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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over

Geachte mevrouw Groeneveld,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het RegTement van Orde, binnengekomen
op 28juni 2013, beantwoorden wij als volgt.

Ter inleiding op de beantwoording definiëren wij kort de documenten waarnaar direct of indi
rect in de vraagstelling wordt verwezen.

Gebiedsplan
Het gebiedsplan Franekeradeel-Harlingen bevat naast maatregelen om de schade door bo
demdaling door zout- en gaswinning op te heffen ook maatregelen ter verbetering van het
landschap en de landbouw. Bovendien wordt in het kader van de maatschappelijke plus de
leefbaarheid van de dorpen verbeterd. In het plan zijn deze maatregelen beschreven, be
groot en is de dekking aangegeven.

Overeenkomst
Om de uitvoering van het gebiedsplan juridisch vast te leggen, worden door de overheden en
de delfstofwinners Vermilion (gas) en Frisia (zout) overeenkomsten gesloten. Deze overeen
komsten regelen zaken omtrent betalingen, meer- minderwerk, kwijting en dergelijke.
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Brief Frisia 31 oktober 2011
Daarnaast heeft Frisia een brief aan ons college geschreven over de transitie naar de Wad
denzee, het gebiedsproces, de intrekking van winningsvergunning ‘Oost’ en de maatschap
pelijke plus. Provinciale Staten hebben deze brief in hun vergadering van december 2011
behandeld en ermee ingestemd.

Vraag 1:
Zoals gemeld, maakte het gebiedspian Harlingen Franeker onderdeel uit van de op26 juni
2013 in de raad van Harlingen behandelde Perspectiefnota Harlingen. In de technische vra
gen van raadsleden aan het college in Harlingen (zie bijlage) over deze Perspectiefnota
wordt gevraagd naar de betekenis van deze hierboven geciteerde tekst in de brief. Het colle
ge van Harlingen antwoordt: “Wanneer het gebiedspian inclusief de door Frisia en Vermillion
toegezegde financiering wordt vastgesteld in de raad zal tevens worden gevraagd om mid
dels de in voorbereiding zijnde overeenkomsten finale kwijting te verlenen aan de deifstof
winners tav de gevolgen van deifstofwinning in het betreffende gebied. Dit is een harde eis
van beide deifstofwinners om überhaupt tot ondertekening van de overeenkomsten te ko
men. Geen kwijting, geen overeenkomst.” Bent u bekend met deze tekst van B& W van Har
lingen?

Antwoord vraag 1:
Nee, wij waren niet op de hoogte van deze tekst van B&W van Harlingen.

Vraag 2:
Heeft u de brief op dezelfde manier begrepen? Zo nee, hoe dan wel? En zo ja, waarom heeft
u dat niet aan PS zo ook uitgelegd?

Antwoord vraag 2:
Op grond van nadere informatie, door u verstrekt, maken wij op dat het college van de ge
meente Harlingen antwoordt op de vervolgvraag: Hoeveel rechten heeft de gemeente straks
nog bij mogelijke bodemdaling?
De door u bedoelde brief van Frisia Zout van 31 oktober 2011 vermeldt hier niets over maar
verwijst naar het in het kader van het gebiedsproces te sluiten gebiedsovereenkomst.

Deze overeenkomst tussen Frisia en de overheden gaat over het herstel van de schade
door voorziene bodemdaling in het gebied. Voorziene bodemdaling is de verwachte bodem-
daling door (onder andere de reeds toegestane) zoutwinning. Frisia wordt, nadat zij haar
volledige bijdrage heeft betaald in de maatregelen tot herstel van de schade als gevolg van
voorziene bodemdaling, finaal gekweten.
Frisia is overigens gehouden ook schade te vergoeden in geval van niet-voorziene bodem
daling. De overeenkomst gaat niet over schade als gevolg van aardbevingen of aardtrillin
gen. Frisia is overigens in dat geval (ook) aansprakelijk.
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Vraag 3.
Wat vraagt Frisia de overheden precies om te doen? —[----1

Antwoord vraag 3:
Frisia Zout vraagt aan de betrokken overheden om zich in te spannen om, binnen hun be
voegdheden en verantwoordelijkheden, de transitie van de zoutwinning van onder het vaste
land naar onder de Waddenzee mogelijk te maken. Tevens vraagt Frisia dat het gebiedspro
ject weer op gang komt en dat de gebiedsovereenkomst wordt ondertekend.

Vraag 4:
Bent u het met ons eens, dat het er op lijkt dat uw uitleg van de brief Cn het Statenvoorstel
van mei2012) een andere is dan die van het college van Harlingen? Kunt u uw antwoord
toelichten?

Antwoord vraag 4:
Het gaat hier om twee verschillende zaken. In het Statenvoorstel van mei 2012 schrijven wij
dat zodra de financiële middelen voor het gebiedsproject beschikbaar zijn en u zou kunnen
instemmen met het voor akkoord tekenen van de brief, het gebiedsproject weer kan worden
opgestart.
Het college van Harlingen gaat in op rechten van de gemeente bij mogelijke bodemdaling.

Vraag 5:
Klopt het dat de ondertekening van de brief van Frisia Zout nog moet gebeuren door de pro
vincie (en de gemeente Harlingen en Franeker)?

Antwoord vraag 5:
Ja, er wordt nog gekeken naar een geschikt moment voor ondertekening.

Vraag 6.
Aan het eind van de brief vraagt Frisia de brief ‘ten bewijze van uw instemming’ voor akkoord
te tekenen.

a. Wat zijn de Juridische gevolgen voor de provincie van dit voor ‘bewijze van onze instem
ming’ tekenen?

Antwoord vraag 6a:
Het tekenen voor instemming betekent dat we onze toezeggingen nakomen die in de brief
zijn genoemd, namelijk het gebiedsproject komt weer op gang, de gebiedsovereenkomst
wordt ondertekend en wij werken mee aan de transitie van Frisia naar de Waddenzee. Pro
vinciale Staten hebben december 2011 ingestemd met de brief.
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b. Is het juridisch hard te maken door Frisia dat de overheden dan inderdaad geen schade-
vergoeding meer kunnen eisen van het bedrijf bi] mogelijke schadelijke gevolgen van de
zoutwinning?

Antwoord vraag 6b:
Zoals reeds onder vraag 2 aangegeven, gaat de overeenkomst tussen Frisia en de overhe
den over herstel van schade als gevolg van voorziene bodemdaling in het gebied. Frisia
wordt, nadat zij haar volledige bijdrage heeft betaald in de maatregelen tot herstel van de •
schade als gevolg van voorziene bodemdaling finaal gekweten.
In de overeenkomst tussen Vermillion en de overheden is ten aanzien van de vergoeding
van schade door bodemdaling als gevolg van gaswinning en kwijting een vergelijkbare rege
ling opgenomen, met dien verstande dat Vermillion een afkoopsom ineens betaalt.

c. Indien dit zo is, hoe worden dan eventuele schadelijke gevolgen van zoutwinning in het

____

gebied gecompenseerd?

Antwoord vraag 6c:
Voorziene bodemdaling valt onder de overeenkomst tussen Frisia en de overheden en gaat
over herstel van schade door bodemdaling. Niet voorziene bodemdaling of eventuele ande
re aan Frisia activiteiten gerelateerde schade vallen buiten de overeenkomst en zullen apart
tussen degene die de schade lijdt en de veroorzaker ervan moeten worden opgelost. Zie
ook antwoorden op vragen 2 en 6b.

Vraag 7:
Is er bij de ondertekening van de brief ook nog sprake van andere documen
ten/overeenkomsten die getekend gaan worden? Zo ja, wat houden deze dan in?

Antwoord vraag 7:
Nee, bij de brief van Frisia Zout van 31 oktober 2011 behoren geen andere documenten.
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Vraag 8:
Wat is uw oordeel over het ruilen van geld (2 mijoen euro) tegen het ‘kw4itingverlenen’ voor
de gevolgen van de deifstoffenwinning in het gebied?

Antwoord vraag 8:
Er is geen sprake van ruilen. Frisia heeft een bedrag van 2 miljoen euro toegezegd in haar
brief voor een ‘maatschappelijke plus’. Dit heeft geen relatie met de aan bodemdaling gerela
teerde maatregelen die worden uitgevoerd en waarvoor kwijting wordt verleend.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Mr. Drs. J.A. de Vries, loco-voorzitter

0. Bijlsma, loco-secretaris
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