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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen over Holwerd aan Zee

Geachte heer De Vries,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 11 oktober 2021, beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1: .
Wanneer wil het college Provinciale Staten op de hoogte brengen van dit kritische rapport
van Deltares en Arcadis?

Antwoord vraag 1:
Het huidige rapport van Deltares, Arcadis en Waterproof is een conceptversie. We verwach-
ten het definitieve rapport eind 2021. De samenwerkende partijen buigen zich pas over de
haalbaarheid en betaalbaarheid van Holwerd aan Zee op basis van het definitieve rapport
van Deltares, Waterproof en Arcadis. Hiernaast baseert de stuurgroep zich op andere on-
derzoeksrapporten, zoals het hydrologisch onderzoek, een geactualiseerde kostenraming en
een voorlopig ontwerp. De afweging om als partij deel te nemen in het project wordt door
elke partij afzonderlijk gedaan. Deze afweging wordt aan Provinciale Staten voorgelegd en
staat op de planning geagendeerd voor maart 2022. Het rapport van Deltares, Arcadis en
Waterproof zal dus onderdeel uitma ken van die besluitvorming.

In de aanloop naar deze besluitvorming hebben wij u een aantal keren geInformeerd over de
stand van zaken. Dit hebben we onder meer gedaan via een informerende PS -brief in de-
cember 2020 (kenmerk 01805277), via Statenvragen in maart 2021 (kenmerk 01848640),
het PS-stuk in februari 2021 (01789508) en via een informatiebijeenkomst op 15 maart 2021
(zie: https://webinar.geocast.live/stand-van-zaken-holwerd-aan-zee/). De komende tijd blijven
we u op de hoogte houden van de actuele stand van zaken.
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Vraag 2:
Hoe kijkt het college aan tegen de visie dat het ontwerp wat er no ligt niet aansluit bij de wen-
sen om een rob uust systeem aan te leggen in samenwerking met de natuur, klimaat-proof en
toekomstbestendig?

Antwoord vraag 2:
Het onderzoek is momenteel in de afrondende fase. De stuurgroep Holwerd aan Zee heeft
op 13 oktober 2021 ken nisgenomen van het conceptrapport van Arcadis, Deltares en Water-
proof. De stuurgroep is in afwachting van het definitieve rapport. Op dat moment wordt on-
derzocht of het project toekomstbestendig is, bestand is tegen de klimaatverandering en in
samenhang met de natuur is. Deze afweging zal onderdeel zijn van het advies om tot besluit-
vorming te komen, waar uw Staten uiteindelijk over besluiten. Het proces van besluitvorming
is in vraag 1 toegelicht.

Vraag 3:
Hoe kan het dat het plan wat er no ligt nog niet gedragen is door alle part/en die een vergun-
fling moeten verlenen of een onderhoudslast erbij krijgen?

Antwoord vraag 3:
Op dit moment heeft nog geen enkele partij een standpunt ingenomen genomen ten aanzien
van het plan. Momenteel is het nog niet duidelijk of het plan de verschillende benodigde ver-
gunningen krijgt en welke partij verantwoordelijk gaat zijn voor het beheer en onderhoud van
de nieuwe of aangepaste objecten.

Vraag 4:
Wanneer is het punt bereikt dat we niet meer terug kunnen?

Antwoord vraag 4:
De besluitvorming waarover in vraag 1 wordt gespro ken, is het moment waarop de verschil-
lende partijen een cja', 'nee' of ja, mits' ten aanzien van het plan zullen uitspreken.

Vraag 5:
Wat doet u met het advies van Deltares en Arcadis om altematieve scenario's te onder-
zoeken?

Antwoord vraag 5:
De stuurgroep heeft op 13 oktober 2021 het conceptrapport ter kennisname ontvangen en
een toelichting gekregen door de onderzoeksbureaus. Wanneer de stuurgroep het definitieve
rapport ontvangt, zal ook gekeken worden naar de aanbevelingen die de onderzoeksbureaus
in het rapport geven.
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Vraag 6:
Past altematief onderzoek nog wei binnen het budget van de 1 miljoen die vrijgegeven is
voor de voorbereidende fase?

Antwoord vraag 6:
Als alle onderzoeksresultaten binnen zijn, wordt door de stuurgroep gekeken of alternatief
onderzoek nodig is. Voor de voorbereidende fase zijn meerdere middelen beschikbaar ge-
steld. Op 23 januari 2019 is door Provinciale Staten €1 miljoen beschikbaar gesteld (ken-
merk 01632062). Op 17 februari 2021 hebben Provinciale Staten ook €700.000 vanuit de
Regiodeal beschikbaar gesteld om alle benodigde onderzoeken om de haalbaarheid van het
project te kunnen onderzoeken (kenmerk 01789508). Het Waddenfonds heeft €272.500 voor
de voorbereidende fase beschikbaar gesteld en Vogelbescherming Nederland heeft, naast
de kosten die zij zelf voor onder meer personeel maken, €637.400 voor de voorbereidende
fase beschikbaar gesteld. Momenteel lijkt dit budget toereikend voor de voorbereidende fase.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslan,

drs. A.A.M. Brok,yoorzitter
voor de_zeiste-16CO-v.00rzitter

R.E. Bouius - Riemersma, MBA MOM, secretaris

voor deze, de loco-provinciesecretaris
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