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Onderwerp : Memorie van toelichting gebiedsontwikkeling Hegewarren

Geachte Statenleden,

In de Beeldvormende Commissie van 14 september jl. over de gebiedsontwikkeling Hege-
warren was er onduidelijkheid over het voorliggende besluit en hoe dat zich verhoudt tot de
verdere uitwerking in de planfase. Wat stelt u vast met deze keuze en wat onderzoeken we
de komende jaren nog? In deze Memorie lichten we dit toe.

We stellen voor om "Open en Natuurlijk" te kiezen als uitwerkingsrichting voor de Hegewar-
ren. Daarmee kiest u voor een toekomst waarin water de hoofdrol krijgt en er vrijwel geen
polderkades meer nodig zijn. Het waterrijke landschap in Open en Natuurlijk wordt ingezet
om natuur en verschillende vormen van recreatie te versterken. In de komende fase werken
we Open en Natuurlijk uit tot een plan en concretiseren we de financiele haalbaarheid.

Daarbij komen in elk geval de volgende vragen aan bod:

• Hoe kunnen we het blauwgrasland in de Hegewarren (Hokkes Aldfean) behouden?
• Hoe kunnen we de beoogde moerasnatuur op de overgang tussen land en water het

best ontwikkelen?
• Hoe voorkomen of beperken we eventuele nadelige effecten op weidevogels rondom

de Hegewarren en waar kan het verlies aan weidevogelland gecompenseerd wor-
den?

• De genoemde 110 recreatiearken/-woningen zijn er te veel, maar wat zou wel pas-
send zijn bij de schaal en kwaliteiten in dit gebied (zoals rust, stilte en duisternis)? En
zijn nieuwe permanente woningen een optie?
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• VVat is de beste zonering van de recreatie met het oog op de recreatiedruk en de na-
tuurwaarden in De Aide Feanen?

• Wie beheert het gebied in de toekomst?
e Hoe kunnen we de uitvoering en het vergraven van veen op een milieubewuste ma-

nier uitvoeren, met minimale uitstoot van broeikasgassen en stikstof?

Op p.23 t/m 29 van de bijsluiter vindt u overzichten van de optimalisaties in de planfase, on-
der andere op basis van de in april aangenomen moties in de gemeenteraad van Smallinger-
land, het Algemeen Bestuur van VVetterskip Frysl'an en uw Staten.

Na het doorlopen van de eerste fase van de planfase leggen we u in 2024 keuzes voor.
Daarbij geven we aan welke impact ze hebben op bijvoorbeeld de financiele doorrekening
van het plan. Op dat moment ligt ook een go no-go besluit voor: wilt u Open en Natuurlijk
realiseren?

We vertrouwen erop U hiermee voldoende geInformeerd te hebben over hoe de planfase
eruit ziet,

Gedeputeerde Staten van Fryslan,

drs. A.A.M. Brok, voorzitter
-voor  dezei-de loco -vomiter

A. Schepers, MSc, secretaris

voor  deze, de loco-provinciesecretaris
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