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Foarsitter,  

 

It is goed dat de Steaten de kâns krije om har út te sprekken oer de ‘voorlopige denkrichtingen’ fan ‘t  

Ryk en oer de reaksje fan ‘t kolleezje dêrop. (reaksje noch net ferstjoerd?)  It giet ommers om 

prinsipiële keuzes dy ‘t Ryk foar  Fryslân meitsje wol.  Keuzes dy ‘t  gefolgen hawwe sille foar de 

wetterfeiligens en de beskikberens fan genôch swiet wetter. Dêrom hienen wy graach mei de oare 

fraksjes hjiroer ynhâldlik praten wollen. Spitigernôch wie op ‘e Lemmer de tiid op en is der in oare kar 

makke. Foar ús twa wichtige punten:   

 

Wetterfeiligens  

Foarsitter, ien kear per 4000 jier yn Fryslân in dyktrochbraak, dat klinkt wol aardich degelik. Mar wat 

is de praktyske wearde fan sa ‘n noarm at hast de helte fan de Fryske seediken no al net oan de 

minimale noarmen foldocht?  Boppedat liket der fierstente min jild te wêzen. Yn har reaksje freget 

DS hjir omtinken foar en fynt dat der prioriteit jûn wurde moat om de seediken op oarder te krijen. 

Om ús soe de toansetting fan dit antwurd dus wol twingender meie.  

Wy tinke dat dit reparearjen fan seediken op de lange baan skood wurdt, rjochting 2020 of miskien 

wol folle letter.  Mar om dan ek nochris in nije noarm te yntrodusearjen sûnder dat de 

basisfeilichheid fan seediken en dunen garandearre is, dat komt op ús fraksje net betrouber oer.   

 

1. Wannear foldogge dizze Fryske seediken (kust en eilannen)  dan wol oan de noarmen dy ’t wy 50 

jier lyn mei elkoar ôfpraat hawwe? Wat sil DS dêr oan dwaan? 

2. It Ryk hat oanjûn dat by de oerstap nei oare noarmen nimmen der kwa feiligens op efterút gean 

sil. Hoe tinkt it kolleezje dy belofte te bewaken? (Moasje) 

 

Meerlaagse feiligens. , de nije noarm.  

Op himsels in logyske benadering mar mei yn de praktyk wol dreger út te fieren. Prima dat besocht 

wurdt de effekten fan in eventuele dyktrochbraak te beheinen  mei in bettere rampebestriding mar 

wy krije no wat de yndruk as soe de latte foar de oerstreamingskâns troch it Ryk wat leger lein wurde 

kinne omdat der in goede rampebestriding wêze soe.  Dat byld bestiet soms ek yn oare provinsjes en 

dêr wurdt ús fraksje net bepaald entûsjast fan. 

 

1. Is DS it mei ús iens dat sa ’n eksplisite rol foar de rampebestrididing by oerstreamings ek yn de 

praktyk werom komme moat?  

2. Wat betsjut dit foar de organisaasje fan ‘t rampeplan, de trainingen en it paraat hâlden fan 

de helpferliening?  

 

  


