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 Nummer 2 | November 2021 
 

 

Provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân en Wetterskip Fryslân werken samen aan een 

toekomstbestendige inrichting van het gebied Dongeradielen. 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. Bij de gebiedsontwikkeling 

Dongeradielen zoeken we samen naar oplossingen voor de effecten van bodemdaling en 

klimaatverandering. En we onderzoeken of en hoe we het gebied toekomst- en klimaatbestendig 

kunnen maken. 

VORIGE NIEUWSBRIEF  
In onze eerste nieuwsbrief, verspreid in juni 2021, legden we het project en de planning uit. We 

vertelden wat in het voortraject van de gebiedsontwikkeling is gedaan. En welke stappen nodig zijn 

om met de inhoudelijke uitwerking van het project te kunnen starten. 

 

START GEBIEDSPROCES LOOPT VERTRAGING OP 
De installatie van de gebiedscommissie en de start van het gebiedsproces lopen vertraging op. Het 

invullen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de beoogde gebiedscommissie en de 

Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân (CBAF) vraagt meer tijd.  De herstelopgave is 

complex. We hebben te maken met verschillende belangen. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak. 

We verwachten begin volgend jaar duidelijkheid te hebben over de start van het gebiedsproces. 

We hadden dit als waterschap, provincie, gemeente en Commissie Bodemdaling Aardgaswinning 

Fryslân graag anders gezien. Alle partijen zien namelijk de urgentie van het oplossen van de 

problemen in het gebied. Goed nieuws is dat de betrokken partijen in het gebied hun kandidaten 

voor het lidmaatschap van de gebiedscommissie al hebben voorgesteld.   

 

 

STRUCTUURWIJZIGING NAM GEEN INVLOED OP 

HERSTELOPGAVE BODEMDALING 
Op 26 oktober jongstleden kondigde de NAM in een persbericht haar plan aan om de kleine gas- en 

olievelden op land en op zee af te stoten en onder te brengen in vier nieuwe BV’s. De gasvelden in 
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Noardeast-Fryslân maken daar ook deel vanuit. De NAM heeft aangegeven dat dit geen invloed 

heeft op de herstelopgave binnen gebiedsontwikkeling Dongeradielen; alle nadelige effecten als 

gevolg van bodemdaling door gaswinning in dit gebied moeten gecompenseerd of hersteld worden. 

 

IN GESPREK MET DE STREEK: DIJKTOUR  

Naast de voorgenomen gebiedsontwikkeling Dongeradielen spelen in de regio Dongeradielen nog 

vier andere gebiedsprojecten: 

• Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer 

• Omgevingsproces Ternaard 

• Holwerd aan Zee 

• Uitvoeringsprogramma Súd Ie 

WAAR GAAN DE VIER PROJECTEN OVER?   

De vier gebiedsprojecten hebben allemaal een andere opdracht, een andere status, zitten in een 

andere fase en hebben verschillende vormen van financiering. Zo gaat de ene over dijkversterking 

(Koehool-Lauwersmeer) en de andere over gaswinning waarvan nog niet zeker is of die gaat 

plaatsvinden (Ternaard). Bij Holwerd aan Zee gaat het om een open verbinding met de Waddenzee 

en alles wat dat met zich meebrengt. En Súd Ie is bijna klaar en heeft veel verbeteringen voor de 

vaarrecreatie gebracht.  

Daarnaast spelen verzilting en beschikbaarheid van zoet water en zijn er allerlei wensen en ideeën 

om bijvoorbeeld een stuk recreatieve ontwikkeling mogelijk te maken. Elke projectorganisatie 

verzorgt haar eigen communicatie om u op de hoogte te houden. Ook zijn er gezamenlijke 

initiatieven om u over alle projecten te informeren. 

DIJKTOUR  

Een mooi voorbeeld van een gezamenlijke communicatieaanpak is de dijktour in september van dit 

jaar. Wetterskip Fryslân organiseerde toen bijeenkomsten op meerdere locaties in het gebied. Om 

zo het voorkeursalternatief voor de dijkversterking te laten zien aan geïnteresseerden en daarover 

in gesprek te gaan. Tijdens de dijktour waren er stands met informatie over de andere projecten in 

het gebied, waaronder gebiedsontwikkeling Dongeradielen. 
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‘De opkomst op deze dagen was behoorlijk goed’, vertelt Rienk de Lange, die tijdens de dijktour 

informatie gaf over gebiedsontwikkeling Dongeradielen. ‘Dat bezoekers over de gebiedsprojecten 

uitleg konden krijgen, heeft ongetwijfeld een hoop vragen verduidelijkt. We hebben dit als drie 

overheden positief ervaren en gaan de samenwerking in de communicatie zeker herhalen.’ 

 

MEER WETEN OVER GEBIEDSONTWIKKELING 

DONGERADIELEN? 

• Kijk op: www.wetterskipfryslan.nl/projecten/gebiedsontwikkeling-dongeradielen.  

• Vragen? Neem contact op met Andrea Suilen of Rienk de Lange van Wetterskip Fryslân via  

het telefoonnummer 058-292 2222. 

• Op de hoogte blijven? Meld je aan voor deze nieuwsbrief via:  

dongeradielen@wetterskipfryslan.nl. Je ontvangt de nieuwsbrief in je mailbox. 
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