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Yn te foljen troch de griffier
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Steategearkomste

Wurklistpunt 6. Ferfolch Holwert oan See

Koarte titel amendemint Fierder mei Holwert oan See

Op 24 novimber 2022 hat de stjoergroep Holwert oan See in stànpunt innaam oer it
ferfolch fan it projeK Holwert oan See. De stjoergroep hat oanj0n trochgean te wollen mei
it projeK yn de natuerlike fariant. Ek de inisjatyfnimmers binne foar it ótwurkjen fan dy
fariant.

Holwert oan See is in boargerinisjatyf dat de lèste tsien jier in soad positive enerzjy
oplevere hat Íoar de omjouwing r0nom Holwert. De plannen binne mei de jienen Íierder
Ítwurke, hieltyd konkreter wurden en leverje neffens ferskillende stódzjes in positive
bydrage oan de leefberens en de ekonomy fan Noardeast-Fryslàn.

Taljochting op it amendemint

De yntsjinner(s) stelustelle it folgjende amendemint Ét

BeslÉt

2. Omdat de natuurlijke variant substantieel anders is dan het
in 20í 8 gepresenteerde Holwerd aan Zee, de natuurlijke
variant niet verder uit te werken en derhalve de voor de
nadere uitwerking van de natuurlijke variant benodigde 1,2
miljoen euro uit de Regio Deal middelen niet beschikbaar te
stellen.

Skrasse Ít tekst beslÍt

Mei-yntsjinne(s):

3
W-

BeslÍt

29

22 Íebrewaris 2023

í. Kennis te nemen van het advies van de stuurgroep Holwerd
aan Zee de natuurlijke variant verder uit te werken.
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AMENDEMINT

'1. Het advies van de stuurgroep Holwerd-aan-Zee over te
nemen en de natuurlijke variant verder uit te werken,
hiervoor 1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen uit de Regio
Deal middelen Noordoost Fryslàn en de bUbehorende
begrotingswijziging vast te stellen.

2. ln de uitwerking van het plan Holwerd aan Zee in ieder
geval op de volgende punten de nodige duidelijkheid te
verschaffen:
- Afspraken over eigendom, financiering, beheer en

onderhoud van de verschillende objecten;
- Het reeds in 202'l specifiek rond het project Holwerd

aan Zee in gang gezette gebiedsproces om te komen
tot een integrale agenda vooÍ het gebied, inclusief de
gevolgen van uitvoering van het plan Holwerd aan Zee
voor het hele gebied (zoals natuur en vezilting);

- De planologische invulling van de recreatieve,
economische en landbouwkundige activiteiten in de
regio in relatie tot de inrichting van het getijdemeer;

- Rol, deelnemende parlijen en taakomschrijving van de
dorpscoöperatie.

Skraste tekst ferfange troch

Yntsjinne(s)

GrienLinks, Charda Kuipers
D66, Bea Bijlsma
PvdD, Menno Brouwer
Statenlid Van Swol, Samuel van Swol
SP, Peter van Noort
Statenlid Wymenga-Kooistra, Grite Wymenga_Kooistra
Steatelid \Mersma, Theun Wiersma

(fraksje / namme / hantekening)

CDA, Aebe Aalberts
FNP, Sijbe Knol

, Jaap Stalenburg
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