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Notitie
Betreft: Advisering TFDT inzake Voorkeursalternatief Holwerd aan Zee
De stichting Holwerd aan Zee heeft ons als leden van Taskforce Deltatechnologie (TFDT)
gevraagd de notitie “Voorkeursalternatief Holwerd aan Zee, Oplegnotitie voor Stuurgroep
d.d. 13 oktober 2021 Provincie Friesland” te beoordelen. Dit vanuit ons beeld van het
perspectief dat dit rapport biedt voor het initiatief Holwerd aan Zee.
Voor TFDT is het niet opportuun een waardeoordeel af te geven over de inhoud van het
rapport. Wij zien het wel als onze taak een oordeel te geven over de rol die dit rapport zou
kunnen spelen in de verdere ontwikkeling/vermarkting van dit initiatief. Vanuit dat principe
merken wij op dat het rapport een typisch projectmatige insteek heeft. Een belangrijk issue
dat daarbij speelt is de aanslibbing vanuit de Waddenzee en de terugkerende
onderhoudsinspanning die daarmee gepaard gaat.
Beschouwen we het initiatief Holwerd aan Zee als een losstaand project waarvan de
business case in korte tijd rendement moet opleveren, dan hangt de aanslibbing als een
loden last aan het initiatief. Vanuit TFDT zijn we echter van mening dat het initiatief Holwerd
aan Zee niet als project maar als regionale ontwikkelopgave moet worden gezien die op de
lange termijn maatschappelijk kan renderen (onder meer ombuigen van de huidige
krimpregio naar een groeiregio). Dit grotere perspectief overstijgt de reikwijdte van een deel
van de huidige betrokken partijen (Stichting en deels ook Stuurgroep) en vraagt om
regionale (landelijke) aansturing door partijen die deze opgave in hun portefeuille hebben.
Voor het ombuigen van het initiatief van een civieltechnisch project naar een regionale
ontwikkelopgave adviseren wij zodoende partijen te mobiliseren die die ontwikkelopgave in
hun portefeuille hebben of kunnen helpen de regionaal, maatschappelijke thema’s onder de
aandacht te brengen. Wij denken daarbij in eerste instantie aan partijen als het ministerie
van Economische Zaken, de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik, de Waddenvereniging
en het College van Rijksadviseurs. Deze partijen hebben toegang tot andere fondsen en
beleid en kunnen het initiatief uit de projectensfeer trekken.
Daarnaast blijft het zaak om te werken aan het oplossen van het zogenaamde slibissue. Wij
adviseren dat Stichting en Stuurgroep alle belanghebbende actoren stimuleren de laatste
inzichten te vergaren op het gebied van de nuttige toepassing van slib en een doorkijk
proberen te maken naar de kansen hiervan in de verdere toekomst. Het seminar
georganiseerd onder de vlag van Circulair Friesland met als werktitel ‘Slib een kans of een
bedreiging’ in december 2021 kan hier een prima katalysator voor vormen. TFDT werkt hier
graag aan mee door inzet van (jonge) vrijdenkers op dit thema.
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