
Yn te foljen troch de griffier 
 

 
moasje nû. 

 

 

 
paraaf 
 

 

Agendapunt 
 
 

 

 
 

 
MOASJE, ex artikel 29 Reglement van orde 

 
 

Steategearkomste 
 

21 septimber 2011 

Wurklistpunt 
 

Ynterpellaasje Sâltwinning 

 
 
De Steaten, yn gearkomste byien,  
 
heard hawwende de rieplachting; 
 
konstatearjende dat 
 
- De minister fan Ekonomyske Saken, Lânbou en Ynnovaasje op 8 july 2011 oankundige hat 
yn te stimmen mei de ferlinging fan it winningsplan Barradiel II en de herstelboaring BAS3; 
- De minister op 21 febrewaris nei in wurkbesite oan it gebiet, sein hat tsjin noch fierdere 
sâltwinning ûnder de grûn yn Noardwest Fryslân te wêzen; 
- De minister ten oansjen fan de fergunningoanfraach foar “Oost” dit neijier in beslissing 
nimme sil; 
- De minister syn konklúzje is dat yn 2021 pas in ein komme kin oan de winning fan sâlt 
ûnder it lân, mei de kontinuïteit fan Frisia as reden;  
- De sâltwinning al jierren lang ta ûnrêst en skea liedt oan wenten, bedriuwen en lân yn 
Noardwest Fryslân 
 
Oerwaagjend dat 
 
- It de winsk is fan de bewenners, de bedriuwen, de gemeenten en de provinsje dat de 
sâltwinning ûnder it lân yn Noardwest Fryslân sa gau mooglik stopsetten wurdt, yn elts gefal 
yn 2015 om’t hjir totaal gjin draachflak mear foar is; 
- De minister yn syn brief fan 8 july útgiet fan it bedriuwsrisiko fan Frisia en it juridysk risiko 
fan it ministearje (de fergunningferliener) EL&I, en foarby giet oan de arguminten fan 
bewenners, bedriuwen en bestjoerders út de regio; 
- Frisia troch de opstelling fan it ministearje de mooglikheid bean wurdt om op alle hynders 
tagelyk te wedzjen; 
- De Mynwet in belangryk ynstrumint is by de delfstofwinning yn Nederlân; 
- De Fryske steatefraksjes wichtich binne om harren soarch oer de sâltwinning oan de eigen 
partijen yn De Haach oer te bringen 
 
sprekke as harren miening út 
- 2021 as eindatum fan de sâltwinning ûnder it lân fierstente let is en op gjin inkelde wize yn 



oerienstimming is mei de winsk fan bewenners, bedriuwen en bestjoerders út de regio; 
- De Twadde Keamer te fersykjen om 2015 as úterste eindatum te hantearjen foar de 
winning fan sâlt ûnder it lân; 
- De Twadde Keamer te fersykjen om binende betingsten te stellen oan de 
winningsfergunning fan Frisia en by de fergunningsferliening breder rekkening te hâlden mei 
de belangen fan de belutsen partijen (en net allinnich fan Frisia) yn elts gefal in wurkbere 
skearegeling dy’t temjitte komt oan de noed fan de streek; 
- De Twadde Keamer te fersykjen nei te gean yn hoefier de Mynwet yn oerienstimming is 
mei de brede belangen fan de belutsen partijen by soksoarte fan delfstofwinning; 
 - It gebietsproses yn Noardwest Fryslân sa gau as mooglik wer op gong komme moat. 
 
En fersykje it Kolleezje fan Deputearre Steaten om dizze útspraak fan de Fryske Steaten 
ûnder de oandacht te bringen fan it ministearje fan EL&I, de Twadde Keamer en de 
gemeenten en belutsen partijen yn Noardwest Fryslân. 
 
 
en gean oer ta de oarder fan de dei 
 
 
 
 
 
Yntsjinners CDA, Henk van der Veen 

FNP, Anna Martha van der Mei 
PvdA, Hetty Janssen 
 
 

 


