
 
 

MUNLINGE FRAGEN / FRAGENOERKE op grûn fan kêst 38 Reglemint fan Oarder 

 

Rjochte oan DS/ Deputearre Poepjes  
 
Sâltwinning Waadsee en NW Fryslân    
                              

 Sâltbedriuw Frisia hat plannen foar it winnen fan sâlt fan 
ûnder de Waadsee wei. Yn ’t Mer fan 2010 binne ferskate 
farianten ûndersocht en ek kombinaasjes dêrfan.  De 
konklúzje is dat de lokaasje “Havenmond Harlingen” (foar 
de kust fan Roptasyl) foldocht oan it ‘Meest 
Milieuvriendelijke Alternatief’. Dêrnei hat de Minister de 
winningsfergunning ferliend en is it wachtsjen no op EZ  dy’t 
de fergunning op grûn fan de Natoerbeskermingswet 
ferliene mei. 
 
Koartlyn hawwe de natoerorganisaasjes it NIOZ rapport 
oanbean oan leden fan de Twadde Keamer. Neffens dat 
rapport soenen de waadfûgels skea oprinne troch de tydlike 
boaiemdelgong.  Nei oanlieding fan it rapport hat 
steatssekretaris Dijksma besletten om it beslút op de 
oanfraach út te stellen.  
 
De FNP makket him hjir grutte soargen oer. Wy wolle dat 
der sa gau mooglik in definityf ein komt oan it ûntstean fan 
ûnomkearbere skea oan hûzen,  wetterhúshâlding en 
lânskip. Wy hawwe dan ek de folgjende fragen oan de 
deputearre: 
 

Fraach / fragen 1.  
Sa as al oanjûn hat de steatsekretaris oankundige mear tiid 
nedich te hawwen foar it beoardielen fan de oanfraach fan 
Frisia. By de alderearste NB-oanfraach hat it Ministearje fan 
EL&I hast fjouwer jier nedich hân om ta in beslút te 
kommen.   Kin DS op grûn fan har kontakten oanjaan 
wannear ‘t de fergunning no ferliend wurde sil? 

 2.  
Wy heare lûden dat it ûntbrekken fan in totaalbyld fan 
effekten op de Waadsee-natoer (bgl ek troch gaswinning)  
wolris in negative ynfloed hawwe kin op dizze oanfraach.  
De oannommen moasje fan de keamerleden Vos/Jacobi (by 
twifel gjin fergunning) soe dêrop foarsortearje. Wat docht 
DS deroan om it ûntstean fan negative sentiminten foar te 
kommen? 

 3.  
Earder hat DS sein neat te sjen yn ekstra ûnôfhinklike 
monitoring fan de boaiemdelgong.  Is it kolleezje mei ús iens 
dat in folslein byld past by it ‘hand aan de kraan’–prinsipe 
en dêrmei natoerorganisaasjes en boargers yn ‘e mjitte 
komme kin? Moat it stânpunt oangeande it net útfieren fan 



de moasje opnij besjoen wurde?  Sa nee, werom net? 

 4.  
Tal fan gemeenten en federaasje fan doarpsbelangen 
pleitsje foar it stop setten fan de sâltwinning yn  Barradiel II 
mei yngong fan 2015 of 2016 yn stee fan 2021. Hokker 
mooglikheden hat DS om it definityf stopsetten yn 2021 nei 
foaren ta te heljen? 

 5.  
De maksimale boaiemdelgong yn Barradiel II soe yn 2016 
berikt wêze.   
Hâldt DS rekken mei ‘t senario dat ekstra boaiemdelgong 
akseptearre wurde moat  omdat der fertraging by de 
fergunnings ûntstien is? 

 6. 
DS hawwe advysrjocht oangeande de Mynbouwet en de 
Natoerbeskermingswet. Fierdere fertraging (bgl. berop) 
moat foarkommen wurde.  De Minister hat earder tasein 
om ‘het verdere procedureverloop te bespoedigen’.  Wat 
meie wy as PS hjirfan ferwachtsje,  wat kin dêrby de rol fan 
DS sels wêze? 
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