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Antwoord op ingestuurde reacties
Topsoil

Welkom op onze inloopbijeenkomst
Op 8 juni houden we een algemene inloopbijeenkomst. Kom hier meer te weten
over de stand van zaken van het Project Zuidelijk Westerkwartier. De keuzes
van de Gebiedscommissie worden toegelicht. Leden van de Gebiedscommissie
zijn hierbij aanwezig. Daarnaast is er informatie beschikbaar over de
procedures die nu volgen. Ook kunt u als een vogel opnamen van het
Westerkwartier en de natuurgebieden vanuit de lucht bekijken.

Donderdag 8 juni, van 17 tot 21 uur
In De Postwagen, Hoofdstraat 53 in Tolbert
Vrije inloop, aanmelden niet nodig

Keuzes van de Gebiedscommissie
De Gebiedscommissie heeft tijdens de openbare vergadering van 18 april per
deelgebied keuzes gemaakt. Voor 9 gebieden zijn de adviezen overgenomen,
waarbij een aantal kanttekeningen zijn gemaakt. Klik hier om de adviezen per
gebied te zien, de bijlagen van agendapunt 7. Voor 2 gebieden heeft de
Gebiedscommissie een andere keuze gemaakt:

http://mailchi.mp/3ca26e6c73c5/uitnodiging-inloopbijeenkomst-keuzes-gebiedscommissie?e=%5BUNIQID%5D
http://mailchi.mp/3ca26e6c73c5/uitnodiging-inloopbijeenkomst-keuzes-gebiedscommissie?e=%5BUNIQID%5D
http://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/vergaderstukken-18-april-2017/


De Jouwer: 
De Gebiedscommissie spreekt de voorkeur uit voor een meer geleidelijke
overgang tussen landbouw en natuur. Waarbij in de buitenranden van het
gebied meer de nadruk komt te liggen op de graslanden zoals genoemd in de
basisschets. De Gebiedscommissie heeft de beslissing hierover uitgesteld. Een
aangepaste schets en bijbehorende tekst wordt gemaakt en zal op 8 juni bij de
inloopbijeenkomst worden getoond.

De Kaleweg:
Voor dit gebied heeft de Gebiedscommissie aangegeven de polder open te
willen houden (geen bos) en daar te kiezen voor de basisschets.
 

70 reacties ingediend
Tijdens en na afloop van de 4 inloopbijeenkomsten (in maart en april) zijn
reacties binnengekomen van bewoners, grondeigenaren en andere
belanghebbenden. Tussen de 250 en 300 Westerkwartierders bezochten de
inloopbijeenkomsten. Zij konden de schetsen en adviezen voor de
Gebiedscommissie inzien. Dit leverde in totaal 70 reacties op.
Secretaris Ernstjan Cornelius: 'Deze reacties waren heel welkom, het geeft aan
dat er wordt meegedacht vanuit de streek. De reacties zijn, zoals ze zijn
ingediend, doorgestuurd naar de leden van de Gebiedscommissie. Zodat zij bij
het maken van de keuzes op 18 april, naast de voorgelegde adviezen, ook
rekening konden houden met de ingediende reacties. Klik hier voor een
gebundelde versie van de reacties.

Beantwoording voor 8 juni  
Bij een groot aantal ingediende reacties is om een beantwoording gevraagd.

http://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/wp-content/uploads/2017/04/Bijlage-5-covernotitie-reacties-nav-inloopbijeenkomsten-GC-ZWK.pdf


Hier wordt momenteel aan gewerkt, dat is voor de inloopbijeenkomst van 8 juni
afgerond. De mensen die specifiek om een antwoord hebben gevraagd krijgen
persoonlijk bericht. Een aantal reacties zal in algemene zin via de website
worden beantwoord. 

Topsoil
Begin 2017 startte waterschap Noorderzijlvest het onderzoeksproject ‘Topsoil-
Dwarsdiep’. Het is een onderzoek naar verbetering van waterhuishouding op
agrarische percelen. Het betreft een onderzoek dat vanuit het waterschap
wordt aangestuurd. Deze opdracht valt niet onder de Gebiedscommissie, maar
vindt wel in hetzelfde gebied plaats.

Binnen Topsoil wordt samen met agrarische bedrijven in de omgeving een set
(perceels-)maatregelen geïnventariseerd. Het gaat om maatregelen die zowel
de landbouwomstandigheden verbeteren, als tegemoet komen aan
waterschapsdoelen.

Voor het EU Interregproject Topsoil werken 26 partners uit 5 Europese landen
samen. Ze ontwikkelen en delen kennis over de bodem. In het deelproject van
Noorderzijlvest werkt het waterschap aan opgaven in het Dwarsdiepgebied. Het
gaat om het stroomgebied van het Dwarsdiep, en met name de flanken: de
hogere delen van het gebied. Deze bodem staat al enige tijd in de
belangstelling en wordt gezien als de sleutel tot het invullen van vele kansen en
klimaat-opgaven. 

Deelnemers gezocht
De eerste stap in het project is om contact te leggen met perceeleigenaren
en/of -gebruikers. Zij kunnen deze kans benutten om meer te weten te komen
over de waterhuishouding van hun agrarische percelen. Samen met de
gebruiker wordt de bodem onderzocht op samenstelling en opbouw.
Tegelijkertijd worden kansen voor verbetering van de waterhuishouding
geïnventariseerd.



Neem voor meer info contact op met projectleider Arne Roelevink,
via A.Roelevink@noorderzijlvest.nl of Klik hier voor meer informatie. 
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