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Underwerp beântwurding skriftlike fragen oer gemalen en waadkustprojekten

Achte hear Visser,

Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op
18 maart 2013, beântwurdzje wy sa.

Op 14 maart hat It Wetterskip Fryslân in brief oan DS stjoerd oer de plannen foar It n4ie ge
maal by Holwert. It Wetterskip sjocht in unike mooglikheid om de bou fan in nij gemaal te
kombinearjen mei in twa tal oare waadkust-projekten. Nei oanlieding hjirfan hat de FNP
fraksje de folgjende fragen:

Fraach 1:
Wie It Kolleezje al earder op ‘e hichte fan dit spesifike idee fan ‘t Wetterskip? Sa ja, sûnt
wannear?

Antwurd fraach 1:
Nee.

Fraach 2:
Yn de jierren njoggentich hat de Provinsje in fergelykbere fariant globaal troch rekkene en
presintearre. Hokker ferbân bestiet der tusken beide plannen?
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Antwurd fraach 2:
Der is gjin ferbân mei It idee fan it wetterskip. In gemaal by Holwert is as mooglikheid foar de
ôfwettering yn Noardeast Fryslân oan ‘e oarder West, doe ‘t Provinsjale Steaten yn 2003 it 4
beslût naam oer de ‘Hoofdkeuzen en Randvoorwaarden’ foar de ôfwettering fan Fryslân. It
makket gun diel ût fan de maatregels yn is hjoeddeiske belied yn it Wetterhüshâldingsplan.

Fraach3: CIII
Wat betsjut It idee fan It Wetterskip foar de besIi.tfoarming oer It gemaal by Lauwerseach nei
oanlieding fan de eardere business case?

Antwurd fraach 3:
Neat. It gemaal Lauwerseach is ûnderdiel fan ûs belied. It idee fan Wetterskip Fryslân feroa
ret dat net. Oer de gefolgen fan de business case komme wy meikoarten mei in ûtstel.

Fraach 4:
Yn de tuskentlldske evaluaasje fan It Streekplan wurdt net mear praat oer It gemaal by Harns
yn kombinaasje mei ‘t opwurdearjen fan de Tsjerk Hiddesslûzen. Is dit no definityf fan ‘e
baan?

Antwurd fraach 4:
Der is op dit stuit noch gun sicht op It opwurdearjen fan de Tsjerk Hiddesslûzen. Dat duorret
mooglik noch wol oant 2035. Dan sil de tarieding fan in gemaal ek oppakt wurde. It is dus net
fan de baan.

Fraach 5:
Op inisjatyf fan Atelier Fryslân is foarich fier de fisy ‘Fryslân aan Zee’ opsteld en presintearre.
De fisy is troch de regio fierhinne z.itwurke. Sjocht It Kolleezje mooglikheden om de iitwurking
fan dizze ideeën te belûken by it plan foar dat nije gemaal? Sa ja, hokker rol soe de Provin
sje dêryn krije moatte? Sa nee, wêrom net?

Antwurd fraach 5:
It is te betiid om dêr wat oer te sizzen. Wy sille dêr noch mei te set en hawwe der noch gjin
stânpunt oer ynnaam. It Rezjykolleezje Waadgebiet (RCW) praat op 16 maaie 2013 oer it
‘Advies Waddenland aan zee’ en sil der dan ek in stânpunt oer ynnimme.

Fraach 6:
Yn it Streekplan wurdt Holwert delset as in takomstige rekreaasjekearn, ek mei in gemaal
waard al rekken holden. Is It KolleeZje mei ûs iens dat it idee fan it Wetterskip perfekt oanskit
by dizze provinsjale doelen? Sa nee, wêrom net?

Antwurd fraach 6:
De kombinaasje fan plannen kin yndie ferskate doelen byinoar bringen. Wat ûs oanbelanget
is de troch it wetterskip itstelde kombinaasje mei in gemaal by Holwert no net oan ‘e oarder,
om ‘t gjin ûnderdiel is fan ts belied foar de ôfwettering fan Fryslân is.
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Fraach 7:
Neffens It Deltaprogramma moatte der piot-lokaasjes komme dêr ‘t nije konsepten foar su
perfeilige seediken iittocht wurde kinne. Is It Kolleezje It mei üs lens dat sa ‘n pilot de kâns 1 1
fan slagjen fan It hiele projekt grutter makket? Sa nee, wêrom net? Hokker aksje sil It !<I
Ieezje hjiryn ûndernimme?

I_)

Antwurd fraach 7:
Yn it Deltaprogramma wurdt yndie neitocht oer pilots foar yntegrale oplossings, keppele oan
de wetterveiligens. Wat dêr iteinIik fan komt en wat dat betsjutte kin foar Fryslân, is no noch
net dûdlik.

Fraach 8:
Is It Kolleezje ree om yn oparbeidzjen mei It Wetterskip en oare stakeholders, dizze ideeën
yntegraal üt te wurkjen yn bygelyks in rnje business case?

Antwurd fraach 8:
It is ûs op dit stuit te koart troch de bocht dat ta te sizzen. Der rint no in tal saken, dy ‘t yn jo
fragen ek oan ‘e oarder komme (gemaal Lauwerseach, ôfwettering yn Fryslân, de fisy ‘Frys
lân aan zee’ en it Deltaprogramma), dêr ‘t earst wat mear dtdlikheid oer komme moat.

Mei rju achtinge,

fan Fryslân,

J.A.

sekretaris
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