Leeuwarden, 2 december 2020
Onderwerp: Gebiedsontwikkeling Dongeradielen in voorbereiding

Geachte heer, mevrouw,
Via deze brief willen wij u laten weten dat Wetterskip Fryslân, gemeente NoardeastFryslân en provincie Fryslân een gebiedsproject voorbereiden in uw omgeving. Het doel
van dit project is het gebied toekomstbestendig in te richten. De bodem daalt door
gaswinning en dat heeft effect op de waterhuishouding. Ook heeft de
klimaatverandering gevolgen voor het gebied. Denk aan verzilting van het grond- en
oppervlaktewater. In dit gebiedsproject gaan we onderzoeken of en hoe we het gebied
toekomst- en klimaatbestendig kunnen maken.
De bodemdaling vindt plaats in de omgeving van Anjum, Ee, Metslawier en Moddergat.
Dit gebied is onderdeel van het watersysteem Dongeradielen. De grenzen van dit
watersysteem vormen ook de grenzen van het projectgebied waarin we aan de slag
gaan. U ontvangt deze brief omdat u in het gebied woont en we u graag over dit project
willen informeren.
We realiseren ons dat er een aantal jaar terug meerdere keren overleg met partijen in
het gebied is geweest, maar dat het de afgelopen jaren stil is gebleven. Met dit
gebiedsproces willen we deze gesprekken voortzetten en samen met betrokken
partijen zoeken naar oplossingen voor de effecten van bodemdaling en
klimaatverandering.
Achtergrond: bodemdaling door gaswinning
Sinds 1987 wint NAM gas in de omgeving van Anjum, Ee, Metslawier en Moddergat. Dit
is het oostelijke deel van het watersysteem Dongeradielen, tussen Oostrum, Wierum
en het Lauwersmeer. Door gaswinning daalt de bodem. Op het diepste punt wordt een
daling van ongeveer 18 cm verwacht. Een groot deel van de verwachte bodemdaling is
al gebeurd. De gevolgen daarvan zijn het meest merkbaar in de lagere delen van het
poldergebied ten zuidwesten van Anjum, De Kolken (Noord). NAM betaalt mee aan de
uitvoering van de maatregelen.

Voorbereiding en verkenning van het project
Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en gemeente Noardeast-Fryslân bereiden het
gebiedsproject voor. De afgelopen periode hebben we al nagedacht over een mogelijke
invulling van het project en zijn er gesprekken gevoerd met de Commissie Bodemdaling
Aardgaswinning Fryslân. Dit is vastgelegd in de Voorverkenning.
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Op 1 december 2020 besloten de besturen van genoemde overheden te starten met de
verdere verkenning van de aanpak voor de gebiedsontwikkeling. Deze fase begint in
januari 2021. De overheden gaan in deze fase verder in gesprek met de
Bodemdalingscommissie, maar ook met belangenorganisaties, waaronder landbouwen natuurorganisaties, over hun rol en betrokkenheid bij de aanpak. Ook wordt er een
relatie gelegd met andere projecten en ontwikkelingen in het gebied. Bijvoorbeeld de
dijkversterking Koehool-Lauwersmeer. Na die gesprekken nemen wij als overheden in
het voorjaar van 2021 een besluit over de aanpak van het gebiedsproces.
Na de verkenning aan de slag met planvorming
Als het besluit over het starten van het gebiedsproces in het voorjaar genomen is, komt
er naar verwachting een gebiedscommissie. Deze commissie gaat dan aan de slag met
het maken van plannen en het uitwerken van beleidsopgaven en maatregelen.
Afhankelijk van wat uit de gesprekken komt, sluiten landbouw- en natuurorganisaties,
en mogelijk nog andere belanghebbende partijen aan bij deze commissie. Ook willen
we de inwoners van de streek hierbij betrekken. We verwachten dat dit voor de zomer
van 2021 kan starten. Tegen die tijd informeren we u daarover.
Aanmelden voor nieuwsbrief
Wij willen iedereen die geïnteresseerd is in dit project graag op de hoogte houden. Dat
doen we door digitale nieuwsbrieven te sturen. In deze nieuwsbrieven geven we onder
andere aan hoe we het project gaan uitwerken en hoe we de streek daarbij willen
betrekken. Mocht u de digitale nieuwsbrieven willen ontvangen, dan kunt u dat
aangeven door te mailen naar dongeradielen@wetterskipfryslan.nl.
Vragen
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met
Andrea Suilen of Rienk de Lange van Wetterskip Fryslân. Beiden zijn te bereiken via het
algemene telefoonnummer van Wetterskip Fryslân: 058 292 2222.
Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

drs. R. Smit
manager Cluster Plannen

