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Provincie zet punt achter proef snelvaren Burgumer Mar
Er komt geen vervolg op de proef snelvaren Burgumer Mar. Dat hebben Gedeputeerde
Staten vandaag besloten. De proef startte in 2019, maar werd vroegtijdig stilgelegd na
een uitspraak van de rechtbank.
Het snelvaren op de Burgumer Mar is een initiatief uit de omgeving. Snelvaren had de
waterrecreatie in de regio Noordoost-Fryslân een boost moeten geven in de vorm van ‘boat
fun sports’. Denk daarbij aan waterskiën of varen met een band achter de boot. De provincie
Fryslân en de gemeente Tytsjerkstradiel zagen de meerwaarde hiervan in en startten met de
voorbereidingen om de proef met snelvaren mogelijk te kunnen maken.
Na drie weken werd de proef op last van de rechtbank stilgelegd. Daarna volgden nieuwe
gerechtelijke procedures. Uitkomst hiervan is dat de proef een betere onderbouwing nodig
heeft. Dit vraagt om aanvullend onderzoek en nieuwe besluitvorming, met een op voorhand
onzekere uitkomst. Daarom kiest Gedeputeerde Staten ervoor geen vervolg te geven aan de
proef.

Foar mear ynformaasje oer dit parseberjocht kinne jo belje mei 058 – 292 57 35. Dit parseberjocht is
ek te finen op ynternet: www.fryslan.frl / Voor meer informatie over dit persbericht kunt u bellen met
058 – 292 57 35. Dit persbericht is ook te vinden op internet: www.fryslan.frl.
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Provinsje set punt efter proef hurdfarren Burgumer Mar
Der komt gjin ferfolch op de proef hurdfarre Burgumer Mar. Dat hawwe Deputearre
Steaten hjoed besletten. De proef sette yn 2019 útein, mar waard te betiid stillein nei in
útspraak fan de rjochtbank.
It hurdfarren op ’e Burgumer Mar is in inisjatyf út ‘e omkriten. It hurdfarren hie de
wetterrekreaasje yn de regio Noardeast-Fryslân in boost jaan moatten yn de foarm fan 'boat
fun sports’. Tink dêrby oan wetterskye of farre mei in bân efter de boat. De provinsje Fryslân
en de gemeente Tytsjerksteradiel seagen de mearwearde dêrfan yn en setten mei de
tariedings om de proef mei hurdfarren mooglik meitsje te kinnen útein.
Nei trije wike waard de proef op lêst fan de rjochtbank stillein. Dêrnei folgen nije gerjochtlike
prosedueres. Utkomst dêrfan is dat de proef in bettere ûnderbouwing nedich hat. Dat freget
om oanfoljend ûndersyk en nije beslútfoarming, mei in op foarhân ûnwisse útkomst. Dêrom
kiest Deputearre Steaten derfoar gjin ferfolch oan de proef te jaan.
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