
provinsje fryslân
provincie fryslân b

postbus 20120
8900 hm leeuwarden

tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25

teefax: (058) 292 51 25

www.fryslan.nIProvinciale Staten van de Provincie Fryslan
provincie@fryslannI

ost US 0 20 www.twitter.com/provfryslan

_____

8900 HM LEEUWARDEN

.

Ljouwert, 7 jannewaris 2015
Ferstjoerd, 7 JANS 2J1

Os merkteken : 01186657

_____

Ofdieling : Komplekse Ynfra Projekten
Opsteld troch : Keimpe Strikwerda / (058) 292 53 90 of k.strikwerda@fryslan.nl
Jo merkteken
Taheakke(n)

Ûnderwerp : Inrichtingsplan Franekeradeel - Harlingen

Geachte leden van Provinciale Staten,

Met deze brief geven we u een update over het inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen.
Dit is sinds 4 november 2013 in uitvoering. Op die datum is de overeenkomst getekend
tussen de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, de gemeenten Franekeradeel en Harlin
gen en deifstofwinner Frisia Zout BV. Het inrichtingsplan bevat maatregelen voor de com
pensatie van de bodemdaling die tot 2021 zal ontstaan door zoutwinning én het opvangen
van verwachte klimaatveranderingen. Maar ook voor het verbeteren van de landbouw, de
recreatie, het landschap, de natuur en de leefbaarheid in de regio. Voorbeelden van corn
penserende maatregelen zijn verbeteringen van de waterhuishouding (zoals meer ber
gingsmogelijkheden en een snellere waterafvoer bij flinke buien) en het verhogen van de
onderdoorgang van bruggen.

Verschillende dalingsprognoses
Recent is tijdens een tussentijdse analyse van het kaartmateriaal duidelijk geworden dat er
een verschil zit in de dalingsprognose tussen de vergunning van Frisia (2012) en de
overeenkomst bij het inrichtingsplan. De vergunning die het Ministerie van Economische
Zaken aan Frisia heeft verleend, gaat uit van een daling van maximaal 30 cm boven de
winputten Bas 3 original en Bas 4. Bij het opstellen van het inrichtingsplan is echter
kaartmateriaal gebruikt met een dalingsprognose van maximaal 27 cm en 28,4 cm daling.
De compenserende maatregelen zijn derhalve ook gebaseerd op de dalingsprognose van
het inrichtingsplan.
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Onderzoek
Na deze constatering hebben wij en de andere overheden er bij Frisia op aangedrongen te
onderzoeken wat de impact van het verschil is en welke oplossingen haalbaar zijn. Wij

_____

hechten er aan dat er zorgvuldig onderzoek plaatsvindt, zodat we ook zorgvuldige
vervoigstappen kunnen zetten. Frisia neemt het voortouw in het onderzoek, maar de
provincie en de leden van de bestuurscommissie* zijn nadrukkelijk betrokken bij de
uitvoering van het onderzoek. De resultaten worden in maart 2015 bekend.

Voorkeursoptie
De voorkeur van de gemeenten en de provincie is dat Frisia met de zoutwinning niet meer
dan 27 cm daling veroorzaakt boven winput Bas 3 original en niet meer dan 28,4 cm boven
winput Bas 4, conform de prognosekaart bij de overeenkomst uit het inrichtingsplan. Dan
kloppen de compenserende maatregelen. Er is dan dus ook geen aanpassing van het
inrichtingsplan nodig. Wanneer er tot de vergunde 30 cm zout wordt gewonnen, moet er
een aanvulling komen op het bestaande maatregelenpakket. Frisia zelf verwacht echter niet
dat het dan om grote aanpassingen gaat.

De betrokken partijen nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en vinden het
daarom van belang dit tijdig openbaar te maken. Zodra de resultaten van het onderzoek in
maart 2015 beschikbaar komen, zullen Frisia en de betrokken partijen dit communiceren.
Het is van belang dat de lopende planuitvoering zoveel mogelijk Voortgezet wordt. Zeker is
dat de maatregelen en het bijbehorende geld voor de maatschappelijke plus op het gebied
overeind blijven.

Aanvullende informatie
Bovenstaande staat los van de onvoorziene dalingen bij Herbaijum door vroegere
gaswinning van Vermilion.

Na onze vaststelling van het Inrichtingsplan (2juli 2013) is er een ontwerpplanwijziging
opgesteld. Dat was nodig, omdat een deel van de beoogde maatregelen voor het
watersysteem om een herziening en planonderdelen om detaillering vroegen. Die wijziging
hebben wij medio 2014 ter inzage gelegd. Onlangs is de beantwoording van de zienswijzen
in de Reactienota door de bestuurscommissie akkoord bevonden. Naar verwachting
kunnen wij in januari/februari 2015 een besluit nemen over de vaststelling van die
Reactienota en planwijziging. Het resultaat is een beperkte aanpassing van de ontwerp
planwijziging. Als er toch winning conform de vergunning plaatsvindt, dan is een tweede
planwijziging nodig. De vaststelling van de nu lopende eerste planwijziging is nodig om de
lopende planuitvoering verder mogelijk te maken en staat daarom geen uitstel toe. De
tweede planwijziging zal in beperkte mate invloed hebben op de eerste planwijziging en
een gering effect hebben op de lopende planuitvoering.

*Leden van de bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen zijn: de gemeente Franekeradeel (vertegenwoor
digt ook de gemeente Harlingen), Wetterskip Fryslân, federatie dorpsbelangen Franekeradeel, de landbouwsec
tor, de Friese Milieu Federatie en Frisia.
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De provincie Fryslân heeft de bestuurscommissie opdracht gegeven dit plan uit te voeren. j111111l

Zodra de onderzoeksresultaten in maart 2015 beschikbaar zijn, stellen wij u en het gebied
nader op de hoogte.

I)

Staten van Fryslân,

Berg, siktaris
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