Geachte heer/mevrouw,
In deze digitale brief informeren we u over invloed van het corona-virus (COVID-19) op de planuitvoering van het gebiedsontwikkelingsproject Franekeradeel-Harlingen. Het is een bijzondere tijd. We
hopen dat iedereen gezond is en blijft en goed om elkaar denkt. Deze crisis heeft ook effect op het gebiedsontwikkelingsproject. Aannemers werken zoveel mogelijk door en ook de bestuurscommissie en
de ambtelijke ondersteuning werken vanuit huis aan de uitvoering van de plannen. Daarbij houden we
ons aan de maatregelen van het RIVM. Op sommige onderdelen van het project ontstaat vertraging.
Daar vertellen we u meer over in deze brief.

Algemene planning
Wij hebben de volgende planonderdelen in uitvoering: het werk bij Herbaijum en het verbreden van
twee landbouwwegen (Ottemaleane en Kapellewei). De aanleg van drie grote waterinlaten en het
werk aan de riolering in Tzummarum is klaar. Het uitwerken van de wettelijke herverkaveling gaat voor
een deel ook door. U leest daar verderop in deze brief meer over. Verder staat voor dit jaar het vervangen van gemaal De Mieden bij Ried op de planning. Wij gaan er nu nog van uit dat dit werk voor de
zomer wordt aanbesteed. De uitvoering start dan na de zomer van 2020 en loopt door tot in 2021.

De Ottemaleane.

Maatregelen Herbaijum
Op 18 maart stond een inloopavond gepland over de uitvoering van de maatregelen in en rond Herbaijum. Door de coronamaatregelen van het RIVM is deze bijeenkomst helaas niet doorgegaan. We
vinden het vervelend dat we daardoor geen toelichting op de maatregelen en planning konden geven.
Daarom delen we hieronder de globale planning van de maatregelen. Het is mogelijk dat deze wijzigt
door de corona-crisis. Mocht dat gebeuren, dan stellen we u daarvan op de hoogte.
Planning
- Tot 28 juni: Ontgraven en verbreden van vaarten en sloten
- Van 8 juni tot 18 oktober: Aanleggen van schouwdammen en duikers
- Rond de week van 29 juni: Voorzieningen treffen voor drooghouden kruipruimtes van woningen rond
de haven
- Van 10 augustus tot 6 september: Werkzaamheden aan haven in Herbaijum
- Na de oogst van 2020 (in overleg met agrariërs): Inrichten van overloopgebieden
- November 2020 t/m maart 2021: Duikers aanleggen onder gemeentelijke wegen
Meer informatie over de maatregelen vindt u op de website. Heeft u vragen over de maatregelen of de
planning? Dan kunt u contact opnemen met de heer Jan Boskma van Sweco (Jan.Boskma@sweco.nl of
06 53248056).

Watergang (links) en haven bij Herbaijum.

Wettelijke herverkaveling
In het gebiedsontwikkelingsproject Franekeradeel-Harlingen voeren we een wettelijke herverkaveling
uit. Het doel daarvan is dat agrariërs hun grond dichter bij huis krijgen en daardoor ook minder met
tractoren door dorpen hoeven te rijden.
Gesprekken voeren
In 2019 was het zogenoemde ontwerp ruilplan klaar. Belanghebbenden zoals grondeigenaren en pachters, particulieren en besturen van stichtingen, konden daar een zienswijze op indienen. Vanaf het
najaar van 2019 tot maart 2020 hielden wij gesprekken met deze belanghebbenden. Op grond daarvan
is het ontwerp ruilplan op meerdere punten aangepast.

Er zijn nog wel knelpunten. Bijvoorbeeld hoe de verkaveling eruit komt te zien in gebieden met veel
landschapswaarde (bijvoorbeeld terpen). Daarover moet de grondcommissie nog meer gesprekken
voeren. Door de corona-crisis zijn deze gesprekken nu vaak niet mogelijk. In enkele gevallen voeren
we nog wel een telefonisch gesprek of mailen wij met belanghebbenden. Wanneer de gesprekken met
- vaak meerdere - belanghebbenden wel weer mogelijk zijn, wordt verder gezocht naar oplossingen
voor zulke knelpunten. De volgende stap is dat deze oplossingen met beide gemeenten en Wetterskip
Fryslân besproken worden.
Planning
De grondcommissie hoopt halverwege 2020 met een definitieve versie van het ruilplan te komen. Of
dit lukt is afhankelijk van het moment waarop de gesprekken weer gevoerd kunnen worden. Als het
definitieve ruilplan klaar is, legt Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân het plan ter inzage en
wordt het vastgesteld. Het afronden van de ruilakte en de kaveloverdracht stond gepland voor begin
2021. Doordat er veel gesprekken nodig zijn (geweest) om een goed ruilplan te maken en door de
corona-crisis, loopt de herverkaveling vertraging op. De verwachting is dat het ondertekenen van de
ruilakte en de kavelovergang begin 2022 plaatsvindt. Daarna volgen nog maatregelen om de percelen
geschikt te maken voor de nieuwe eigenaren.
Wilt u meer weten over het proces van de verkaveling? Download dan de brochure via www.gofranekeradeelharlingen.frl/uitgangspunten-herverkaveling.

Meer informatie
Heeft u vragen over de planning van de maatregen bij Herbaijum of over de uitvoering van andere
werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de heer Jan Boskma van Sweco (Jan.Boskma@
sweco.nl of 06 53248056). Voor algemene vragen over het project kunt u contact opnemen met projectleider Henk van Straten (h.vanstraten@fryslan.frl of 06 52563741) of met het secretariaat (mail:
secretariaatgofraha@fryslan.frl)

Met vriendelijke groet,
Hepke Bijma
Voorzitter Bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen

