
It giet oan!
Start uitvoering Inrichtingsplan 
Franekeradeel - Harlingen

In deze nieuwsbrief 
meer over:

www.gofranekeradeelharlingen.nl
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VEELGESTELDE VRAGEN

De gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen gaat van 
start! Inmiddels heeft het college van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Fryslân de bestuurscommissie geïnstalleerd. 
Deze commissie draagt zorg voor de uitvoering  van het plan. 
De bestuurscommissie is de opvolger van de stuurgroep, die het 
inrichtingsplan sinds 2008 heeft voorbereid. 
  
Het plan bestaat uit maatregelen om de waterhuishouding en de 
landbouwstructuur in het gebied te verbeteren. Daarnaast gaat het 
om het verbeteren van recreatieve voorzieningen, het landschap en 
de leefbaarheid van de dorpen en de streek. De bestuurscommissie 
werkt daarbij samen met agrariërs, omwonenden, overheden 
en private partijen. “We zijn blij dat de uitvoering nu eindelijk 
kan beginnen,” vertelt Hepke Bijma, voorzitter van de 
bestuurscommissie. “De aanloop heeft veel tijd in beslag genomen. 
Deze zorgvuldige voorbereiding was nodig om goede afspraken 
met elkaar te maken.” 

De uitvoering van de maatregelen van het inrichtingsplan vindt 
verspreid over de komende acht jaar plaats. In de eerste jaren gaat 
het onder andere om het verbeteren van boezemkades en het 
vernieuwen of aanpassen van gemalen. Ook worden watergangen 
verbreed en bruggen verhoogd. Deze winter start de wettelijke 
herverkaveling en zijn er werksessies voor grondeigenaren en  
-gebruikers. In 2021 moet de uitvoering van het project klaar zijn. 

Organisatie

Bij de uitvoering van het inrich-
tingsplan Franekeradeel-Harlin-
gen zijn betrokken: provincie 
Fryslân, dorpsbelangen Franekera-
deel, Friese Milieu Federatie, Frisia 
Zout B.V., gemeente Franekera-
deel, gemeente Harlingen, LTO 
Noord, Nederlandse Akkerbouw 
Vakbond en Wetterskip Fryslân. 
Provincie Fryslân is opdrachtgever 
voor het plan. De partijen voeren 
het plan samen uit onder leiding 
van de bestuurscommissie. 

De bestuurscommissie heeft 
een agendacommissie en twee 
uitvoeringscommissies ingesteld 
die het dagelijks werk oppakken. 
De Dienst Landelijk Gebied (DLG) 
doet het projectmanagement en 
ondersteunt de  bestuurscommis-
sie, agendacommissie en uitvoe-
ringscommissies. Daarnaast zal 
de bestuurscommissie met inzet 
van de werkgroep Communicatie 

zorgen dat de betrokkenen in de 
streek op de hoogte blijven van 
de voortgang van de uitvoering.

Commissie uitvoering werken
Eén van de uitvoeringscommis-
sies is de ‘commissie uitvoering 
werken’, die de uitvoering van 
alle maatregelen in de periode 
2014-2021 regelt. Het is een tech-
nische commissie die bestekken 
laat maken en aannemers aan het 
werk zet. Dienst Landelijk Gebied 
zorgt voor een voorzitter. De com-
missie kan gebruik maken van de 
deskundigheid die bij de betrok-
ken partijen aanwezig is. 
Taken van deze commissie zijn 
onder andere:  het realiseren van 
de watergangverbredingen en de 
natuurvriendelijke oevers, het ver-
hogen van de verzakte bruggen, 
het verbreden van twee (land-
bouw) wegen en het verbeteren 
van de gemaalcapaciteit.  

Commissie grond en toedeling
De tweede uitvoeringscommissie 
gaat aan de slag met de wette-
lijke herverkaveling en grondaan-
kopen. Dit is de ‘commissie grond 
en toedeling’. Wim Wassenaar 
van landbouworganisatie LTO is 
de voorzitter. Provincie Fryslân, 
Dienst Landelijk Gebied en het 
Kadaster werken samen met 
vertegenwoordigers van de land-
bouw aan de opgaven om grond 
aan te kopen en het ruilen van de 
(veelal landbouw) gronden te re-
gelen. Vooral de agrarische sector 
krijgt veel met deze commissie te 
maken.

Van start

Hoe zit het met de veiligheid 
in het gebied?

‘We zijn blij dat de 
uitvoering nu eindelijk 

kan beginnen’
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Uitvoering van maatregelen

De uitvoering vindt verspreid over 
de periode 2014 – 2021 plaats.
De spreiding is onder andere 
afhankelijk van de beschikbaar-
heid van gronden en menskracht. 
De planning van de maatregelen 
zal zo nodig regelmatig bijgesteld 
worden. 

Voor 2014/2015 staat onder 
meer de voorbereiding  van  
de volgende maatregelen op 
het programma:

 
waaronder de complete  
vernieuwing van de  
provinciale brug over de 
Tzummarumervaart in de 
N384 (Hege Sylsterbrêge);

bij Herbaijum; 
-

loopgebieden;

 
vriendelijke oevers.

De uitvoering van de meeste 
maatregelen vindt plaats in  
de periode 2015 – 2017, met 
uitloop naar 2018 en 2019. 

Een vooruitblik

Aankoop grond

De provincie gaat in de komende 
jaren (2014 – 2016 / 2017) voor 
de bestuurscommissie gronden 
aankopen. Die gronden komen 
in een zogenaamde grondpot 
en zijn nodig om de ruiling van 
vooral landbouwgronden via de 
wettelijke herverkaveling goed te 
laten slagen. Om die gronden aan 
te kunnen kopen is een aankoop-
strategie nodig. Gedeputeerde 
Staten van de provincie Fryslân 
zal die in het voorjaar van 2014 
vaststellen. In de afgelopen jaren 
zijn er al gronden gekocht. Naar 
verwachting is er daarnaast nog 
ongeveer 170 hectare nodig. De 
‘commissie grond en toedeling‘ 
zal de provincie adviseren over 
aan te kopen gronden.  

Wettelijke herverkaveling

In beeld brengen van
wensen grondeigenaren en 
grondgebruikers
In 2014 start de ‘commissie grond 
en toedeling’ met het in beeld 
brengen van wat grondeigenaren 
en grondgebruikers willen ruilen 
en welke knelpunten zich daarbij 

voordoen. Als eerste stap vindt 
in januari, februari en maart een 
inventarisatie bij grondeigenaren 
en – gebruikers plaats. Het gaat 
daarbij om het inventariseren van 
wensen voor hun gronden of hun 
(agrarische) bedrijven. Daardoor 
ontstaat zicht op de behoefte 
voor verkaveling en bedrijfsont-
wikkeling. De ‘commissie grond 
en toedeling’ zal op basis van die 
informatie nagaan welke ruilin-
gen mogelijk zijn en zal daarover 
later opnieuw om tafel gaan met 
betrokkenen. De inventarisatie 
krijgt vorm via individuele spreek-
uurbijeenkomsten. 

De ‘commissie grond en toede-
ling’ zal voor de gesprekken alle 
grondeigenaren en – gebrui-
kers met meer dan 2,5 hectare 
persoonlijk uitnodigen. Bij die 
uitnodigingsbrieven zal specifieke 
(bedrijfs)informatie en de vragen 
voor de inventarisatie aangele-
verd worden, zodat de betrokke-
nen zich kunnen voorbereiden op 
de besprekingen.   

Ruilplan en herverkaveling
De inventarisatiesessies leiden in 
de periode 2015 – 2016 tot een 
ruilplan en de daarbij behorende 

documenten. Wanneer er belang-
stelling is, dan kan ook een aantal 
agrarische bedrijven verplaatst 
worden. Naar verwachting kan in 
de periode 2017 – 2018 de financi-
ele verrekening van de herverka-
veling met alle deelnemers aan de 
ruilingen plaatsvinden. 

Planwijziging

Sinds het voorjaar van 2013 is 
gestart met het maken van een 
planwijziging voor onderdelen 
van het inrichtingsplan. Daarvoor 
zijn twee belangrijke redenen. 
Ten eerste zijn er bij de beant-
woording van de zienswijzen in 
de Reactienota toezeggingen 
gedaan om het plan op onderde-
len en in overleg met de betrok-
kenen in de streek aan te passen. 
Het gaat daarbij bijvoorbeeld 
om aanpassing van het gewenste 
waterhuishoudingsysteem. Ten 
tweede zijn er voor een vlotte 
uitvoering detailleringen nodig 
van benodigde gronden voor wa-
tergangverbreding, wegverbre-
ding en de aanleg van fietspaden.  
Het gaat vaak om smalle stroken 
grond van bijvoorbeeld 0,2 of 0,5 
hectare. Die gronden vallen onder 
de zogenaamde korting van de 

Wet inrichting landelijk gebied 
(WILG). De stroken grond bij el-
kaar opgeteld zijn 35 hectare.

Er zijn vanaf maart 2013 door 
DLG, landbouwvertegenwoor-
digers, Wetterskip Fryslân en/
of gemeenten gesprekken met 
grondeigenaren en – gebruikers 
gevoerd over de gewenste extra 
breedte en situering van die 
stroken grond. Inmiddels zijn die 
gesprekken in de gebieden rond 
Schalsum, de Mieden en Ropta 
grotendeels afgerond en nabij 
Herbaijum lopen die tot eind 
2013. In totaal gaat het om onge-
veer 90 gesprekken. De planwij-
ziging komt in het voorjaar van 
2014 ter inzage. Daarna stellen 
Gedeputeerde Staten van de pro-
vincie Fryslân de wijziging vast.

Overloopgebieden

Er is ongeveer 140 hectare grond 
nodig als overloopgebied. Het 
gaat om laaggelegen gronden die 
bij wateroverlast tijdelijk onder 
water zullen komen te staan. In 
het plan staat dat er voor deze 
‘labeling’ een vergoeding komt 
en recentelijk heeft de bestuurs-
commissie daar een werkwijze 

voor afgesproken. De ‘commissie 
grond en toedeling’ zal hierover 
met grondeigenaren in gesprek 
gaan.  

De gesprekken met de grondei-
genaren zullen komende winter 
plaatsvinden. De ‘commissie 
grond en toedeling’ zal hen daar-
voor persoonlijk uitnodigen. Naar 
verwachting gaat het om ruim 40 
besprekingen.

Waarom heeft de plan- 
vorming zo lang geduurd?

-

-
-

De ‘commissie grond en toedeling’ zal voor de gesprekken alle grondeigenaren 
en – gebruikers met meer dan 2,5 hectare persoonlijk uitnodigen. 
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Wim Wassenaar  “Boeren krijgen nu de kans om hun landbouwgronden 
dichterbij huis te ruilen”

Binnen de bestuurscommissie vertegenwoordigt Wim Wassenaar de agrariërs van Franekeradeel en 

Harlingen. Wassenaar, zelf landbouwer en oud-bestuurslid van LTO, is daarnaast voorzitter van de 

‘commissie grond en toedeling’. Deze uitvoeringscommissie houdt zich bezig met de grondaankopen, 

de wettelijke herverkaveling en de overloopgebieden voor tijdelijke waterberging.

In de komende jaren gaat de 
provincie Fryslân grond aankopen 
voor het inrichtingsplan. Naar 
verwachting is er nog ongeveer 
170 hectare nodig. De ‘commissie 
grond en toedeling’ adviseert de 
provincie over deze aankopen. 
“De grond gebruiken we vooral 
om de herverkaveling goed te 
laten slagen,” legt Wassenaar uit. 
“Dat is zeer belangrijk. Uiter-
aard proberen we daarmee ook 
de benodigde gronden voor de 
aanpassing van de waterhuishou-
ding te compenseren. Hier zijn 
vaak smalle stroken van 0,2 à 0,5 
hectare voor nodig. Als we die 
grond beschikbaar hebben, dan 
kunnen we de vaarten verbreden 
of nieuwe watergangen aanleg-
gen. Waar dat kan benutten we 

aangekochte grond verder voor 
compensatie van nieuwe fietspa-
den en het verbreden van twee 
landbouwwegen. Dan kan het 
vrachtverkeer die bredere wegen 
gaan gebruiken, in plaats van 
door de dorpen te rijden. In situ-
aties waar er geen compensatie 
met grond mogelijk is, zal er met 
geld betaald worden.”

Percelen uitruilen
De grondaankopen staan in het 
teken van de wettelijke herverka-
veling. Hiermee vindt een uitruil 
van percelen plaats tussen de 
landbouwbedrijven. Wassenaar: 
“Boeren krijgen nu de kans om 
hun landbouwgronden dich-
terbij huis te ruilen. Dit willen 
wij in goede banen leiden. De 

beschikbaarheid  van gronden 
in de grondpot is daarbij net zo 
belangrijk als olie in een ma-
chine. Dan kunnen we ruilwensen 
goed in een gezamenlijk ruil-
plan opnemen.  Zo komt er een 
betere verdeling van de percelen, 
een betere landbouwstructuur.” 
Deze winter gaat de commissie in 
gesprek met alle grondeigenaren- 
en gebruikers. Om na te gaan wat 
zij willen met hun verkaveling en 
de ontwikkeling van hun bedrij-
ven. Volgens planning zijn de ge-
sprekken in maart 2014 afgerond. 
Vervolgens gaat de commissie 
bekijken welke ruilingen er kun-
nen plaatsvinden en zal dit aan de 
betrokkenen voorgelegd worden. 

Voorzitter ‘commissie Grond en Toedeling’
Maatschappelijke plus

De gemeenten Franekeradeel en Harlingen gaan aan de slag om 

vier dorpen op te knappen. Dit doen zij in samenwerking met de 

inwoners. Vanuit de ‘maatschappelijke plus’ van 6 miljoen euro is 

hier 5,7 miljoen euro voor beschikbaar. De resterende 0,3 miljoen 

euro komt ten goede aan de aanleg van fietspaden en verbeterin-

gen van natuur of landschap. 

De ‘maatschappelijke plus’ richt 
zich in de gemeente Franekera-
deel op de dorpen Oosterbierum, 
Sexbierum en Tzummarum. In de 
gemeente Harlingen gaat het om 
Wijnaldum. “Met het beschikbare 
geld willen we deze plaatsen aan-
trekkelijker maken,” vertelt Thi-
adrik Twerda, wethouder van de 
gemeente 
Franekera-
deel, verte-
genwoordi-
ger van de 
gemeente 
Harlingen en lid van de bestuurs-
commissie. “Bijvoorbeeld door het 
dorpscentrum op te knappen en 
meer groen aan te brengen. Of 
door de aanleg van een plein, zo-

als in Oosterbierum. Ook gaan we 
in alle vier dorpen de verkeersvei-
ligheid verbeteren.”

Financiering

De 6 miljoen euro voor de  
‘maatschappelijke plus’ is bij  
elkaar gelegd door Frisia Zout 

B.V., provincie 
Fryslân en de 
gemeenten Fra-
nekeradeel en 
Harlingen. Er is 
afgesproken dat 

Franekeradeel 90% en Harlingen 
10% van het bedrag  krijgt. Met 
5,7 miljoen euro komt het over-
grote deel van het geld ten goede 
aan de dorpen. De resterende 

drie ton gebruikt de bestuurs-
commissie voor verbeteringen aan 
natuur, landschap en het aanleg-
gen van fietspaden.

In gesprek 

De provincie heeft de gemeen-
ten Franekeradeel en Harlingen 
gevraagd de praktische uitvoering 
ter hand te nemen.  De gemeen-
ten gaan uitgebreid met de 
dorpen in gesprek. Twerda: “We 
proberen de plannen zo goed als 
mogelijk aan te laten sluiten bij 
de al bestaande dorpsvisies. Maar 
met beperkte middelen moeten 
we daarbij soms wel keuzes ma-
ken. Daarom is het belangrijk om 
samen met inwoners te bekijken 
waar we het geld het beste aan 
kunnen besteden.” De twee ge-
meenten willen de ‘maatschappe-
lijke plus’ binnen vier jaar uitvoe-
ren. Franekeradeel bijt komend 
jaar het spits af in Oosterbierum.  
Harlingen gaat dan aan de slag 
met Wijnaldum.

Wat kost het project, waar wordt het aan uitgegeven en wie 
betaalt het?

-



Blijf op de hoogte via de website
Sinds 4 november is de website www.gofranekeradeelharlingen.
nl (of wat korter www.gofraha.nl) online. Hier vindt u veel infor-
matie over het project. Uiteraard het complete inrichtingsplan, 
maar de komende jaren ook de stand van zaken van alle deel-
projecten. De veelgestelde vragen bieden veel achtergrondinfor-
matie. Staat uw vraag er niet tussen? Op de contactpagina vindt 
u ons telefoonnummer en een contactformulier. 

Digitale nieuwsbrief
Dit is de laatste nieuwsbrief die op papier verschijnt. Voortaan 
versturen wij een digitale nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor  
aanmelden via www.gofraha.nl U hoeft alleen uw naam en  
e-mailadres in te vullen en u ontvangt het laatste nieuws  
voortaan via de e-mail. Makkelijk en altijd actueel. 

Colofon
Opdrachtgever
Provincie Fryslân

Opdrachtnemer / uitvoerder
Dienst Landelijk Gebied 

Betrokken partners bij uitvoering
Provincie Fryslân, Dorpsbelangen Franekeradeel, Friese Milieu 
Federatie, Frisia Zout B.V., Gemeente Franekeradeel, Gemeente 
Harlingen, LTO Noord, Nederlandse Akkerbouw Vakbond en 
Wetterskip Fryslân

Financiers
Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Frisia Zout B.V., Vermilion 
Oil & Gas, Gemeente Franekeradeel, Gemeente Harlingen

Wij wensen u fijne feestdagen toe!

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend

Inventarisatiesessie

Rond 15 januari 2014 stuurt 
de bestuurscommissie alle  
betrokkenen een brief over  
de inventarisatiesessies.  
Deze overleggen zullen 
plaatsvinden op  
28 & 29 januari, op  
11 & 12 februari en  
4 & 5 maart 2014. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt  
u contact opnemen met:

 
van de bestuurscommissie  
Franekeradeel-Harlingen, 
tel.: 0512 - 351 494

 
projectleider Dienst  
Landelijk Gebied,  
tel.: 06 - 525 63 741

Voor meer informatie over de 
maatschappelijke plus kunt u 
contact opnemen met:

 
Roland Dijkstra,  
tel.: 14 0517

 
Minne Schiphof,  
tel.: 14 0517

Zie ook 
www.gofranekeradeelharlingen.nl. 


