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Introductie
Alies Hoitsma licht toe dat er al veel informatie is opgehaald tijdens expertsessie en
dorpensessies en dat er vooronderzoek is gedaan. Alle informatie staat op de website van de
gemeente. De vraag is of dit nu compleet is. De bijeenkomst is vooral bedoeld om de
resultaten tegen het licht te houden, aan te vullen, etc. De werkwijze is om een en ander
steeds verder te concretiseren.
De dorpsbelangen geven aan bang te zijn om de controle te verliezen en dat het een potje
voor de politiek wordt.
Opzet investeringsagenda
Vervolgens licht Alies een schema voor de investeringsagenda toe dat van boven naar onder
steeds concreter wordt; van sterkte-/zwakteanalyse en ambitie naar projecten en de
financiering daarvan.
1. Gebied: Het gebied moet niet beperkt blijven tot de twee dorpen, maar de twee dorpen
vormen wel het ‘epicentrum’. Daar moet dus meer aandacht aan worden besteed dan de
rest.
2. De gekozen projecten moeten niet beperkt blijven tot economisch renderend. Dan
leggen we ons een te strak kader op. We moeten denken aan slimme plannen. Het moet
om projecten gaan die op de lange termijn de structuur versterken.
3. Periode: Wens is om de duur van de investeringsagenda af te stemmen op de
duur/effecten van de gaswinning zelf. Het gaat dan om ongeveer 15 jaar.
4. Financiering: De financiering kan bestaan uit een x percentage of bedrag uit de
gaswinning in het gebied terugverdienen in de regio. Als optie wordt ook de
cofinancieringsmogelijkheid genoemd zonder dat die financiering als staatssteun wordt
genoemd. Een fonds is van belang om de financiën te verdelen.
5. Governance: Lijnen kort. Verantwoording moet bij de regio liggen en niet bij het Rijk. De
rol van de politiek moet beperkt blijven. Er wordt gepleit voor de oprichting van een BV.
De bevolking moet zeggenschap krijgen over de financiële middelen. Een overheid moet
echter wel vertegenwoordigd zijn om de middelen te verdelen. De provincie en gemeente
kunnen een uitvoeringsorganisatie opzetten.
Ambities/Strategie verzilting
1. Doelen en ambities zijn compleet en actueel.
2. Veel van de genoteerde ambities en doelen vallen onder de Regiodeal. Maar Regiodeal is
te abstract. Er is natuurlijk overlap tussen de Regiodeal en het omgevingsproces.
Resultaten dorpen- en expertsessie verzilting
1. Heel veel overlap in de ideeën uit alle sessies. We liggen dus dicht bij elkaar.
2. Leefbaarheid van het gebied moet op een goed niveau blijven. Dan kun je mensen
trekken.
Presentatie inwoner Wierum
1. Denk in €’s
2. Onderdelen
a. Wierumer haventje
b. Kromme Horne
c. Fietspaden
d. Wandelroutes
1. Gebruik Containers (met werk van lokale kunstenaars)
e. Gedoogregeling + subsidie t.b.v. Toerisme en Recreatie
f. Eetbare tuinen
g. Budget opknappen woningen/dorpen
3. Relatie met landbouw
a. Landbouw is niet nadrukkelijk betrokken. De economische spin-off is daarin niet
meegenomen. In hoeverre liggen de vraagstukken binnen de landbouw binnen

deze investeringsagenda? De agrarische sector moet beter betrokken worden bij
de investeringsagenda. LTO uitnodigen en de Noardlike Fryske Wâlden,
Waadrâne.
4. Dichtslibben Waddenzee
a. Meer aandacht voor het dichtslibben van het Wad. Thema waar we actie op
moeten nemen.
5. Veel elementen in deze sessie vallen ook binnen het thema energietransitie. De
elementen in deze presentatie genoemd moeten worden aangevuld met een groter plan.
Afsluiting
Aan het eind van de bijeenkomst geeft Alies aan dat de komende tijd gewerkt wordt aan het
in beeld brengen van de bestaande budgetten, dat onderwerpen worden geclusterd en
zoveel mogelijk op € gezet. Concepten worden via de e-mail toegestuurd als voorbereiding
op de 2e werkgroepbijeenkomst.

