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Betreft: Zienswijze “Tweede ontwerp Omgevingsvisie gemeente De Fryske Marren” 

 

Geacht college, 

 

Naar aanleiding van het “Tweede ontwerp Omgevingsvisie gemeente De Fryske Marren” dient 

stichting Vrienden van het Nannewiid de volgende zienswijze in. 

Vrienden van het Nannewiid maakt deel uit van Krite Mar en Gaast, de koepel van natuurorganisaties 

in onze gemeente.  

Allereerst wil Vrienden van het Nannewiid u laten weten verheugd te zijn over het feit dat een groot 

deel van de opmerkingen uit de zienswijze van Krite Mar en Gaast naar aanleiding van het eerste 

ontwerp Omgevingsvisie is overgenomen in deze tweede versie. 

Ten aanzien van dit tweede ontwerp kiest Vrienden van het Nannewiid te reageren vanuit de 

doelstellingen van onze stichting: de bescherming en het behoud van het cultuurhistorisch gebied 

Nannewiid en omgeving, waaronder begrepen de flora en fauna, het karakter van het landschap en 

de cultuurhistorische waarde. U leest het goed: het begrip recreatie komt in onze doelstelling niet 

voor. Al zijn wij ons bewust van de drie bestemmingen van het Nannewiid: natuur, educatie en 

recreatie.  

Nadere bestudering van de interactieve kaart bij het Tweede ontwerp Omgevingsvisie laat zien, dat 

er niets terug te vinden is van deze bestemmingen van het Nannewiid, evenmin van de actuele 

wensen van een aantal belanghebbenden tot herstel en uitbreiding van de recreatieve functie van 

het Nannewiid. Vrienden van het Nannewiid heeft deelgenomen aan de ontwikkelateliers vooraf aan 

de opstelling van het Gebiedsplan Nannewiid en gaat ervanuit dat deze ontwikkelateliers een 

voorbeeld zijn van een omgevingstafel zoals genoemd in dit tweede ontwerp van de Omgevingsvisie. 

In deze visie blijft het nog onduidelijk hoe mensen uitgenodigd worden voor deelname aan een 

omgevingstafel. Hoe wordt voorkomen dat niet alleen (commercieel) belanghebbenden worden 

uitgenodigd maar ook alle onafhankelijke partijen uit de buurt?  
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En hoe wordt bewerkstelligd dat alle partijen ook blijvend worden geïnformeerd? Zo heeft Vrienden 

van het Nannewiid alleen door navraag bij het Wetterskip de informatie over de recente, in 

voorbereiding zijnde, subsidieaanvraag vergaard, terwijl alle “belanghebbenden” van de andere 

stichting Nannewiid (initiator/opdrachtgever) persoonlijk zijn geïnformeerd.  

Het tweede ontwerp van de Omgevingsvisie stelt: Aan herstel van de biodiversiteit werken we samen.  

Ook In het gebiedsplan van het Nannewiid wordt bijvoorbeeld bij herhaling gesproken over zachtere 

overgang tussen landbouw en natuur, meer biodiversiteit en wenselijke verhoging van het waterpeil. 

Meteen dient de vraag zich aan “hoe?” In het tweede ontwerp Omgevingsvisie ontbreekt het echter 

aan goede suggesties voor de benadering van de eigenaren van de landbouwgrond, van wie 

verwacht wordt dat zij natuurvriendelijker gaan werken. In het gebiedsplan Nannewiid worden 

kaarten getoond, met daarop zones waar natuurvriendelijke landbouw gewenst is. Bij navraag bij de 

betreffende boeren en eigenaren blijkt dit een volkomen onverwachte en vooralsnog niet gewenste 

wijziging van de bedrijfsvoering. In het Gebiedsplan is hieraan voorbijgegaan. De Omgevingsvisie zou 

hier in voorkomende gevallen het voortouw kunnen en moeten nemen, meer dan alleen het 

publiceren van de Toolkit Veenweideproblematiek. 

Aan de Noordwestkant en de Noordoostkant van het Nannewiid is de lelieteelt een bloeiende 

bedrijfsactiviteit. Enerzijds schrijft de tweede versie van de Omgevingsvisie: we stellen 

randvoorwaarden aan de gewasbeschermingsmiddelen, anderzijds ontbreken werkbare suggesties 

hoe deze voorwaarden worden uitgevoerd in deze regio dicht bij het kwetsbare natuurgebied van 

het Nannewiid. 

Ook al reageert Vrienden van het Nannewiid nu op deze tweede versie van de Omgevingsvisie vanuit 

lokaal perspectief, wij onderschrijven ook de commentaren van de zusterorganisaties die deel 

uitmaken van Krite Mar en Gaast. 

 

 

Met natuurvriendelijke groeten, 

Namens stichting Vrienden van het Nannewiid, 

 

Gerben Algera, voorzitter 

Bernardien Roze, secretaris 

Ietje Kornelis, penningmeester 

 

 

 

 

 


