
 

Aan B&W en aan de leden van  

de Gemeenteraad Gemeente De Fryske Marren 

 

Oudemirdum, 22 dec 2018 

 

Geacht Raadslid, geachte Burgemeester en Wethouders,     

             

Zandindustrie in het IJsselmeer bij Gaasterland / Persbericht van de Minister / Nu is wat dit 

betreft de gemeente aan zet 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen heeft in een 

persbericht over de zandindustrie laten weten, dat de procedure zorgvuldig zou zijn 

verlopen. De Minister spreekt een openlijke voorkeur uit voor zandwinning in het IJsselmeer, 

omdat winning hier goedkoper is. De Minister wijdt geen woord aan natuur en landschap 

van Friesland.  Dit is dan ook het moment om op te komen voor ons unieke Gaasterland.  

Zandwinning is sinds de decentralisatie niet meer een zaak van het Rijk. De Gemeente is 

verantwoordelijk voor het bestemmingsplan en de goede ruimtelijke ordening. Zoals het 

persbericht van de Minister ook zegt:   

De weg is nu vrij voor de gemeente De Fryske Marren. 

 

Bijlage: Advies van MER deskundige Drs J.Veeken inz MER en PB procedures  

Het standpunt van de Minister dat de procedure zorgvuldig zou zijn verlopen, is overigens 

niet onderbouwd. Wij zenden U hierbij een deskundigen-advies mbt de MER en Passende 

Beoordeling (PB), waaruit het tegendeel blijkt. Zowel formeel als inhoudelijk bevatten de 

MER /PB procedures ernstige tekortkomingen. Wij citeren hierbij de conclusies 1,5 en 6 van 

de MER deskundige Drs J. Veeken:  

“1. … Aanvullingen in de periode 2016-2018 zijn niet getoetst door de commissie 

MER. Deze hebben onvoldoende grond om de ernstige kritiek van de Commissie 

MER te kunnen wegnemen. Significante negatieve effecten zijn nog steeds niet 

uitgesloten voor verschillende soorten watervogels, ook na de latere aanvullingen  

van het MER/PB.” 

 

“5. …. in het overzicht van de effectscores, de helft (17) van de relevante criteria als 

een negatief effect beoordeeld. Dit is in een MER zeer aanzienlijk. Daarbij komt dat 

bijvoorbeeld een aantal negatieve  effecten, zoals de cumulatieve effecten daarin 

nog niet zijn opgenomen…………….de negatieve scores voor landschap en geluid….. 



worden niet in het MER expliciet vermeld. Ook is er een discutabel beoordelingskader 

met een 5-puntsschaal van scores die feitelijk een 7-puntsschaal is waardoor vele 

scores onterecht een licht negatief effect krijgen. “ 

 

“6. Naast het inhoudelijke oordeel in deze Notitie, namelijk dat het MER onjuist en 

onvolledig is, heeft ook de procedure tekortkomingen. ….. Eigenlijk dient de 

nieuwste aanvulling en bijgesteld MER/PB   opnieuw ter inzage gelegd te worden 

omdat dit relevante nieuwe informatie betreft voor de Besluitvorming, ook dienen de 

aanvullingen en bijgesteld MER/PB ter toetsing voorgelegd te worden aan de 

commissie MER.” 

 

Mede op deze grond verzoeken wij U om alsnog op korte termijn de voorgestelde 

bestemmingswijziging (Zandindustrie in plaats van Natura 2000) af te wijzen. De motivering 

is duidelijk:  

Zandindustrie op deze locatie is geen goede ruimtelijke ordening. Daar komt bij: De helft 

(17) van de relevante criteria is in de MER/PB als een negatief effect beoordeeld. Dit is in een 

MER zeer aanzienlijk. De hoofdzakelijk door Smals BV aangeleverde onderbouwing is 

onvoldoende voor een dergelijk zware ingreep in landschap, natuur en kwaliteit van 

leven/recreatie. De door de aanvrager aangeleverde onderbouwing schiet tekort.  

Aanvrager Smals BV is er – ondanks de vele aanvullingen -niet in geslaagd de ernstige 

inhoudelijke  kritiek van de Commissie MER weg te nemen. Smals BV is begrijpelijkerwijze 

teleurgesteld, maar heeft in de Leeuwarder Courant laten weten dat er geen schadeclaim 

wordt ingesteld. Misschien wil Smals nog bestuursrechtelijk beroep instellen tegen de 

afwijzing van de bestemmingswijziging, maar mede door deze gebrekkige MER / PB 

rapporten maakt dat beroep weinig of geen kans. 

Als de zaak niet onmiddellijk kan worden afgedaan, verzoeken wij U tenminste ervoor te 

zorgen dat de tekortkomingen qua inhoud en procedure –zie het Rapport Veeken  - worden 

hersteld. 

Rest ons U mede namens overige bezwaarden goede dagen toe te wensen! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sjoerd Bokma Voorzitter  

ANV Bosk & Greide 

 

Bijlage: deskundigen-advies van MER deskundige Drs J. Veeken dd 21 dec 2018 


