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Onderwerp

: beantwoording schriftelijke vragen FNP en PVV over Deltaplan voor het
Noorden

Geachte heren Posthumus en Graansma,
Uw schriftelijke vragen, op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde, binnengekomen op 26 februari jl. beantwoorden wij als volgt.
Hieronder geven we eerst uw inleidende toelichtingen op uw vragen weer zoals wij die ontvingen op 26 februari jl. Vervolgens geven we een algemene reactie en daaronder gaan we
in op uw specifieke vragen.
Inleidende toelichtingen van de fracties van de FNP en PVV op hun vragen
Yn de 'Uitvoeringsagenda Wonen 2021' fan 16 febrewaris 2021 stiet op side 3 in passaazje
oer de Lelylijn. Dér stiet: De Lelylijn speelt in op het vergroten van de agglomeratiekracht en
zal mogelijk leiden tot extra woningbouw en een versterking van het stedelijk netwerk in
Noord Nederland. Hiervoor stellen het Rijk en de overheden in noordelijk verband een Deltaplan voor Noord-Nederland op'. Wy hawwe begrepen dat de 'hoofdcontouren' fan dat Deltaplan der foar 1 maaie fan dit fier lizze moatte. Omdat de gefolgen fan dat Deltaplan foar Fryslán nochal yngripend wêze kinne, hawwe wy de neikommende fragen. Mei it each op de term/tien, fersykje wyjimme om de beëndering foar 27 maart oan (is takomme te litten.
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Aanvullende toelichting van de fractie van de PVV
De gefolgen fan dat Deltaplan sille nochal yngripend wêze foar Fryslán. Sa is it Cinfeilberdat
Fryslán troch de wei fan dit plan en in mooglike komst fan de Lelyline opseale wurd mei de
problematyk fan de tanimmende oerbefolking yn de Ránested. De PVV is bang dat in grut
part fan dit probleem nei Fryslán ta skeaun wurd. YI7dat gefal komt de identiteit, de rest en
de romte fan Cisprovinsje swier Cinderdruk te stean.
Algemene reactie
Wij begrijpen uw vragen. De Kamermotie Amhaouch c.s. van 7 december jl. verzoekt de regering een deltaplan voor het Noorden, inclusief Flevoland, te maken en om de hoofdcontouren daarvan vóór 1 mei 2021 met de Kamer te delen. Gebruikmakend van het SNN-platform
werken provincies, gemeenten en waterschappen in Noord-Nederland samen met de provincie Flevoland en het Rijk aan het deltaplan. Fase één bestaat uit het samenstellen van de
hoofdcontouren van het deltaplan. Deze hoofdcontouren worden conform de Kamermotie
vóór 1 mei a.s. door de regering aan de Tweede Kamer voorgelegd. De vervolgstap bestaat
uit de nadere onderbouwing en uitwerking van de hoofdcontouren. In deze fase wordt een
verdiepend onderzoek uitgevoerd in de vorm van een maatschappelijke kosten- en batenanalyse van de effecten van een schaalsprong in de spoorverbinding Noord-Nederland —
Randstad op de sociaaleconomische en ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Nederland. Tot
slot worden conclusies getrokken op basis waarvan nadere afspraken gemaakt kunnen worden met een nieuw kabinet.
Op dit moment wordt gewerkt aan de hoofdcontouren van het deltaplan. Uitgangspunt voor
onze bijdragen aan de hoofdcontouren zijn het Bestuursakkoord 2019-2023 'Geluk op 1' en
de door Provinciale Staten vastgestelde provinciale omgevingsvisie. De hoofdcontouren geven richtingen aan voor de mogelijke toekomstige ruimtelijk-economische ontwikkeling van
Noord-Nederland.
Omdat de hoofdcontouren van het deltaplan door de regering aan de Kamer worden voorgelegd en gelet op de krappe planning zullen wij het Rijk er nadrukkelijk op wijzen dat de
hoofdcontouren nog niet door de Staten en raden van de betreffende overheden zijn behandeld.
Naast de motie Amhaouch c.s. wordt bij de uitwerking van de hoofdcontouren ook de Kamermotie Terpstra en Amhaouch van 9 november jl. betrokken waarin de regering wordt opgeroepen bij de onderzoeken naar de Lelylijn ook de mogelijkheid van substantiële woningbouw te betrekken. Dit met het oog op de nationale woningbouwopgave.
Bij de samenstelling van onze bijdragen voor het deltaplan wordt ook gekeken naar de in het
BO MIRT gemaakte afspraken over de spoorverbinding Randstad - Noord-Nederland en
naar actuele beleidsplannen van onze provincie, zoals de beleidsnota economie 2021-2025
'Ondernemend Fryslán naar een brede welvaart' (PS 20-1-2021) en de ontwerpuitvoeringsagenda Wonen 2021-2023 These woningmarkt in beweging', die op 21 april a.s.
wordt behandeld door Provinciale Staten. Daarnaast hebben we via een informele bijeenkomst met wethouders van de Friese gemeenten op 18 februari jl. de gemeenten gevraagd
om inbreng. Daarbij gaat het om mogelijke kansen van de Lelylijn op het terrein van werken,
wonen en voorzieningen, welke bijdragen de gemeenten hieraan zouden kunnen en willen
leveren en met welke aspecten volgens de gemeenten rekening moet worden gehouden. Het
betreft in dit stadium een vrijblijvende en niet formeel bestuurlijk gedragen inbreng van de
gemeenten ten behoeve van de hoofdcontouren van het deltaplan.
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Bij de uitwerking van de hoofdcontouren worden Provinciale Staten actief geïnformeerd en
tijdig betrokken. Als bij de verdere uitwerking blijkt dat aanpassing van bestaande beleidskaders gewenst is, zal dit uiteraard ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd.
Vraag 1 FNP:
Is it Kolleezje ek fan doel, mei it each op de mooglik yngripende konsekwinsjes én mei it
each op de deadline fan 1 maaie, it Deltaplan oan de Steaten (PS) fan Fryslán foar te lizzen
foar besIckfoarming? Sa ja, wannear kinne wy de stikken yn `emjitte sjen? Sa nee, wérom
net en hoe wurde PS dan al op de hichte steld fan de ynstek fan de provinsje Ftyslán, om dat
eventueel te agindearjen?
Antwoord vraag 1 FNP:
Omdat het deltaplan voortvloeit uit een door de Tweede Kamer aangenomen motie gaat het
formeel om de relatie tussen Kamer en regering. De fase van besluitvorming speelt nu nog
niet. Het gaat nu om het formuleren van de hoofdcontouren van een deltaplan, conform de in
december door de Tweede Kamer aangenomen motie Amhaouch. Onze uitgangspunten
daarbij zijn, zoals hierboven al is aangegeven onder het kopje 'algemene reactie', het Friese
bestuursakkoord, alsmede de door Provinciale Staten vastgestelde Omgevingsvisie. Uiteraard zal het college u tussentijds informeren. Ook over de vervolgfasen zal het college u blijven informeren.
Vraag 2 FNP:
Kinne jim de Steaten fan Fryslán yn alle ge fallen foar de gearkomste fan 31 maart oankommend ynformearje oer de ynstek fan Fryslán, sadat op dy datum eventueel noch in debat
plakfine kin, foardat saken 'onomkeerbaar' binne?
Antwoord vraag 2 FNP:
Van het nemen van onomkeerbare besluiten is nu nog geen sprake. Zoals gesteld in het
antwoord op vraag 1: van besluitvorming is in deze fase geen sprake. Voor 1 mei a.s. wil de
Tweede Kamer de hoofdcontouren aangeleverd krijgen van het door de Kamer gevraagde
deltaplan. Daarbij zullen wij aangeven dat hierover geen besluitvorming door Staten en raden heeft plaatsgevonden. De rol van de provincie bestaat vooralsnog uit het leveren van
input met inachtneming van het bestuursakkoord en de Omgevingsvisie. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer ons College de hoofdcontouren van het deltaplan zal bespreken. Zodra dat daarna kan, zullen wij Provinciale Staten per brief informeren.
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Vraag 1 PVV:
Wat is de krekte ynstek fan it Kolleezje fan DS oangeande it ekstra tal wenten yn Fryslán as
gefolch fan sa'n Deltaplan? En, hoe wurde dy spraat oer de ferskillende gemeenten en kearnen?
Antwoord vraag 1 PW:
Op dit moment is er nog geen sprake van een insteek van onze college ten aanzien van het
aantal extra woningen in Fryslán en de spreiding daarvan over gemeenten en kernen. Wel is
de Lelylijn onlosmakelijk verbonden met extra woningen. Met het oog daarop is in het informele overleg met gemeenten op 18 februari jl. de vraag gesteld hoe gemeenten kijken naar
de Lelylijn en de mogelijke impact daarvan op het gebied van werken, wonen en voorzieningen. Daarbij is met het oog op bovengenoemde Kamermotie Terpstra en Amhaouch ook
gevraagd een schatting te doen van eventueel extra aantal woningen. Daarbij is uitdrukkelijk
gesteld dat het om vrijblijvende en indicatieve aantallen gaat. Bij de behandeling van de
hoofdcontouren door ons college, zullen wij nagaan welk indicatief beeld dit oplevert voor
onze provincie.
Vraag 2 PVV:
Foar wa presys sille dizze wenten bedoeld wéze?
Antwoord vraag 2 PVV:
Eventuele woningen die als gevolg van de Lelylijn gebouwd zullen worden, zullen bestemd
zijn voor de toekomstige bewoners ervan. Het is niet aan GS om te bepalen wie die woningen zullen gaan bewonen.
Vraag 3 PVV:
Is it Kolleezje ek fan doel, mei it each op de mooglik yngripende konsekwinsjes én mei it
each op de deadline fan 1 maaie, it Deltaplan oan de Steaten (PS) fan Fryslán foar te lizzen
foar beslCitfoarming?Sa ja, wannear kinne wy de stikken yn 'e mjitte sjen? Sa nee,
wérom net en hoe wurde PS dan al op de hichte steld fan de ynstek fan de provinsje Fryslán,
om dat eventueel te agindearjen?
Antwoord vraag 3 PW:
Zie ons antwoord op vraag 1 van de FNP.
Vraag 4 PVV:
Kinne jim de Steaten fan Fryslán yn alle gefallen foar de gearkomste fan 31 maart oankommend ynformearje oer de ynstek fan Fryslán, sadat op dy datum eventueel noch in debat
plakfine kin, foardat saken 'onomkeerbaar' binne? Dat betsjut dat de Steaten
uterlik 27 maart in antwurd fan jo Cintfangemoat.
Antwoord vraag 4 PVV:
Zie ons antwoord op vraag 2 van de FNP.
Vraag 5 PVV:
Binne jo it ek mei Cislens dat by sokke foarlizzende yngripende ideeën net allinnich de Steaten hjir ynspraak oer ha moatte, mar dat ek de Fryske boarger hjirby aktyf belutsen wurde
moat, troch middel fan in digitale rieplachting of noch better in referendum, foardat der
oergongen wurd op it meitsjen fan wézenlike plannen? Sa nee, werom net?
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Antwoord vraag 5 PW:
Voor zover het gaat om het betrekken van de burger, houdt het college zich aan landelijke en
provinciale regels en het eigen provinciale beleid.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslán,

yoor deze,
drs. A.A.M. Brok, voorzitter

de loco-voorzitter

MBA MCM, secretaris
aies—:-Riemersma,
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