
 

 

De gebiedscommissie Dongeradielen maakt in de komende twee jaar samen met de 

streek een gebiedsplan. We bespreken graag met u hoe we dit willen aanpakken en hoe 

we de streek daarbij willen betrekken. U bent daarom van harte welkom op de 

informatiebijeenkomst op 30 januari van 20:00 tot 21:30 in MFA De Dobbe in Anjum. We 

stellen daar onze aanpak voor en zijn benieuwd naar uw reactie. 

 

GEBIEDSCOMMISSIE  

Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân heeft op 14 juni 2022 de gebiedscommissie ingesteld. De 

gebiedscommissie Dongeradielen bestaat uit de volgende personen.  

Op de foto, van links naar rechts: Jouke Eppenga 

(secretaris), Pieter Braaksma (gemeente 

Noardeast-Fryslân), Jelle Arjaans (natuur- en 

landschaps-organisaties), Jelle van der Galiën 

(LTO Noord), Otto van der Galiën (Wetterskip 

Fryslân), Harm Wiegersma (Nederlandse 

Melkveehouders Vakbond), Marga Waanders 

(onafhankelijk voorzitter) en Douwe Anema 

(Nederlandse Akkerbouw Vakbond).  

Op de foto ontbreken Gerard Fokkema (Agrarisch 

Collectie Waadrâne) en Klaas-Arie Beks (agendalid, Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân). 

 

GEBIEDSPLAN  

De opdracht van de gebiedscommissie is om samen met de streek een gebiedsplan te maken. Daarin 

moeten maatregelen komen om de nadelige effecten van bodemdaling door gaswinning op de 

waterhuishouding te herstellen of te compenseren. Ook onderzoeken we of er in het gebied andere 

opgaven of wensen zijn die we in het plan kunnen opnemen. Deze moeten een relatie hebben met 

de bodemdalingsopgave (werk met werk maken), voldoende draagvlak hebben en (financieel) 

haalbaar zijn.    

De bodemdaling treedt vooral op in het oostelijk deel van het plangebied. Maatregelen om de 

negatieve effecten van de bodemdaling te herstellen of te compenseren, zoals het maken van extra 

ruimte voor waterberging, zullen dan ook waarschijnlijk voornamelijk in dit deel van het gebied 

liggen. Andere opgaven of kansen kunnen in het hele plangebied liggen. 

 

 

 



 

Kaart plangebied met prognose van totale bodemdaling in 2050. 

 

INFORMATIEBIJEENKOMST  

Tijdens de informatiebijeenkomst vertelt de gebiedscommissie u graag hoe zij het gebiedsplan wil 

maken. Welke stappen zijn daarvoor nodig en op welke manier wordt de streek daarbij betrokken? 

We zijn benieuwd wat u van dit voorstel vindt. 

 

Locatie: MFA De Dobbe (adres: Mûnebuorren 11, Anjum).  

Datum: 30 januari 2023. 

Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). 

Programma: 

1. Welkom door gespreksleider 

2. Introductie gebiedscommissie door Marga Waanders, voorzitter gebiedscommissie 

3. Presentatie aanpak gebiedsproces door Jouke Eppenga, secretaris gebiedscommissie 

4. Gelegenheid voor het geven van een reactie op de aanpak en het stellen van vragen. 

5. Einde bijeenkomst. 

 

Om organisatorisch alles in goede banen te leiden, stellen we het op prijs dat u zich voor de 

informatiebijeenkomst aanmeldt. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar provincie@fryslan.frl 

onder vermelding van: Informatiebijeenkomst Dongeradielen. 

 

MEER WETEN OVER GEBIEDSONTWIKKELING 

DONGERADIELEN? 

• Kijk op: www.fryslân.frl/dongeradielen. Deze website is ondergebracht bij provincie Fryslân. 

• Vragen? Neem contact op met Jouke Eppenga via het klantcontactcentrum van de provincie 

Fryslân via telefoon 058 - 292 59 25. 

• Op de hoogte blijven? Meld je aan voor deze nieuwsbrief via: provincie@fryslan.frl. Je ontvangt 

de nieuwsbrief in je mailbox. Dit is een nieuw emailadres bij provincie Fryslân. Als u zich al had 

aangemeld via het vorige adres, dan blijft uw adres op onze verzendlijst staan. Wilt u zich 

afmelden? Dan kan dit ook via provincie@fryslan.frl. 

 

In gebiedsontwikkeling Dongeradielen werken vertegenwoordigers van landbouw-, natuur- en 

landschapsorganisaties samen met Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Noardeast-

Fryslân en Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân. 
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