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Onderwerp : beantwurding skriftlike fragen oer ynluke vvgb sanwinning Iselmar

Achte hear ,

Jo skriftlike fragen op grun fan 'Kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 6 maart
2020, beantwurdzje wy as neikomt.

Jo ynlieding:
De gemeenteried fan De Fryske Marren hat op 13 febrewaris 2019 it beslut naam om gjin
yndustrysanwinning yn de Iselmar ta te stean. In healjier earder hie Deputearre Steaten fan
de Provinsje Fryslan in Ferklearring fan gjin betinkings (vvgb) op grOn fan Wet
natuurbescherming &jun foar de sanwinning.

Omdat mei it beslut fan de gemeenteried de yn 2018 ferliende vvgb gjin doel mear tsjinnet,
hat it kolleezje fan B&W fan De Fryske Marren — ek yn namme fan de ried —op 30 july 2019
frege om de vvgb yn te

Ferwizings:
• Brief fan it kolleezje fan De Fryske Marren mei Onderwerp: `Motie lndustriezandwinning

IJsselmeer', 30 july 2019;
Brief fan DS oan Provinsjale Steaten, `Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) op grond van de Wet
natuurbescherming Smals Zandwinning IJsselmeer', kenmerk 01569835, 11 septimber 2018.

Fraach 1:
Hat it kolleezje fan DS it brief fan it kolleezje fan B&W fan De Fryske Marren fan 30 july 2019
Ontfongen, mei deryn it fersyk om de vvgb yn te luken?

Antwurd fraach 1:
Jo, op 19 augustus 2019 is dat fersyk Cintfongen.
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Fraach 2:
Hat it kolleezje fan DS yntusken fold/en oan it fersyk fan de ried en B&W fan De Fryske
Marren om de vvgb yn te leiken? Sa nee, werom net?

Antwurd fraach 2:
Nee, dat is oant no ta noch net bard. Op 29 maaie 2019 hat de Afdeling bestuursrechtspraak
fan de Raad van State oardiele dat it Programma Aanpak Stikstof (PAS) net as basis foar
tastimming foar aktiviteiten briikt wurde mei. Koart sein haldt it foargeande yn dat in
fergunning foar in aktiviteit dy't stikstofdeposysje feroarsaket op in Natura-2000 gebiet dat yn
It PAS opnommen is, net ferliend wurde koe under ferwizing nei de passende beoardieling

C A

dy't foar it PAS makke is. De Vvgb foar de yndustrysanwinning yn de lselmar en passende • l'•••4
beoardieling dy't derfoar de grOnslach is, is op it PAS basearre. Op 4 july 2019 hat it
kolleezie fan Deoutearre Steaten oan alle aemeenten en it Wetterskio in brief stioerd dat fan- - - - , - -
alle Ontwerpbeskikkings en ferliende Verklaringen van geen bedenkingen (Cintwerp en
definityf) dy't foal- 29 maaie 2019 ofjOn binne en der't de omjouwingsfergunning noch net fan
ferliend is, gjin gebrOk makke wurde kin. Op 19 july 2019 hat de FUMO in brief mei in
ferlykbere ynhald ferstjoerd. Dat haldt yn dat foar it ferlienen fan de omjouwingsfergunning
foar yndustrysanwinning yn de lselmar gjin gebrOk makke wurde kin fan de Verklaring van
geen bedenkingen dy't op 11 septimber 2018 ofjOn is.
Mei it each op boppesteande is oan it ynlOken fan de Verklaring van geen bedenkingen gjin
prioriteit jun, mei troch it grutte tal oare driuwende saken dy't yn it stikstofdossier spylje en
spilen.

Fraach 3:
Hat B&W fan De Fryske Marren tusken it ferstjoeren fan it brief fan july 2019 en no (maart
2020) tuskentiids by de Provinsje oantrune op it ynItiken fan de ferklearring fan gjin
betinkingens (vvgb)?

Antwurd fraach 3:
Fan de kant fan it kolleezje hat gjin kontakt west. Wol is troch tis amtlik kommunisearre oer
de gefolgen fan de PAS-utspraak foar it projekt sanwinning lselmar (Smals) en it net brOke
kinnen fan de Verklaring van geen bedenkingen. Dat is ek mei inisjatyfnimmer Smals dield.
Ek is oanjun dat it kolleezje fan Deputearre Steaten fan doel is om oan it fersyk fan it
kolleezje fan Fryske Marren yn 'e mjitte te kommen en ta it ynliiken fan de Verklaring van
geen bedenkingen oer te gean.

Mel rju ' htinge,

Depute rr Steaten fan Fryslan,

drs. A.A.M1Brok. fo_arsitte-4----•

6rama, MBA MCM, sekretaris
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