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Beste meneer H. Sijtsma,

Onlangs heeft u namens het CDA schriftelijke vragen gesteld aan het college met het
onderwerp 'Pilot Algenschermen Strand'. Via deze brief beantwoorden wij deze vragen

L.

Wat zijn de totale kosten voor het aanleggen van het Algenscherm geweest en wat is
het aandeelvan de gemeente hierin die samenhangen met deze pilot?
De kosten voor de engineering, de aanschaf, het plaatsen en het verwijderen van de
algenschermen, het ponton, de betonblokken en de kettingen zijn tot nu toe €L58.4L7,-.ln

totaal heeft het project een budget van € 688.7L2,- dat we verdeeld over drie jaar uitgeven
Het project bestaat uit de drie onderdelen techniek, ecologie/monitoring en communicatie,
waardoor het budget ook verdeeld wordt over deze drie onderdelen.
De gemeente Harlingen financiert 309iovan het project, de provincie Friesland

financiert20%

van het project en het Waddenfonds financiert50% van het project.

2.

Wat is de afgesproken proefperiode/duur van de pilot?

De pilot duurt van2O2tt/m2023. Allen buiten het stormseizoen (apriltot en met oktober)
mogen we zaken zoals een algenscherm en ponton in de zee leggen. De pilot duurde dit jaar
van juni tot en met half september.

3.

Wat zijn de afspraken indien de pilot niet het gewenst effect blijken te hebben?

Het gewenste effect van de pilot is dat we leren van de maatregelen die we nu hebben
toegepast. Of de technische maatregelen die we nu hebben toegepast ook zorgen voor
minder algensmurrie op het strand gaan we eind oktober evalueren, zodat we hiervan
kunnen leren' lVl0chten de technische maatregelen niet
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voldoende effect hebben gaan we samen met een groep experts kijken welke aanpassingen
we kunnen doen.
Daarnaast richten de vragen zich nu met name op de algenschermen, maar heeft de pilot
twee doelstellingen na melijk:
1. Het verbeteren van de strandkwaliteit
2. Het versterken van de beleving van de Harlinger badcultuur

Tijdens de evaluatie worden beide doelstellingen geëvalueerd.

4.

Wie draait op voor de kosten van het opruimen van het scherm?

De kosten zijn meegenomen in het project en daarmee projectkosten. Het project wordt
gefinancierd door de gemeente Harlingen, de Provincie Friesland en het Waddenfonds.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen,

S.C. van Gent

C.M. Sjerps

Secreta ris

Burgemeester

Paginaëv*n?-133439

S*vn*ente Harling*n

