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Nieuwsbrief
project Zuidelijk Westerkwartier

Veel feitelijke vragen
tijdens
informatieavond

De  gebiedscommissie  voor  het  Zuidelijk  Westerkwartier  kijkt  terug  op  een
geslaagde informatieavond op 23 juni in De Postwagen in Tolbert. De opkomst
was met 250 belangstellenden zoals gehoopt. Het personeel van De Postwagen
bleef stoelen bijplaatsen totdat de grote zaal helemaal vol zat.

Na  de  voorstelronde  van  alle  leden  van  de
gebiedscommissie  luisterden  de  aanwezigen
aandachtig  naar  de  presentatie  van  Ernstjan
Cornelius,  secretaris  van  deze  gebiedscommissie.
Daarna kwamen ze met vragen die vooral informatief
waren.
Zo  betwijfelde  een  mevrouw,  ook  namens  andere
inwoners van Dwarsdiep, of kades die op veengrond
worden gebouwd niet gaan schuiven. Ze wilde weten
of er schaderegelingen waren als dat wel gebeurt.

Secretaris Ernstjan Cornelius gaf aan dat er bij de planvorming rekening wordt gehouden met de opbouw van kades
en ook op welke ondergrond deze komen te liggen. Hij gaf aan dat er een schaderegeling is. Een andere mevrouw
uit Niebert vroeg hoe hoog de kades naast haar huis worden.



Friese grens
Een inwoner van Doezum vroeg of de gebiedsontwikkeling ook de Friese grens overgaat. Volgens Cornelius is dat
niet het geval. Een inwoner kwam met de vraag of ze bezwaar kan maken tegen de waterberging in het Dwarsdiep
achter haar huis.  “Als bewoners snappen wij  niet  waarom de dijk  zo dicht  bij  onze huizen moet komen.”  Een
inwoner van Polder de Dijken maakte duidelijk dat hij niet op meer toeristen zit te wachten. Ook van dit gebied
waren meer bewoners aanwezig.

Tafelgesprekken
Terwijl de kopjes opnieuw gevuld werden met koffie en thee konden de inwoners van het Zuidelijk Westerkwartier in
gesprek met de organisaties die vertegenwoordigd zijn in de gebiedscommissie. Zij waren thema-gewijs verdeeld
over  verschillende  tafels.  Zo  zaten  de  gemeenten  Marum,  Grootegast  en  Leek  aan  een  tafel,  net  als  de
waterschappen Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslan. Boerenorganisatie LTO Noord deelde een tafel met Boer &
Natuur Zuidelijk Westerkwartier. Staatsbosbeheer deelde de tafel met  ondernemersvereniging Westerkwartier tafel.
Dan had je  ook  nog de  provincie  Groningen,  vertegenwoordigd  door  de  voorzitter  van  de  gebiedscommissie,
gedeputeerde Henk Staghouwer.

Rode draad
Gespreksleider Jaap Jepma vroeg na de pauze naar de rode draad in de vragen. Daarop vertelde Carla Alma van
waterschap Noorderzijlvest dat de inwoners heel specifiek willen weten wat er dichtbij hun deur gebeurt. Alma: “Ik
ben blij dat de mensen komen. Daar leren wij van. We willen rekening houden met hun vragen en opmerkingen.”
Burgemeester  Berend  Hoekstra  van  de  gemeente   Leek:  “Wij  kregen  vragen  over  de  pachters.  Gaat  de
gebiedscommissie ook met hen in gesprek? Zij hebben ook een belang.” Boerenorganisatie LTO Noord en Boer &
Natuur Zuidelijk Westerkwartier hadden al de afspraak met boeren in het gebied gemaakt om te komen praten. Er
blijkt nogal wat onzekerheid te bestaan over de snelle veranderingen in het agrarisch natuurbeheer.

Samen met u
Staatsbosbeheer kreeg vragen over hoeveel geld er in de gebiedsontwikkeling is voor natuurbeheer en recreatie.
Boer  &  Natuur  Zuidelijk  Westerkwartier  hoorde  de  vrees  van  boeren  voor  de  overlast  van  recreanten.  De
organisatie raadde ze aan een kijkje te nemen in andere gebieden waar al een gebiedsontwikkeling plaatsvind
zoals Westerwolde. Voorzitter Henk Staghouwer benadrukte dat de commissie de gebiedsontwikkeling van onderaf
wil doen “samen met u”. Hij erkende daarbij wel dat “we het niet iedereen naar het zin kunnen maken.” De voorzitter
van de gebiedscommissie beloofde dat de commissie het proces heel zorgvuldig voert. Hij ziet in dat het vertrouwen
van de bevolking moet groeien.
Een inwoner wees erop dat als in Denemarken een stuk grond wordt verhard de eigenaar zelf moet zorgen voor
een waterberging op andere grond.
Vice-voorzitter  Carla  Alma van  de  gebiedscommissie  zegt  dat  de  waterberging  er  toch  moet  komen,  ook  als
Nederland  die  Deense  maatregel  invoert:  “Het  Westerkwartier  ligt  laag.  Opvangen  van  het  water  in  het  lage
gedeelte is logischer dan het water oppompen naar hoger gelegen gebieden.”



In gesprek
De eerste informatieavond in De Postwagen leverde
de gebiedscommissie de eerste uitnodigingen op om
met   inwoners  te  gaan praten.  Een meneer  die  de
belangen van achttien gezinnen in Polder de Dijken
vertegenwoordigde, nodigde de commissie uit om aan
tafel te komen.
Voorzitter Staghouwer beloofde ter plekke om langs te
komen. Hij had wel een voorwaarde. Met een knipoog
gaf  hij  aan  dat  er  lekkere  koffie  geschonken  moet
worden.

Een boer maakte duidelijk dat hij het totaal oneens is met de gebiedsontwikkeling. Hij werd bijgevallen door een
andere  boer.  Zij  vinden  het  een  veel  betere  oplossing  als  het  water  naar  het  Lauwersmeer  gepompt  wordt.
Vice-voorzitter  van  de  gebiedscommissie  Carla  Alma  legde  uit  dat  hiermee  het  probleem  in  het  Zuidelijk
Westerkwartier  niet  opgelost  wordt.  Het  levert  ook geen oplossing op voor  droge periodes en je  verbetert  de
kwaliteit van het water zo ook niet. Een meneer vraagt of het water niet beter in de Tolberterpetten geborgen kan
worden.  Het algemeen bestuur van het waterschap heeft hier niet voor gekozen, omdat in de Tolberterpetten geen
combinatie gemaakt kan worden met het natuurnetwerk.

Meer informatie
Aan het eind van de avond namen de voorzitter en secretaris van de gebiedscommissie de website officieel in
gebruik.  Op  www.zuidelijkwesterkwartier.nl  kan  iedereen  de  ontwikkelingen  volgen.  Mensen  kunnen  zich  ook
inschrijven voor de nieuwsbrief en contactgegevens vinden van de deelnemende organisaties en personen.
Enkele aanwezigen gaven aan dat zij de uitnodiging voor de informatieavond niet rechtstreeks ontvangen hadden.
De gebiedscommissie drukte hen op het hart hun naam en adres door te geven. Dat kon tijdens de informatieavond
maar kan ook altijd via de website www.zuidelijkwesterkwartier.nl

Twitter Website

Copyright © 2015 Zuidelijk Westerkwartier, All rights reserved.

unsubscribe from this list update subscription preferences


