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Ûnderwerp : beântwurding skriftlike fragen oer boaiemdelgong sâltwinning

Achte mefrou Van der Mei,

Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 9
jannewaris 2015, beântwurdzje wy as folgt.

It Kolleezje berjochtet yn it brief fan 7 jannewaris 2015 (merkteken 01186657) oer tûkel
teammen mei it ynrjochtingsplan Frentsjerteradiel-Harns. De kompensearjende maatregeïs
foar de wetterhtshâlding geane tit fan in legere boaiemdelgong troch de sâltwinning as de
30 sm dy’t troch it Ministearje fan EZ oan Frisia fergund is. De diskrepânsje yn de
Ltgongspunten wie net earder opmurken.
De plannen moatte dêrtroch wer oanpast wurde en der is sprake fan ekstra kosten en
feroaring fan de planning.

Fraach 1:
Hoe kin it dat de diskrepânsje yn de sifers neffens jo eigen sizzen no pas opmurken is?

Antwurd fraach 1:
Yn de oerienkomst fan de oerheden en Frisia fan novimber 2013 is ôfpraat dat der alle
jierren in kaart mei tuskentiidske sifers fan it grûnsakjen opsteld wurde sil. Op grûn dêrtan
wolle de partijen neigean oft dat grûnsakjen neffens de iteinlike prognoaze fan 2022 ferrint.
De ûnderlinge ôfwiking is no earst opmurken, om’t der no foar it earst in konseptkaart mei
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Fraach2:
Wat dogge jim om hjir mear didIikheid yn te krijen?

Antwurd fraach 2:
Om mear saken diidlik te krijen, sil it ûndersyk ttfierd wurde. Dat ûndersyk giet op relevante
fragen yn. Dan falt te tinken oan: wat is de oarsaak fan it ûntstean fan de ûnderlinge

_____

ôfwiking, hoefolie mear sil de grûn yn it gebiet noch sakje en wêr sil dat krekt wôze as de
winning oant 30 sm ta trochgiet, hoe moatte de maatregels oanpast wurde, wat kostet dat en
hoe sille wy de streek fan de resultaten op ‘e hichte bringe?

Fraach 3: •
Yn It brief stiet dat Frisia wer it foartou hat yn in n4iûndersyk tusken no en maart 2015 oer de
gefolgenfoar de besteande ynrjochtingsplannen. Wat dogge jimûtjim ferantwurdlikheid foar
alle maatskiplike belangen yn It gebiet wei tusken no en maart 2015 en hoe wurde jim dan
presiis ‘nadrukkelijk betrokken’ by de itfiering fan dat rnje ûndersyk?

Antwurd fraach 3:

_____

De oanbelangjende oerheden hawwe it inisjatyf bewust oan Frisia litten. Frisia is ommers
ferantwurdlik en oanspraaklik foar de gefolgen fan it grûnsakjen as gefoich fan de
sâltwinning. De ôfrûne jierren hawwe ûnder oare Frisia, provinsje, Wetterskip Fryslân,
gemeenten en DLc3 de planmaatregels mei-inoar itwurke. Op grûn fan de kennis dy’t dêrby
opboud is, drage de oerheden no oan it ûndersyk by. Tagelyk folgje wy de ûtwurking fan it
ûndersyk fan Frisia op ‘e foet en mei in kritysk each. Wy achtsje it ûs maatskiplike
ferantwurdlikens om dêrby de belangen fan de oanbelangjende minsken en partijen yn ‘e
streek skerp yn ‘e gaten te hâlden.
Fierder sette wy de kommende tiid mei deselde feart en faasje yn op brûzende planitfiering.
De oanbelangjende minsken en partijen yn de streek hawwe ommers seis jier op it
Ynrjochtingsplan wachte en no binne der al problemen troch it grûnsakjen. Wy fine it om dy
reden fan grut maatskiplik belang om stagnaasje foar te kommen.

Fraach 4:
Jim steile dat it beskikbere jild foar de maatskiplike plus fan It gebied beskikber bliuwt.
Neffens i1s hat deMinister by it ferlienen fan de fergunning de betingst stelt dat de winning
dutsen wurde moat mei in maatskiplik akseptearre maatregelenplan. is It dan net sa dat
Frisia net mear winne meie SOC at se oer dy 27 sintimeter hinne gean?
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Antwurd fraach 4:
De fergunning fan Frisia regelet dat dat bedriuw oant 30 sm grûnsakjen boppe de winputten
winne mei. Dat is yn de oerienkomst ek oanhelle. Tagelyk stelt de oerienkomst dat de
planmaatregels it ferwachte grûnsakjen neffens de prognoaze dêrfoar by de oerienkomst
kompensearje moat. It docht no bliken dat dat oerienkomt mei 27 sm grûnsakjen by winput
BAS-3 (Original) en 28,4 sm by winput BAS-4. De vraag oft it dan net sa is dat Frisia neat
mear winne mei as oant 27 sm sakjen, komt yn it ûndersyk oan ‘e oarder en kin no net
beântwurde wurde.

Mei nu achtinge,

J.A. Jorritsma, foarsitter
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A.J. van den Berg, siktaris

foar dizze 0. Bijlsma, loko-sekretaris

Deputearre Steaten fan F’
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