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Startschot voor gebiedsontwikkeling Oudega aan het Water
Bestuurders gemeente Smallingerland, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân ondertekenen
overeenkomst
Op maandag 5 juli ondertekenden burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland, gedeputeerde Avine
Fokkens-Kelder van de provincie Fryslân en Annet van der Hoek- lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip
Fryslân de realisatieovereenkomst Oudega aan het Water.
Startschot voor gebiedsontwikkeling
Met de ondertekening is het startschot gegeven voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling Oudega aan het
Water. Het project Oudega aan het Water is opgedeeld in een tweetal deelprojecten waar de partijen
gezamenlijk uitvoering aan geven. Deze projecten zijn: Waterfront Oudega en het Meer. Onderdelen uit deze
projecten zijn onder andere de uitbreiding en het opknappen van het havengebied, de aanleg van een meer ten
zuiden van Oudega en het plaatsen van een gemaal.
Beleefroute geeft inzicht in schaal van het project
Na de ondertekening van de overeenkomst opende Lutsen Wijma als lid van de werkgroep Doarpsplein oan it
wetter, een Beleefroute, die door het ontwikkelgebied loopt. De Beleefroute leidt langs een zestal punten door
het gebied, biedt inzicht in de ontwikkelingen en effecten op het gebied en geeft een beeld van het werk dat er
verzet wordt. Zo wordt er voor de uitbreiding van het meer verwacht dat er zo'n 680.000 kuub grond verzet
moet worden, krijgen weidevogels alle ruimte, is het meer straks uitermate geschikt voor de zeilsport en helpt
het gemaal om droge voeten te houden waar dat hoort.
Oudega aan het Water
Het project Oudega aan het water is onderdeel van de gebiedsaanpak Oostelijke Poort Friese Meren (OPFM).
Doel is om Drachten aan te sluiten op de Friese meren en Drachten te ontwikkelen als poort naar de Friese
meren. Hierin werkt de gemeente Smallingerland samen met de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Door
de ontwikkelingen rondom het havengebied en het meer in Oudega wordt de recreatieve en economische
meerwaarde van het dorp versterkt.
Planning
Deze zomer wordt het Masterplan Waterfront aanbesteed zodat bij een normale procedure de eerste
werkzaamheden starten in oktober. Zowel het college van B&W als Gedeputeerde Staten nemen deze zomer
daarnaast een besluit over het ontwerp van het meer.
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