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Achte hear Bijlsma,

Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op
13 september 2013, bentwurdzje wy as folgt.

Fraach 1:
Is it krekt dat der in trend is dat it tal ûnfeilige sitewaasjes op it PM-kanaal yn Boarnsterhim
en spesifyk by Warten tanimt? Kin it Kolleezje dat mei sifers fan meldingen / insidinten
ûnderbouwe?

Antwurd fraach 1:
De ynsidintregistraasje fan de saneamde SOS-database fan Rykswettersteat it oer de
perioade 2004 oant en mei 2012 gjin trend sjen dy’t wize soe op in groeiend tal ûnfeilige
situaasjes op It PM-kanaal, ek net yn it bysûnder yn Boarnsterhim, of noch mear yn it
bysûnder by Warten. Oer de perioade 2004 oant en mei 2012 binne 112 ynsidinten
registrearre as skipsûngemak. Yn 10% fan de gefallen gie it om in feitlike oanfarring tusken
skippen dy’t ûnder de beropsteart en de rekreaasjefeart falle. Yn earste oanlis leit de oarsaak
faak by de rekreaasjeskipper dy’t net bekwaam genôch is.

Yn de hifking fan It ‘Zomertoezicht te water’, dat binne de gearwurkjende hanthaveningstsjin
sten, springe de neikommende opmerklike ynsidinten derit:
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Beântwurding skriftlike fragen oer nautyske feiligens PM kanaal by
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Njonken dy ûngemakken, dêr’t slachtoffers by te betreurjen wiene (net allegearre it getoich
fan ferkearsûngemakken), binne der fansels, krekt as yn care jierren, ek tal fan lytsere
ûngemakken foartallen. In folslein oersjoch oer 2013 is noch net beskikber.

- 9 maaie 2013. By Spannenburch waard in sloep troch in frachtskip oerfearn. Dêrfoel
ien deade by.

- 26 juny 2013. By Grou waard in kruser troch in frachtskip oerfearn. Dêr foelen twa
deaden by.

- 8 augustus 2013. Nei’t hja in skomparty yn Grou besocht hie, is in famke fan 17 jier
nearne mear te finen. It docht bliken dat hja ferstoarn is, nei alle gedachten fan de
steger fallen.

- 29 septimber 2013. In man falt oerboard en fersûpt yn de Burgumermar. Nei twa oer-
en drêgjen wurdt it lichem fûn.

Registrearre ûngemakken binnenfeart-rekreaasjefeart op it PM-kanaal:

Plak Oarsaak Gefolgen
2004 Gjin meldings tusken beide kategoryen
2005 Gjin meldings tusken beide kategoryen
2006 Grou, km. 60 kop-sturt (hek), net goed ûtsjoen materiële skea

Snitsermar kop-flank, stjoerdefekt materiële skea
2007 De Lemmer (slûs) kop-sturt (hek), net goed ûtsjoen materiële skea
2008 Trije Hûs kop op kop, te hurd team 1 deade, 4 ferwûne

minsken
Km 78 kop-flank, min waar materiële skea
Aldhôf flank-flank, net goed ûtsjoen materiële skea
Twellingea kop-flank, tros yn de skroef materiële skea
De Kûfurd flank-flank, prosedueref later materiële skea

2009 Modderige Geau kop-flank, net stjoerboard materiële skea
Twellingea hek-flank, stjoerflater materiële skea

2010 Km 60 kop op kop, stjoerdefekt materiële skea
2011 Gjin meldings tusken beide kategoryen
2012 Gjin meldings tusken beide kategoryen

Fraach 2:
Is it sa dat de maksimum snelheid foar frachtskippen op it PM-kanaal omheech brocht is of
wurdt?

Antwurd fraach 2:
Nee, de maksimumfaasje fear guon kategoryen skippen op it PM-kanaal is net gelyk en is
sûnt 2000 net wizige. Der binne gun plannen om dêr wizigings yn oan te bringen.

Fraach 3:
Is it krekt dat de maksimale lingte fan de bakken fan triuwskippen fan 100 nei 200 meter
giet?
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Antwurd fraach 3:
Nee, de maksimumlingte dêr’t op it PM-kanaal mei fearn wurdt, bedraacht 110 meter (klasse
Va-skippen). Dôr is ien titsûndering op, te witten it ferfier fan agribulk fan de Prinses
Margrietsltis op ‘e Lemmer nei de Krûswetters by Warten. Sûnt 2008 giet dat soarte fan
ferfier mei twa lytse triuwbakken fan om-ende-by 55 meter lang, dy’t fêstmakke binne oan in
triuwboat dy’t dêrachter fart. Mei-inoar is dy kombinaasje 135 meter lang. Dat wurdt tastien,

____

om’t de djipgong (2,5 meter) en de breedte (10,00 meter) fan de kombinaasje fier ûnder de
mjittesetting fan klasse Va-skippen bliuwt (1110 x b 11,50 x d 3,20 meter).

Fraach 4:
Wat is de ôfstân dy’t sokke kombinaasjes mei triuwbakken nedich hawwe om ta stilstân te
kommen of ût te wiken yn gefal fan kalamiteit?

Antwurd fraach 4:
Ofhinklik fan faasje, belading, streaming en wyn is de ôfstân om ta stilstân te kommen by
frachtskippen oer it generaal ienris de lingte fan it skip oant op syn meast twaris dy lingte.

Fraach 5:
De Provinsje hat ek foar it PM-kanaal in risikoanalyze makke. Rinne de konstatearrings fan
ûs nautyske behearders fan it PM-kanaal lykop mei de sifers ût dizze risikoanalyze en mei It
werklike oantal insidinten?

Antwurd fraach 5:
Der is gun spesifike risiko-analyze fan it PM-kanaal. Rykswettersteat hat mei de Inspectie
Leefomgeving en Transport (IL&T) wol op grûn fan alle lanlik registrearre ûngefallen
analyzes makke dy’t laat hawwe oant in top vijf fan hanthavingsspearpunten foar alle
kanalen. Dat jildt dus ek foar it PM-kanaal. De saken dy’t tis nautyske behearders op it wetter
waarnommen hawwe wike net ôf yn fergeliking mei oare jierren.

Fraach 6:
Is it Kolleezje op basis fan it boppesteande fan betinken dat der maatregels nommen wurde
moatte om de nautyske feiligens op it PM-kanaal te ferbetterjen? Sa ja, hokker maatregels
binne dat dan?

Antwurd fraach 6:
Eardere kolleezjes hawwe al ynset op it nimmen fan maatregels op it PM-kanaal dy’t it
ferkear regulearje, lykas de ferplichting om stjoerboardwâl te hâlden, mei ynbegryp fan in
lavearferbod, de ferplichting om de motor standby te hâlden foar lytse skippen en t ferbod
om op it kanaal te sur(en. Der sil yn oparbeidzjen mei de nije behearder — Rykswettersteat —

benammen ynset wurde op foarljochting oan it publyk, ûnder oare troch bliuwende stipe fan it
inisjatyf ‘Varen doe je samen’. Dôrby meie boatsjeminsken yn de stjoerhutte fan
beropsfarders sjen en oarsom. Nije ferkearsmaatregels binne fanwegen tefolle regulearring
net oan te rikkemedearjen. Wol hâlde wy it tafersjoch op de feiligens op it kanaal, soks yn ‘e
mande mei de hanthaveningspartners. Yn 2014 sil it in spearpunt yn ittafersjochsplan wêze.

Fraach 7:
Hoe tinkt it Kolleezje yn dit ramt de pleatslike mienskip en de rekreaasje-ûndernimmers yn
Warten en omjouwing te belûken om de ferûntrêsting fuortnimme te kinnen?
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Antwurd t raach 7:
It hat der in soad fan wei dat de ûngemakken dy’t der fan ‘t jier west hawwe — en dêr’t ek
deaden by te betreurjen wiene — net mei care saken yn ferbân steane. Nettsjinsteande dat
sille wy yn oparbeidzjen mei Rykswettersteat in Iokaasjeûndersyk dwaan nei de ferskate
krusings fan sydtûken mei it PM-kanaal. Undersyk nei de cansluting tan de Rochsleat by
Warten is ek ien fan de alternativen. Dêr binne wy oer yn petear mei Rykswettersteat. Wy
sille, as ien en oar stal krijt, pleatslik belang dôrby behelje.

Mei rju achtinge,

Deputearre Steaten fan

sekretaris

voor deze drs. A.L. Piet, loco-secretaris
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