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Onderwerp : Beântwurding skriftlike fragen oer Farwei nei Akkrum en It Hearrenfean

Achte hear Bijlsma,

Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan It Reglemint fan Oarder, ynkommen op 8 maaie
2013, beântwurdzje wy as folgt.

Fraach 1:
Is der yn de eagen fan It kolleezje mei de hjoeddeistige oantallen noch altyd sprake fan ynsi
dentele ûntheffings by dizze farwei?

Antwurd fraach 1:
By it ûntheffingsbelied giet it net inkeld om ynsidintele oanfragen. Der binne strukturele fer
fiersstreamen dy’t allinne rendabel ütfierd wurde kinne mei ûntheffingsplichtige skippen, ly
kas It ferfier fan konteners troch klasse V-skippen (110 m lang). Dat ferfier ferrint f ia in fêste
tsjinstregeling en dêrneffens wurde trije ôffearten yn ‘e wike fersoarge. Boppedat binne der
ynsidintele fer[iersstreamen, bygelyks grûnstoffen foar de asfaltsintrale. Dat ferNer hinget ôf
fan It wurkoanbod foar de wegeboubedriuwen. It binne faak deselde skippen mei in beskate
foarm fan ferfier. Dy skippen hawwe in jierûntheffing. Untheffings wurde dus net allinne ynsi
dinteel takend. Om administrative redenen hawwe skippen in jierûntheffing foar ferskate far-
wegen tagelyk, bygelyks nei Snits, It Hearrenfean en Ljouwert. Dat betsjut net dat sa’n skip
ek op al dy bestimmings fart. Mei in jierûntheffing hawwe de skipper en de provinsje as far
weibehearder minder administrative lesten. It ûtgongspunt is dat troch de wei fan in ûnthef
fing betingsten oan de ûntheffingshâlder steld wurde kinne. De betingsten hawwe te krijen
mei de feiligens fan de skipfeart en mei de kontrôle op it tal skippen, soks yn ferbân mei de
beheinde romte op de farwei.
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Fraach 2:
Op grûn fan hokker kritearia / betingsten beslute DS om per getal in ûntheffing te jaan en hoe
wurdt dit ynsichtlik makke? Wat is de relaasje tusken It tal ûntheffingen (per skip) en it tal
reizen dat feitlik op dizze farwei makke wurdt?

Antwurd fraach 2:
De oerwaging om op dizze farwei ûntheffings ta te kennen foar skippen oant 110 meter lang
is de netwurkfunksje fan ûs provinsjale farwegen. Dat beliedstitgongspunt is yn it PVVP fêst
lein nei oanlieding fan de opdracht fan Provinsjale Steaten yn 2005, om de farwegen better
te benutte. It Prinses Margrietkanaal is in farwei foar klasse V-skippen. As ûnderdiel fan de
farwei Amsterdam-Delfsyl sltt de farwei oan op it ARA-gebiet (Amsterdam-Rotterdam- •
Antwerpen) en fia de Iseldelta op it streamgebiet fan de Maas en de Ryn. It ferfier op dy
haadtransportassen giet meastepart mei klasse V-skippen. Sûnder ûntheffingsbelied foar
sokke skippen, ûnder oare nei it Hearrenfean, profitearje plakken as Snits, it Hearrenfean en
Ljouwert net fan de oansluting fan it Prinses Margrietkanaal op it ynternasjonale transport
netwurk en sil in soad transport oer de dyk gean. Wy wolle mei dat belied it ferfier oer it wet-
ter stimulearje. Dat jildt ek as it wichtichste kritearium.

Op alle jierûntheffings (55 ûntheffingshâlders) binne yn 2012 mei-inoar 250 reizen nei it
Hearrenfean makke. It giet yn dat gefal om in tredde fan yn trochsneed 750 reizen jiers. Dêr
fan komme om-ende-by 150 reizen foar rekken fan de kontenerskippen. Al mei al is de yntin
siteit fan frachtskippen op de farwei tige leech. Neffens de Rjochtlinen Farwegen 2011 jildt in
tal skippen fan < 5000 op in farwei as tige leech. De farwei nei it Hearrenfean hellet dôr noch
gjin fyfte part fan mei minder as trije skippen deis. De frachtskippen wurde by de passaazje
fan de Nije Sânsleatbrêge troch de brêgewachter registrearre. Sadwaande is foar elkenien
didlik hoe’t de farwei brûkt wurdt.

Fraach 3:
Kin mei de hjoeddeistich stelde kritearia /betingsten de nautyske feiigens maksimaal garan
dearre wurde? Graach f0 argumintaasje wêrom al as net.

Antwurd fraach 3:
Ja, klasse V-skippen manoeuvrearje better en farre stadiger as de lytsere klasse lV-skippen
(oant om-ende-by 86 meter lang). Dy moderne skippen hawwe ek heipmiddels ta harren
foldwaan om de skipper in sa goed mooglik sicht om it skip hinne te bieden. Sifers fan ûn
gemakken yn Fryslân mei klasse V-skippen en plezierboaten binne net bekend. Nettsjinste
ande dat sette wy bliuwend yn op maatregels dy’t de feiligens op in noch heger nivo bringe
kinne. Wy kinne spitigernôch ûngemakken nea iitslute. Us ynset bliuwt rjochte op it foar
komme dêrtan.

Fraach 4:
Is it krekt dat der strukturele maatregels naam wurde sille yn dizze farwei om Klasse Va
skippen te fasilitearjen yn ôfwiking fan it figearjende belied? Sa ja, hokker maatrege/s giet it
om? Is It Kolleezje fan doel om dizze foar beslitfoarming oan PS.
foar te lizzen?
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Antwurd fraach 4:
Ja, wy wolle klasse V-skippen skewiele, alhoewol’t dat net fan it no jildende belied ôfwykt. It
ferpleatsen fan de oanlispeallen foar de Nije Sânsleatbrêge biedt romte foar in bettere troch
feart fan de brêge foar alle skippen en yn it bysûnder foar de klasse V-skippen. Oanpassings
oan de brêge sels moatte derfoar soargje dat de kontenerskippen maklik trochfarre kinne.
Lykas al opmurken waard is It oanpart fan de beropsfeart op dy farwei lyts en is der foar de
kommende jierren noch romte foar groei. Yn dy gefallen dat by ûs melding fan skea oan wâl- •
skanten en eigendommen fan partikulieren of ferienings makke is, hat bliken dien dat It gie
om fersliten daamwanden dy’t dochs al ferfongen wurde moasten. Yn It gefal fan de jachtha
ven op it Hearrenfean moatte wol maatregels nommen wurde, om’t de skippen dêr keare yn
stee fan dat dêr de swaaikom achter yn de haven foar brûkt wurdt. Dôr wurdt mei de ge- •
meenten en in pear bedriuwen oer oerlein. Om’t in eilantsje fan de wettersportferiening ‘On
der Ons’ no krekt can de ‘ferkearde’ kant fan it soal leit, hat der oer it ferpleatsen fan it eilan
tsje in ferkennend petear west mei it bestjoer fan de feriening. De oanlieding dôrfoar wie in
gefal by it projekt Fryske Marren. Dêrby koene beide partijen der wol ns foardiel fan hawwe
kinne dat eardere eilantsjes om Terherne hinne yn kultuer brocht waarden soene. Dat projekt
giet fanwegen te min middels nei alle gedachten net troch. 1IIb)

Fraach 5:
Hoe wol It Kolleezje yn de takomst rekreaasje en toerisme op dizze beropsfaiwei optimaal
stimulearje en tagelyk feilich hâlde?

Antwurd fraach 5:
It stimulearjen fan rekreaasje en toerisme op beropsfarwegen is gjin doel op himsels. Wêr’t
ûntjouwings harren autonoom foardogge as gefolch fan ûntjouwings earne oars, sille dy altyd
ynpast wurde moatte of ôfwoegen wurde moatte tsjin (besteande) care belangen of ûntjou
wings. It kin wêze dat dêr maatregels of beheinings by hearre. Sa hawwe wy okkerdeis op de
farwei nei it Hearrenfean in ferbod ynsteld fear ûntheffingsplichtige skippen om inoar op in
beskaat trajekt te moetsjen en foarby te rinnen. Fear dy skippen is ek in meldplicht ynsteld
ear’t it trajekt befearn wurdt. Yn oerlis mei wetterrekreanten binne wy ree om noch in tal oan
foljende maatregels te nimmen by it oanbringen fan de mottobuorden ‘Houd het midden Vrij’.
Wy wolle de farwei ek opnimme yn de sirkulêres fan ‘Varen doe je samen’, in gearwurkings
ferbân dêr’t ferskate farweibehearders yn oparbeidzje om beropsfeart en boatsjeminsken
goed,oerinoar fear te ljochtsjen.

Mei nu Inge,

Steaten fan Fryslân,

sekretaris
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