
 
 

 
 
Rjochte oan deputearre  
 
 

Poepjes 

Underwerp 
 
 

Op 8 july 2011 hat de minister fan Ekonomyske Saken, 
Lânbou en Ynnovaasje in brief stjoerd oan de Twadde 
Keamer oer de sâltwinning yn Noardwest Fryslân. Yn 
dit brief jout de minister oan posityf te besluten oer in 
winningsfergunningsoanfraach ûnder it Waad 
(Havenmond) mar ek oer de oanpassing fan it 
winningsplan Barradeel II. Om’t it beslút heaks stiet op 
de winsk fan de bewenners, de gemeenten en de 
provinsje hawwe wy hjiroer de neifolgjende fragen: 
 

1. Op 8 july hat de minister fan ELI in brief stjoerd 
oer de sâltwinning oan de Twadde Keamer, it 
kolleezje fan DS hat hjir op 22 july op reagearre 
troch in brief oan de minister. Is der noch op in 
oare wize mei de minister kommunisearre? Sa 
ja, op hokker wize en wat wie de útkomst 
dêrfan? 

2. Hat der tusken 8 july en jim brief fan 22 july noch 
bestjoerlik oerlis west mei de gemeenten yn 
Noardwest-Fryslân? Sa ja, wat wie de útkomst 
dêrfan? 

3. Yn it brief fan de minister wurdt dúdlik oanjûn 
dat it beslút oer winningsplan Barradeel II, 
ôfhinklik wie fan it ta stân kommen fan in 
skearegeling yn it ramt fan it gebietsprojekt. De 
provinsje hat om redenen har “formele 
goedkeuring” net ferliend. Kloppet neffens jo de 
útlis fan de minister oer dizze gong fan saken? 

4. Hat de ympasse, sa’t de minister it oanjout, der 
ta laat dat de regio úteinlik mei lege hannen 
stiet, wylst de regio mei it gebietsprojekt wol 
sizzenskip en stjoering yn hannen hie? En hat 
dizze opstelling dertroch allinnich mar ferliezers 
osmiten (útsein Frisia)? Hat dizze opstelling dan 
net oars kinnen en wêze moatten? 

5. It docht bliken dat ferdieldheid neat opsmyt. 
Binne jim dan ek ree om alle war te dwaan foar 
in ienriedige Fryske opstelling tsjin de 
sâltwinning ? Hokker stappen ûndernimt jim 
Kolleezje no dan om dat te berikken? 

6. Hokker gefolgen hat ien en oar no foar it 
rinnende gebietsproses yn Noardwest-Fryslân? 
Wannear kinne de maatregels foar de 

YNTERPELLAASJE, ex artikel 40 Reglement van Orde 



wetterhúshâlding en oare skea as gefolch fan 
boaiemdelgong troch de sâltwinning útfierd 
wurde ?  

7. Hoe geane de ûnderhannelings oer de 
winningsoanfraach yn “Oost”  no fierder? 

8. Hokfoar kânsen en mooglikheden binne der op 
dit stuit noch om de Twadde Keamer in oar of 
negatyf beslút nimme te litten oer de sâltwinning 
ûnder it lân en/of Schingen-Slappeterp? 

9. Hokfoar rol hat Frisia spile yn it bestjoerlik oerlis, 
no’t de minister in beslút naam hat dat alle 
kânsen jout oan Frisia om op alle mooglike 
manieren fierder te gean mei de sâltwinning? 
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