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€60 miljoen in 10 jaar

Maatschappelijke plus voor inwoners in de regio

Toegankelijk en laagdrempelig
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Energietransitie

Sociaal Economische Vitaliteit

Zoetwatermanagement



Inwoners, stichtingen, verenigingen en (agrarisch) ondernemers



22 dorpen Noordschil van Friesland, inclusief Ternaard en Wierum

Zoetwatermanagement: watersystemen Dongeradielen, Holwerderpolder

en Ternaarderpolder

Voorkeurspositie dorpen Ternaard en Wierum

Inwoners, stichtingen, verenigingen en (agrarisch) ondernemers







Elk thema 30% van Gebiedsfonds

10% vrij inzetbaar (kosten, thema's, onvoorzien)

Overheadkosten zo laag mogelijk

Als projecten opbrengst hebben, opnieuw inzetten in het gebied



Februari 2022

Voorstellen en adviezen

definitief

Maart 2022

Advies presenteren aan

de drie Friese overheden

April 2022

Vaststellen spelregels Gebiedsfonds

door Friese overheden

Maart 2022

Besluit staatssecretaris

over gaswinning

2024 (verwachting)

Gebiedsfonds

treedt in werking
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Verminderen CO2-uitstoot

Transitie naar duurzame vormen van energieopwekking

Duurzame energieopwekking in handen van Mienskip

Draagvlak voor nieuwe vormen energieopwekking én bewustwording

30% van €60 miljoen: €18 miljoen

Dat is gelijk aan €1.800.000,- per jaar



Verduurzaming woningen: 

➢ een aanvraag per woning, moet bijdragen aan CO2 reductie

Energietransitie initiatieven uit het gebied

➢ duurzaam rendement, aantal huishoudens, 

draagkracht, haalbaarheid

Projecten voor draagvlak/bewustwording energietransitie
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Focus op thema's

Wonen

Onderwijs en Arbeidsmarkt

Voorzieningen

Jongeren

Ouderen

Dorpsbudget

Initiatieven uit het gebied



30% van €60 miljoen: €18 miljoen

Dat is gelijk aan €1.800.000,- per jaar

Dorpsbudget: 1/3 van het beschikbare bedrag (€600.000 per jaar)

Initiatieven uit het gebied: 2/3 van het beschikbare bedrag (€ 1.200.000 per jaar)
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Hogere zeewaterspiegel

Bodemdaling

Gevolg: hogere zoutconcentratie in bodem- en oppervlaktewater

Effect: waarde van landbouwgronden daalt sterk

Vooral nadelen voor akkerbouwers

Doel: duurzame agrarische voedselproductie met slim zoetwaterbeheer

30% van €60 miljoen: €18 miljoen

Dat is gelijk aan €1.800.000,- per jaar
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www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard

Schrijf je in voor de nieuwsbrief (zie website)

E-mail: k.wierda@noardeast-fryslan.nl


