
 
 
SKRIFTLIKE FRAGEN, op grûn fan Kêst 39 Reglemint fan Oarder 
 
Rjochte oan DS / lid DS 
 
 

Schokker 
 
 Gemalen en waadkustprojekten 
 

Ynliedende taljochting 
(fakultatyf) 

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

Fraach / fragen 
 
 

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

2.     Yn de jierren njoggentich hat de Provinsje in fergelykbere 
fariant globaal trochrekkene en presintearre. Hokker 
ferbân bestiet der tusken beide plannen? 

3.     Wat betsjut it idee fan it Wetterskip foar de 
beslútfoarming oer it gemaal by Lauwerseach nei 
oanlieding fan de eardere business case? 

4.     Yn de tuskentiidske evaluaasje fan it Streekplan wurdt 
net mear praat oer it gemaal by Harns yn kombinaasje 
mei ‘t opwurdearjen fan de Tjerk Hiddesslûzen. Is dit no 
definityf fan ‘e baan?  

5.     Op inisjatyf fan Atelier Fryslân is foarich jier de fisy 
‘Fryslân aan zee’ opsteld en presintearre. De fisy is troch 
de regio fierhinne útwurke. Sjocht it Kolleezje 
mooglikheden om de útwurking fan dizze ideeën te 
belûken by it plan foar dat nije gemaal? Sa ja, hokker rol 
soe de Provinsje dêryn krije moatte? Sa nee, wêrom net?   

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

7.     Neffens it Deltaprogramma moatte der pilot-lokaasjes 
komme dêr ‘t nije konsepten foar superfeilige seediken 
úttocht wurde kinne. Is it Kolleezje it mei ús iens dat sa ‘n 
pilot de kâns fan slagjen fan it hiele projekt grutter 
makket? Sa nee, wêrom net? Hokker aksje sil it Kolleezje 
hjiryn ûndernimme?  

8.     Is it Kolleezje ree om yn oparbeidzjen mei it Wetterskip 
en oare stakeholders, dizze ideeën yntegraal út te 
wurkjen yn bygelyks in nije business case? 
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