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NIEUWSBRIEF  

 Gebiedsontwikkeling Dongeradielen 
 

 Nummer 3 | Juli 2022 
 

 

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

toekomstbestendige inrichting van het gebied Dongeradielen. Dat is nodig, omdat de bodem daalt 

door gaswinning van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Die daling heeft nadelige 

effecten op de waterhuishouding en de landbouw in het gebied. Bij de gebiedsontwikkeling 

Dongeradielen zoeken we hiervoor samen met de streek naar oplossingen. Ook onderzoeken we 

of er in het gebied andere opgaven of wensen zijn die we in samenhang hiermee kunnen uitvoeren.  

In onze vorige nieuwsbrief (november 2021) meldden we dat de installatie van de gebiedscommissie 

en de start van de gebiedsontwikkeling vertraagd waren. De drie overheden en de Commissie 

Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân (CBAF) hadden meer tijd nodig om de juiste afspraken te 

maken, zodat de gebiedscommissie goed aan de slag kan. Die afspraken zijn nu gemaakt. De 

gebiedsontwikkeling kan van start gaan. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over. 

 

GEBIEDSCOMMISSIE INGESTELD 

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân is de opdrachtgever van de nieuwe 

gebiedsontwikkeling. Ze stelden op 14 juni 2022 de gebiedscommissie Dongeradielen in. De nieuwe 

gebiedscommissie gaat samen met de streek een gebiedsplan maken. De gebiedscommissie bestaat 

uit vertegenwoordigers van belangenpartijen uit de streek en van de overheden. Marga Waanders is 

de onafhankelijk voorzitter. We stellen de leden graag kort aan u voor. 

Marga Waanders 
Onafhankelijk voorzitter              
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Lid 
Namens Nederlandse 
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Lid 
Namens Nederlandse 
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Gerard Fokkema 
Lid 
Namens Waadrâne 

 
Jelle van der Galiën 
Lid 
Namens LTO Noord 

 
Jelle Arjaans 
Lid 
Namens de terreinbeherende 
organisaties 

 
Pieter Braaksma 
Lid 
Namens Gemeente  
Noardeast-Fryslân                        

 
Otto van der Galiën 
Lid 
Namens Wetterskip Fryslân 

 
Klaas Arie Beks 
Agendalid 
Namens Commissie Bodemdaling 
Aardgaswinning Fryslân 

   

 

GEBIEDSONTWIKKELING VAN START  

De gebiedscommissie gaat de komende twee jaar samen met de streek een gebiedsplan maken. In dit 

plan worden de opgaven en wensen uitgewerkt en vertaald naar maatregelen. Bijvoorbeeld 

maatregelen om het verlies aan waterberging door bodemdaling te compenseren.  

De aanpak en de doelen voor de gebiedsontwikkeling zijn op hoofdlijnen in de ‘Verkenning 

gebiedsontwikkeling Dongeradielen’ beschreven. U vindt dit rapport op: 

 www.wetterskipfryslan.nl/projecten/gebiedsontwikkeling-dongeradielen.  

De gebiedscommissie bepaalt de komende maanden haar aanpak en geeft ook aan hoe zij de streek 

daarbij gaat betrekken. Zij vertelt u daar naar verwachting voor het eind van het jaar over.  

 

MEER WETEN OVER GEBIEDSONTWIKKELING 

DONGERADIELEN? 

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

• Vragen? Neem contact op met Jouke Eppenga van Provincie Fryslân via  

telefoon 06-296 617 09. 

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

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

http://www.wetterskipfryslan.nl/projecten/gebiedsontwikkeling-dongeradielen
http://www.wetterskipfryslan.nl/projecten/gebiedsontwikkeling-dongeradielen
mailto:dongeradielen@wetterskipfryslan.nl
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TOESTEMMING MAILBOX 

Heeft u zich eerder al aangemeld om de nieuwsbrief per email te ontvangen? De volgende 

nieuwsbrief versturen we vanuit een andere mailbox, namelijk die van Provincie Fryslân, omdat zij 

opdrachtgever van dit project zijn. We gaan ervan uit dat u hier geen bezwaar tegen heeft. Als u dat 

wel heeft, dan kunt u dat aan ons doorgeven via: dongeradielen@wetterskipfryslan.nl. 

 

mailto:dongeradielen@wetterskipfryslan.nl

