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Statenvergadering 21 september 2022

Agendapunt 8. VaaMeg Drachten

Korte titel motie lntegrale visie Havennehverk Fryslàn

De Staten, rn vergadering bijeen op 21 seplember 2022

constaterende dat
. Er op dit moment geen integrale toekomstvisie is op het havennetwerk in de

provincie;
. Het van Harinxmakanaal (momenteel CEMT lV) de enige vaarweg is, waarop de

provincie inzet voor klasse Va schepen;
. Het niet duidelijk is hoe de vaarweg PMkanaal-Drachten, PMkanaal-Sneek

(Houkesloot CEMT lV) en Johan Frisokanaal (PMkanaal-Heeg CEMT lll) past in
een provinciale havenvisie:

. De ingetrokken ontheffing voor klasse Va schepen op vaarweg P[\/kanaal-
Heerenveen op dit moment zorgt voor onduidelijkheid voor de haven in
Heerenveen;

. De bereikbaarheid van binnenhavens van belang is voor de Friese economie

overwegende dat
. [/let een integrale havenvisie de provincie beter kan inspelen op mogelijke kansen

voor de (binnen)havens in Fryslàn;
. Snelle economische veranderingen de gehele provincie mogelijk op achterstand

zet wanneer een goed havennetwerk ontbreekt;
. Een integrale havenvisie duidelijkheid geeft voor betrokken gemeenten en

bedrijven, zodat ook zij beter kunnen anticiperen op kansen en mogelijkheden;
. Een goede intergrale visie ook de druk op het wegennetwerk kan verlichten;
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. Duurzaam vervoer over water moet aansluiten op duuzaam vervoer over wegen

. We op dit moment geen economische onderbouwing zien voor een opwaardering
naar Klasse Va

o nieuwe ontwikkelingen over economie, binnenvaart en maatvoering echter tot
nieuwe inzichten kunnen leiden

. We de ambitie van Smallingerland toejuichen om, in gezamenlijkheid met andere
havens, werk te maken van de toekomst van de Friese havens

vezoeken het college van Gedeputeerde Staten
o Om met de gemeente Smallingerland en andere gemeenten met havens in

gesprek te blijven over de ontwikkeling van de haveneconomie en wat dit betekent
voor de bereikbaarheid van de havens in de toekomst. Dit in de context van de
regionale haveneconomie.

. Met atle belanghebbenden een integrale visie "Havennetwerk Fryslàn" op te
stellen.

. Hierin mee te nemen hoe in de toekomst duurzaam veryoer over water in Fryslàn
vorm wordt gegeven en hoe vervoer over water het wegennetwerk kan ontlasten.

en gaan over tot de orde van de dag
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