades toenemen, wordt de bodem
omgeploegd door de te grote schepen en wordt er regelmatig te hard gevaren.
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Op 13 juli 2022 hebben GrienLinks en de FNP een motie vreemd ingediend, waarin we
verzoeken om alles in het werk te stellen om met een betere motivering te zorgen dat de
wens van de Provincie aangaande de vaarweg Heerenveen gehonoreerd wordt.

Daarom hebben we de volgende vraag:

Fraach 1:
Wannear tinke jo atfiering te jaan oan de oanname moasje fan 13 july 2022, weryn we jo
free gje om mei in bettere motivearring te kommen, we' rmei rjocht dien wurdt oan de winsk
fan de Steaten om gfin gruttere skippen op de farwei It Fean ta te stean?

Antwurd fraach 1:
Jo Steaten hawwe Cis frege om alles yn it wurk te stellen om ta in bettere motivearring te
kommen om te soargjen dat jo winsk oangeande de Ofmjittings op de farwei It Hearrenfean
honorearre wurde kin. De &rune perioade hawwe wy nochris wiidweidich sjoen foar hoefier't
der juridysk noch mooglikheden binne. Dit hat net laat ta in nije konklUzje.

Mei rju achtinge,

Deput

drs. A

rre Steaten fan Fryslan,

—Br-ak7fo-a-Csi

, MSc, sekretaris
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