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Ûnderwerp : beântwurding skriftlike fragen oer de wetterkearings fan Harns

Achte hear Visser,

Troch in misferstân binne de antwurden op jo fragen oer de wetterkearings fan Harns, dy’t
wy op 20 maaie 2014 al fêststeld hawwe, net ferstjoerd. Mei ts ekskis foar dy gong fan
saken, hjirby dochs noch de antwurden O 10 fragen.

Fraach 1:
De Noarder- en Suderpier binne yn it ferline troch it Ryk oerdroegen oan de gemeente
Harns. Wat wienen dêrfoar doe de redenen?

Antwurd fraach 1:
De Noarder- en Suderpier binne (em jierren ‘80) fia it “Integraal Structuur Plan voor het
Noorden des Lands” as ûnderdiel fan de havens en havenwurken oerdroegen omdat de ge
meente fan doel wie de yngong fan de haven oan te passen (ferlizzen noardlike haven
daam).

Fraach 2:
Beide pieren binne gjin (technysk) ûnderdiel fan de primêre wetterkearing en hawwe dus gun
direkte betsjutting foar de wetterfeiligens. Sûnt 24 augustus 2010 foldocht de Harnzer
primêre wetterkearing oan alle feilichheidsnoarmen. Wat is de konkrete oanlieding foar it
oerdragen fan de pieren?

Antwurd fraach 2:
Beide pieren meitsje yntegraal ûnderdiel ût fan de primêre wetterkearings en stean as sa
danich ek yn de wetterskipslegger. Op it kaartsje dat taheakke is oan jo brief wurdt it
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dykringgebiet by Harns oanjûn, mar de primaire wetterkearing is breder. De Wetterwet seit:
“een primaire waterkering is een waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming door-

tEdat deze behoort tot een dijkring ofwel vôôr een dijkring zijn gelegen”. 1 1
De pieren hawwe in golfredusearende funksje; dêrtroch hoege de wetterkearings om it sin
trum en de haven fan Harns minder sterk te wêzen. Sjoen dit belang is it wetterskip fan doel
it ûnderhâld sels Lt te fieren. De pieren binne noch net oernaam. Der is yn prinsipeâkkoart

_____

mar de definitive beslûtfoarming by it wetterskip moat noch plak fine.

Fraach 3:
De hjoeddeistige primêre wetterkearing kin neffens de noarmen, ek sûnder de pieren in
superstoarm oan. By dizze wetlike noarmen is al rekken hâlden mei ekstreme •

omstannichheden. Wêrom dan dochs de bûtendykse pieren oernimme?

Antwurd fraach 3:
Sjoch antwurd op fraach 2.

Fraach 4:
Wethâlder Le Roy seit yn it ynterview dat de Noarderpier opknapt wurde moat en dat derom
besocht wurde sil om de pieren yn it HWBP te krijen. Binne DS fan betinken dat dit slagje
sil? Sa nee, wêrom dan net?

Antwurd fraach 4:
In lyts part fan de Noarderpier (200 meter) foldocht net oan de noarmen (is net goedkard by
it lêste hifkjen fan de primêre wetterkearings) en is by it HWBP oanmeld foar yn fergoeding
fan de herstelkosten. Wy hawwe gjin reden deroan te twiveljen dat de fergoeding net komme
sil.

Fraach 5:
In grut part fan de Fryske seediken - krekt wôl ûnderdiel fan de primêre wetterkearing -

foldocht net oan de noarmen en moat mei faasje opknapt wurde. Binne DS it mei üs iens dat
jild stekke yn in net primêre wetterkearing de oare projekten ûnderstek docht?

Antwurd fraach 5:
Sjoen it antwurd op fraach 2 is gjin sprake fan it stekken fan jild yn net primôre
wetterkearings.

Fraach 6:
DS steile de projekten foar it HWBP fêst. Binne DS fan doel mei it each op boppesteande om
it opnimmen fan beide pieren yn it HWBP goed te karren. Sa ja, wêrom dan wol?

Antwurd fraach 6:
Net DS, mar it Ryk stelt de projekten foar it HWBP fêst. De pieren binne ûnderdiel fan de
primêre wetterkearings en komme dermei yn oanmerking foar it HWBP.

Fraach 7:
De gemeente hat it ûnderhâldsbudzjet fan 1,2 miljoen oerdroegen oan it Wetterskip. Dat
bedrach is fansels fierstente min om it ûnderhâld fan beide pieren yn lingte fan jierren oer te
nimmen. Kinne DS ynsjoch jaan yn de rûze ûnderhâldskosten en de ferdieling dêrfan tusken
Ryk en Wetterskip? Binne de risiko’s as gefolch fan in mooglike sâitwinning ‘Havenmond
Harlingen’ goed ôfdutsen?
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Antwurd fraach 7:
It ôfkeapbedsrach is op de brûklike wize foar oerdracht fan wurken berekkene. Sjoen de
funksje fan de pieren it it wetterskip fan betinken dat de takomstige kosten fierder foar rekken
fan it wetterskip binne. De risiko’s fan in mooglike sâltwinning binne net meinommen. Dy
binne foar rekken fan de feroarsaker. D

Fraach 8:
De havenpieren hawwe ek in nautyske funksje. As it opnimmen fan de pieren yn it HWBP net •

slagget dan sil de oerdracht wis wer werom draaid wurde moatte. Binne DS dat mei iis iens?
Sa nee, werom dan net?

Antwurd fraach 8:
De oerdracht is basearre op de funksje fan de pieren foar de feiligens en net op it al dan net
slagjen fan de opname fan de pieren yn it HWBP. Sjoch ek it antwurd op fraach 2 en 4.

Mei rju achtinge,

Deputearre Steaten fan Fryslân,

J.A.

Berg, sekretaris
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