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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over Zoutwinning onder de Wadden-
zee

Geachte heer Knol,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde zijn binnenge-
komen op 3 november 2020. Op 24 november hebt u van ons een uitstelbrief voor deze vra-
gen van ons ontvangen. Wij beantwoorden de vragen nu als volgt.

Inleiding:
Als de zoutwinning onder de Waddenzee stopt.

Door Frisa/Esco wordt zout gewonnen in de Waddenzee nabij Harlingen. Deze winning ver-
loopt anders dan gepland en begint op steeds meer terreinen lastige vragen op te werpen:
over de plek van boren, de wijze van boren, de effecten op de natuur, de effecten op de zee-
dijk bij Harlingen en last but not least, de houdbaarheid van het hand-aan-de-kraanprincipe.

In het verleden (2011) heeft GS de volgende brief getekend (na goedkeuring door de Sta-
ten): https://www.grienlinks.nl/wp-content/uploads/201 3/06/04B-e-brief-Frisia-Zout-31-10-
2011.pdf

Door het ondertekenen van deze brief verplicht de provincie zich 'er alles aan te doen om de
transitie mogelijk te maken' (de transitie van zoutwinnen onder land naar zoutwinnen onder
de Waddenzee). Op voorwaarde daarvan deed Frisia/Esco de toezegging de aanvraag voor
een winningsvergunning voor Barradeel Oost onherroepelijk in te trekken.
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Vraag 1:
Is de aanvraag voor een winningsvergunning Barradeel Oost inderdaad en zonder
voorwaarden ingetrokken door Esco?

Antwoord vraag 1:
Nee, de winningsvergunning voor Barradeel Oost (Slappeterp) is door Frisia (Esco) ingetrok-
ken in combinatie met de afspraken over het inrichten van het gebiedsproces Franeker-
Harlingen en de winning onder de Waddenzee. Daarmee zou ook de winning onder land per
31 december 2021 stoppen. Frisia zou ook een extra bijdrage geven aan het herstel van de
gevolgen van de winning onder land via het gebiedsproces. Op basis van de Mijnbouwwet
waren er destijds geen gronden voor de minister om de winningsvergunning voor Barradeel
Oost te weigeren. In de brief aan PS van 13 december 2011 (kenmerk 00982199 en verzon-
den op 21 december) is dit aan PS kenbaar gemaakt.

Vraag 2:
Zou Frisia/Esco - als door de overheid (het Rijk) de zoutwinning onder de Waddenzee
onmogelijk wordt gemaakt - op grond van deze brief/overeenkomst het recht om weer zout te
mogen winnen onder land kunnen opeisen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord vraag 2:
Nee, de afgegeven winningsvergunning is door Frisia ingetrokken. Daarmee is ook het recht
op het uitvoeren van de vergunning vervallen. Om weer onder land te mogen winnen zal
Frisia opnieuw een winningsvergunning moeten aanvragen bij het ministerie van Economi-
sche Zaken en Klimaat. De minister toetst die vergunning aan de huidige Mijnbouwwet en de
concessie.
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Vraag 3:
Als de zoutwinning onder de Waddenzee onmogelijk wordt gemaakt door het Rijk, maar ook
de zoutwinning onder land onmogelijk wordt gemaakt door de diverse overheden, heeft
Esco/Frisia dan mogelijkheden om toch de zoutwinning onder de Waddenzee af te dwingen?
Zo ja, op grond waarvan zou dit het geval kunnen zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord vraag 3:
Ja, met de huidige onherroepelijke vergunning voor de winning onder de Waddenzee heeft
het bedrijf een recht op basis van de Mijnbouwwet om te mogen winnen. Als door de toetsing
de vergunning verleend kan worden dan moet de minister die vergunning ook verlenen. De
minister kan niet ineens nieuwe toetsingscriteria opvoeren. De Tweede Kamer kan wel tus-
sentijds het beleid wijzigen en daarmee de wet. In dat geval kan Frisia aanspraak maken op
compensatie. Naast de winningsvergunning zal de minister ook de concessie moeten intrek-
ken en naar waarde afwegen voor compensatie. Vergelijkbaar met de sluiting van het Gro-
ningenveld op dit moment.

Hoogacht

Gedeputerck Staten van Fryslán,

drs. A.A.M

R.E. Bouiu

a
Der-zitte-r-

Ma, MBA MCM, secretaris
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Onderwerp : OntwikkelingentoekomstigezoutwinningFrisiaZout

Geachte Statenleden,

Op 21 septemberjl. heeft u tijdens een interpellatieeen motie aangenomenover de toe-
komstvan zoutwinningonder het vaste land van Fryslán.Metdeze motie is gedeputeerde
Sietske Poepjes het gesprek met betrokkenpartijen aangegaan.

De afgelopen tijd is er intensief overleg geweest tussen de diverse betrokkenpartijenover
de toekomst van de zoutwinning van Frisia Zout in Fryslán. Dit ondermeerop basis van de
brief van ministerVerhagen van 27 oktober2011 aan de Tweede Kamer (bijlage).In deze
brief schetst de minister de ontwikkelingenrond de zoutwinningin NoordwestFryslántot
dat moment. In de brief bevestigdde ministerzijn al eerder in de brief van 8 juli jl. gedane
toezegging om de winningsvergunningHavenmond(zoutwinningWaddenzee)te verlenen
en in te stemmen met verlengingvan het winningsplan BarradeelII. Als de provinciehet
gebiedsprojectondertekentdan zou Frisia de winningsvergunningaanvraagOost (waarin
o.a.Slappeterpligt) in willen trekken. De ministergeeft helderaan dat hij op basisvan de
Mijnbouwwetgeen mogelijkhedenheeft om de winningsvergunningaanvraagOost te weige-
ren en dat hij ook geen mogelijkhedenziet om de verlengingvan het winningsplante wei-
geren. De minister concludeertderhalve dat de sleutel voor het al/danniet laten doorgaan
van nieuwezoutwinning in Oost/Slappeterpin handen ligt van de provincie.

Op 31 oktober 2011 heeft Frisia Zout ons een brief gestuurdover de transitievan de zout-
winning onder land naar de Waddenzee (bijlage). In deze brief geeft Frisiaaan bereidte
zijn de aanvraagvoor een winningsvergunningOost onherroepelijkin te trekkenals de in
het kader van het gebiedsproceste sluiten gebiedsovereenkomstdoor de betrokkenpartij-
en is ondertekenden het inrichtingsplanis vastgesteld.Frisiageeft aan dat zoutwinning
onder het vasteland na de start van de winning onder de Waddenzeezal wordengeredu-
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ceerd en per 31 december2021 zal worden beëindigd.Als wij hiermee in kunnenstemmen
dan is Frisia bereid om in het kader van het gebiedsprocesbovenophet bedragvoor her-
stel en compensatievan de veroorzaakte schade een extra bijdragete leverenvan twee
miljoen euro, bestemdvoor de zogenaamde"maatschappelijkeplus".

Op 3 november2011 zijn de ontwikkelingentot dan toe en de briefvan FrisiaZout bespro-
ken in het BestuurlijkOverlegzoutwinningl. De betrokken partijenin het BestuurlijkOverleg
zoutwinning hebbenaangegevenblij te zijn dat de onderhandelingenover de toekomstvoor
de zoutwinning, onderandere in dit BO, tot deze uitkomst heeftgeleid2.MinisterVerhagen
heeft nadien in de 2etermijn van de behandelingvan zout in deVaste Kamercommissie
Energie nogmaalsbevestigdhetgeen hij eerder in zijn brief hadgeschrevenen aangegeven
waardering te hebbenvoor de manierwaarop in Fryslán tot een compromisis gekomen.

Wij zijn van meningdat de inhoud van de brief van Frisia Zout tegemoet komt aan uw mo-
tie, behalve dat de zoutwinning onder het vasteland nog niet stopt in 2015. Dezewens is
echter juridisch ook niet haalbaar,zo geeft ministerVerhagen aan in zijn briefvan 20 okto-
ber jl. We zijn blij met het aanbod dat Frisia Oost onherroepelijkintrektals de gebiedsover-
eenkomst door alle betrokkenpartijenwordt ondertekenden het inrichtingsplanvastgesteld.
Ook is het voor de streek een plus dat Frisia, naast herstel van de veroorzaakteschade,
extra investeert in het gebied.Wij zijn tevreden met de toezeggingvan ministerVerhagen
om maximaal mee te werken om de zoutwinningsnel onder het wad te laten plaatsvinden.

Alles overziendestaan wij dan ook positief tegenover het verzoekvan FrisiaZout om hun
brief van 31 oktober2011 voor akkoord te tekenen. Wij kunnendit echter niet doen alvo-
rens dit, samen met een voorstel voor de financiële dekking voor het gebiedsproject,aan u
te hebbenvoorgelegd.Dit voorstel om gebiedsproject Franekeradeel—Harlingente financie-
ren met NUON-geldenleggen we, samen met een voorstel voor de financieringgebieds-
ontwikkelingCentraleAs en N381, in het voorjaar van 2012 aan u voor.Wel hebbenwij
besloten om vooruitlopendhierop ambtelijk de werkzaamhedenin het kadervan het ge-
biedsprojectweer op te starten.

HopeigtQu hiermeevoor nu voldoende op de hoogte te hebbengesteld.

end,

a,yoo

den-aerd-,secre

Deelnemers:de provincie,de gemeenten Franekeradeel,Harlingen,Menaldumadeelen het Bildt,Wetterskip
Fryslán, EL&I en FrisiaZout, onder voorzitterschapvan ged. S. Poepjes.

2 De gemeente Franekeradeelhad graag gezien dat de zoutwinning in 2013was gestopt,maarwil wel het
gebiedsprojectuitgevoerd.
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