De tijdens en na de inloopbijeenkomsten van maart en april 2017 ingediende
reacties en vragen worden in onderstaand document beantwoord. Als een reactie
of vraag meerdere keren voorkomt is deze ook meerdere keren beantwoord.
Hierdoor kunnen vragen en antwoorden meerdere keren voorkomen. De vragen
en antwoorden zijn voor de privacy anoniem gemaakt.
Gebied
Alle

Onderwerp
Recreatie

Vraag
Alle recreatieve onderdelen
worden nader beschouwd , terwijl
dit wel prominent aan wezig was
bij de schetssessies. Hiermee
zijn verwachtingen gewekt. Het
word belangrijk gevonden dat
deze onderdelen vanf de
aanvang worden meegenomen.

Antwoord
Nader beschouwd houdt in dat de onderdelen
worden meegenomen als hier bestuurlijk
draagvlak voor is en er externe financiering
wordt gevonden.

Bombay

Waterpeil

Advies om het zomerpeil wel te
verhogen conform basisschets

Bombay

Waterkwaliteit

Advies om bij het inlaten van
water te onderzoeken of en
welke waterzuivering mogelijk is

Het gebied is verdroogd, om dit tegen te gaan is
er voor gekozen om het water in het gebied
langer vast te houden. In de zomer zal het
langzaam uitzakken
Als er water wordt ingelaten zal er onderzoek
gedaan worden naar hoe we de hoogst mogelijk
kwaliteit water kunnen halen.

Bombay

Verbinding

Advies om de ecologische
Bij de uitwerking van het inrichtingsplan zal
verbinding met de naast gelegen bekeken worden of een verbinding wenselijk en
Grootegastermolenpolder uit te haalbaar is.
werken

Bombay

Beheer

Het gebied wordt ingericht om de gestelde
natuurdoelen te gaan halen. Het beheer is
gericht op het behoud en herstel van
natuurdoelen.

Bombay

Waterpeil

Advies/stelling dat het beheer
moet leiden tot de optimale
natuurdoelen. De inzet van
plaatselijk agrariers is geen doel
op zich
Waterpeil verhoging in
natuurgebied prima, denk om
aangrenzende (huis) percelen.

Bombay

Fietspad

Bombay

Elzensingel en krabbescheer

Bombay

Waterpeil

Bombay

Waterpeil

Altenatief 2 is beter anders wordt
het te nat
Wordt het waterpeil in de zomer
niet te laag

Bombay

Bestrijding van russen

Bombay

Toestaan van ruige mest

Is het mogelijk dat de russen
worden bestreden deze breiden
zich nu erg uit
Blijft bemesting mogelijk

De gebiedscommissie heeft gekozen voor
alternatief 2
In de winter wordt het water langer
vastgehouden en in de zomer mag het
langzaam uitzakken het is zeker niet de
bedoeling dat het in de zomer te laag wordt.
Zonodig kan er in de zomer water worden
ingelaten.
Wij zullen uw vraag bij de terreinbeheerder
neerleggen

Bombay

Bemesten

Blijft bemesting mogelijk

Uitgangspunt hierbij is dat de inrichting van het
natuurgebied met vaak hogere waterpeilen geen
nadelige gevolgen mag hebben voor
aanliggende (erf) percelen. Daar waar
knelpunten kunnen ontstaan worden deze
weggenomen door het uitvoeren van
compenserende maatregelen. Ook worden er
voor uitvoering peilbuizen geplaatst zodat kan
worden gemonitord of en waar
peilveranderingen ontstaan en waar
compenserende maatregelen nodig zijn.
Wij willen graag een fietspad,
Bij de uitwerking van plan fase naar uitvoering
mag ook eenvoudig met
wordt de streek betrokken. Hier komen deze
schelpen
recreatieve zaken ook aan de orde. Als er
behoefte is zal er worden onderzocht of de
wensen haalbaar zijn. Er zal draagvlak bij
bestuurders voor moeten zijn en er zal naar
externe financiering moeten worden gezocht.
Kunnen er ook meer elzensingels Bij het inrichtingsplan voor de Bombay zijn
komen en kunt u krabbescheer elzensingels opgenomen, er wordt vooral
ook beschermen dat het niet
bestaande singels versterkt ook worden de
wordt weggehaald
aanwezige (oude) huisplaatsen geacentueerd.
De aanwezige natuurwaarden worden bij
inrichting van het gebied zoveel mogelijk ontzien
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Als het inrichingsplan is uitgevoerd is het gebied
een natuurterrein geworden. Bemesting in een
natuurgebied zal plaatsvinden als het natuurdoel
het nodig heeft.
Als het inrichingsplan is uitgevoerd is het gebied
een natuurterrein geworden. Bemesting in een
natuurgebied zal plaatsvinden als het natuurdoel
het nodig heeft.

Bombay

Boeren natuur

Bombay, Doezumermieden
en de Kaleweg

Grondpositie

Bombay, Doezumermieden
en de Kaleweg

Grondpositie en natuurbeheer

Coedersborg

Waterpeil

De Drie Polders

Compartimentering (2 peilgebieden)

De Drie Polders

Beheer

De Drie Polders

Agrarisch gebruik

De Drie Polders

Geen wildernis

De Drie Polders

Peilverhoging

De Drie Polders

Waterberging

De Drie Polders

Landschap

De Drie Polders &
Matsloot/Pasop

Grondpostitie

Maak het gebied aantrekkelijk
voor de boer zodat hij zijn
energie erin wil steken/

Het beheer in het toekomstige natuurgebied kan
door een terreinbeherende organisatie of door
andere grondeigenaren maar zeker ook door
boeren gebeuren. Hierover moeten nog
afspraken worden gemaakt. Belangrijk is dat het
beheer zodanig wordt uitgevoerd dat dit
optimaal is voor het natuurdoel.
Een boer heeft alle grond nodig, De begrenzing van het NNN is vastgesteld. Bij
waarom moet dit natuur worden. de planvorming wordt uitgegaan dat alle
gronden binnen de begrenzing van het NNN
duurzaam beschikbaar gaan komen. Hiervoor
zijn verschillende mogelijkheden. Zoals
Particulier natuurbeheer, uitruil van gronden
naar een ander gebied of verkoop. Met alle
grondeigenaren wordt gesproken. Omdat geen
situatie gelijk is zal maatwerk er toe moeten
gaan leiden dat de gronden duurzaam
beschikbaar gaan komen.
Vrijwillig natuurbeheer prima,
De begrenzing van het NNN is vastgesteld. Bij
doen wat je past maar geen
de planvorming wordt uitgegaan dat alle
verplichtingen
gronden binnen de begrenzing van het NNN
duurzaam beschikbaar gaan komen. Hiervoor
zijn verschillende mogelijkheden. Zoals
Particulier natuurbeheer, uitruil van gronden
naar een ander gebied of verkoop. Met alle
grondeigenaren wordt gesproken. Omdat geen
situatie gelijk is zal maatwerk er toe moeten
gaan leiden dat de gronden duurzaam
beschikbaar gaan komen.
Opmerking over de keuze om de Verdroging is een belangrijk aspect, hier
waterinlaat vanuit de
tegenover staat dat je eigenlijk geen
Jonkersvaart te verminderen of "gebiedsvreemd" water wilt inlaten. Bij de
stop te zetten is ongewenst om uitwerking wordt nog onderzocht welke
verdroging in het zuidelijk deel
mogelijkheden er zijn om de verdroging tegen te
tegen te gaan
gaan en ook de eventuele consequenties
Waarom worden er twee
Er worden hier twee peilgebieden aangehouden
peilgebieden aangehouden
omdat het oostelijk en westelijk gedeelte
verschillend van hoogte zijn. Door deze 2
peilvakken wordt de natuur optimaal bediend.
Omdat sloten breder worden wil
ik graag wat meer (pacht) grond
in gebruik

Het beheer in het toekomstige natuurgebied kan
door een terreinbeherende organisatie of door
andere grondeigenaren gebeuren. Hierover
moeten nog afspraken worden gemaakt.
Belangrijk is dat het beheer zodanig wordt
uitgevoerd dat dit optimaal is voor het
natuurdoel.
Het gebied moet goed
Het gebied is begrenst als toekomstig natuur
toegankelijk blijven voor
gebied. Dit houdt in dat de bestemming van de
veehouders
grond gaat veranderen van landbouw naar
natuur. Belangrijk is dat het beheer zodanig
wordt uitgevoerd dat dit optimaal is voor het
natuurdoel.
Geen wildernis zoals aan de
De natuurdoelen die we hier beogen zijn natte
overkant van het Lettelberterdiep graslanden. In de (na) zomer periode is
beweiding en maaien mogelijk. Hiermee wordt
een ander beeld gevormd dan nu in de
Lettelberterbergboezem.
Door peilverhoging is het niet
Het gebied is begrensd als natuurgebied. Bij
meer acceptabel om op te
inrichting zullen de peilen worden afgestemd op
boeren.
de natuurdoelen.
Zijn er al niet genoeg
Onderzoek heeft uitgewezen dat er mede door
waterbergingsgebieden
klimaatverandering nog meer
waterbergingsgebieden nodig zijn. In het ZWK
zien hiervoor drie gebieden aangewezen, De
Drie Polders, Polder de Dijken-Bakkerom en het
Dwarsdiep
Door het graven van
De aangegeven waterpartijen langs de snelweg
waterpartijen langs de snelweg
zijn nodig om bij inzet van de waterberging de
polder in 24 uur te kunnen vullen. Het verbreden
en het verbreden van sloten
van sloten (flauwere taluds) is in het plan
wordt het landschap vernielt.
opgenomen omdat in deze brede slootranden
hoge natuurwaarden kunnen worden gehaald.
De voorgenomen maatregelen zijn juist
afgestemd op de huidige landschapswaarden.
Voor degene die benadeeld
worden omdat landbouwgrond
wordt omgezet naar natuur moet
een eerlijke optie worden
gegegeven.
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Bij de planvorming wordt uitgegaan dat alle
gronden binnen de begrenzing van het NNN
duurzaam beschikbaar gaan komen. Hiervoor
zijn verschillende mogelijkheden. Zoals
Particulier natuurbeheer, uitruil van gronden
naar een ander gebied of verkoop. Na de
planvorming wordt met alle grondeigenaren
gesproken. Omdat geen situatie gelijk is zal
maatwerk er toe moeten gaan leiden dat de
gronden duurzaam beschikbaar gaan komen.

De Drie Polders &
Matsloot/Pasop

Waterhuishouding

Kijk goed naar de ontwatering
Uitgangspunt hierbij is dat de inrichting van het
van naastliggende (erf) percelen natuurgebied met vaak hogere waterpeilen geen
nadelige gevolgen mag hebben voor
aanliggende (erf) percelen. Daar waar
knelpunten kunnen ontstaan worden deze
weggenomen door het uitvoeren van
compenserende maatregelen. Ook worden er
voor uitvoering peilbuizen geplaatst zodat kan
worden gemonitord of en waar
peilveranderingen ontstaan en waar
compenserende maatregelen nodig zijn.
De uitwerking van de
De verbindingszone tussen De Drie Polders
verbindingszone is nog erg vaag naar de Pasop moet nog nader worden
uitgewerkt. Gedacht wordt aan een strook van
50-100 meter breed langs de aanwezige sloot.

De Drie Polders &
Matsloot/Pasop

Verbindingszone

De Drie Polders &
Matsloot/Pasop

Recreatie

Komen er ook fiets of
wandelpaden

De Jouwer

Waterpeil

Advies om het waterpeil te
verhogen zodat in de zomer
verdroging wordt voorkomen

De Jouwer

Grondpostitie

Landbouwgrond moet
landbouwgrond blijven

De Jouwer

Grondpositie, verdroging en weidevogel 1. Landbouwgrond moet
landbouwgrond blijven, 2.
verdroging geldt niet voor de
landbouw, 3. weidevogel

De Jouwer

Grondposities, weidevogel

1. Landbouwgrond moet
landbouwgrond blijven 2.
weidevogel
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Bij de uitwerking van plan fase naar uitvoering
wordt de streek betrokken. Hier komen deze
recreatieve zaken ook aan de orde. Als er
behoefte is zal er worden onderzocht of de
wensen haalbaar zijn. Er zal draagvlak bij
bestuurders voor moeten zijn en er zal naar
externe financiering moeten worden gezocht.
In het inrichtingsplan is één van de te nemen
maatregelen het tegen gaan van verdroging
door verhoging van het waterpeil. Dit geldt zowel
voor de basisschets als het alternatief met de
petgaten
De begrenzing van het NNN is vastgesteld. Bij
de planvorming wordt uitgegaan dat alle
gronden binnen de begrenzing van het NNN
duurzaam beschikbaar gaan komen. Hiervoor
zijn verschillende mogelijkheden. Zoals
Particulier natuurbeheer, uitruil van gronden
naar een ander gebied of verkoop. Met alle
grondeigenaren wordt gesproken. Omdat geen
situatie gelijk is zal maatwerk er toe moeten
gaan leiden dat de gronden duurzaam
beschikbaar gaan komen.
1. De begrenzing van het NNN is vastgesteld.
Bij de planvorming wordt uitgegaan dat alle
gronden binnen de begrenzing van het NNN
duurzaam beschikbaar gaan komen. Hiervoor
zijn verschillende mogelijkheden. Zoals
Particulier natuurbeheer, uitruil van gronden
naar een ander gebied of verkoop. Met alle
grondeigenaren wordt gesproken. Omdat geen
situatie gelijk is zal maatwerk er toe moeten
gaan leiden dat de gronden duurzaam
beschikbaar gaan komen. 2. en 3. De inrichting
van het gebied richt zich op het vernatten van
het gebied met als doel vochtige hooilanden en
natte schraallanden te ontwikkelen in de lagere
delen met geleidelijke overgangen naar drogere
graslandtypen op de flanken. Het toevoegen van
petgaten aan het gebied worden
moerasvegetaties ontwikkeld. Dit sluit aan op
het gebied aan de overzijde van het Wolddiep.
De vernatting en de aanleg van petgaten biedt
ook mogelijkheden voor weide en watervogels.

1. De begrenzing van het NNN is vastgesteld.
Bij de planvorming wordt uitgegaan dat alle
gronden binnen de begrenzing van het NNN
duurzaam beschikbaar gaan komen. Hiervoor
zijn verschillende mogelijkheden. Zoals
Particulier natuurbeheer, uitruil van gronden
naar een ander gebied of verkoop. Met alle
grondeigenaren wordt gesproken. Omdat geen
situatie gelijk is zal maatwerk er toe moeten
gaan leiden dat de gronden duurzaam
beschikbaar gaan komen. 2. De inrichting van
het gebied richt zich op het vernatten van het
gebied met als doel vochtige hooilanden en
natte schraallanden te ontwikkelen in de lagere
delen met geleidelijke overgangen naar drogere
graslandtypen op de flanken. Het toevoegen van
petgaten aan het gebied worden
moerasvegetaties ontwikkeld. Dit sluit aan op
het gebied aan de overzijde van het Wolddiep.
De vernatting en de aanleg van petgaten biedt
ook mogelijkheden voor weide en watervogels.

De Jouwer

Communicatie, waterpeil, grondpositie

1. Hoe wordt er gecommuniceerd
en kan dit beter ? 2. Gronden
moeten beschikbaar blijven voor
de landbouw en voor de
landbouw moet het waterpeil
eerder lager dan hoger.

De Jouwer

Grondposities

Ik heb al eerder aangegeven dat
mijn gronden buiten het
inrichtingpslan moeten blijven,
waarom doet u dit niet

De Jouwer

Weidevogel

De Jouwer

Inrichtingpslannen en grondposities

Advies om geen onomkeerbare De weidevogel is niet het aangegeven
maatregelen te nemen ten koste natuurdoel op de ambitiekaart. De vernatting
van de weidevogel
van de graslanden door peilverhoging bevordert
wel de kansen voor de weidevogel
Bezwaar tegen gebiedsplannen De begrenzing van het NNN is vastgesteld. Bij
en grondposities
de planvorming wordt uitgegaan dat alle
gronden binnen de begrenzing van het NNN
duurzaam beschikbaar gaan komen. Hiervoor
zijn verschillende mogelijkheden. Zoals
Particulier natuurbeheer, uitruil van gronden
naar een ander gebied of verkoop. Met alle
grondeigenaren wordt gesproken. Omdat geen
situatie gelijk is zal maatwerk er toe moeten
gaan leiden dat de gronden duurzaam
beschikbaar gaan komen.

De Jouwer

1. De Gebiedscommissie communiceert via
nieuwsbrieven, info pagina's in de streekkranten
en de website www.zuidelijkwesterkwartier.nl ,
voor terugkoppelingen en
informatiebijeenkomsten worden ook fysieke
uitnodigingen naar de huisadressen gestuurd.
Voor de nieuwsbrieven kunt u zich aanmelden
via de website. 2. De begrenzing van het NNN is
vastgesteld. Bij de planvorming wordt uitgegaan
dat alle gronden binnen de begrenzing van het
NNN duurzaam beschikbaar gaan komen. De
inrichting van het natuurgebied richt zich op het
vernatten van het gebied met als doel vochtige
hooilanden en natte schraallanden te
ontwikkelen in de lagere delen met geleidelijke
overgangen naar drogere graslandtypen op de
flanken. Het toevoegen van petgaten aan het
gebied worden moerasvegetaties ontwikkeld. Dit
sluit aan op het gebied aan de overzijde van het
Wolddiep.

De begrenzing van het NNN is vastgesteld door
de provincie, bij het inrichtingsplan wordt
invulling gegeven door het maken van plannen
voor de NNN begrensde gebieden. De
begrenzing van het NNN is vastgesteld. Bij de
planvorming wordt uitgegaan dat alle gronden
binnen de begrenzing van het NNN duurzaam
beschikbaar gaan komen. Hiervoor zijn
verschillende mogelijkheden. Zoals Particulier
natuurbeheer, uitruil van gronden naar een
ander gebied of verkoop. Met alle
grondeigenaren wordt gesproken. Omdat geen
situatie gelijk is zal maatwerk er toe moeten
gaan leiden dat de gronden duurzaam
beschikbaar gaan komen.
Communicatie, waterpeil, grondpositie, 1. Hoe wordt er gecommuniceerd 1. De Gebiedscommissie communiceert via
en kan dit beter ? 2. Gronden
nieuwsbrieven, info pagina's in de streekkranten
varianten, weidevogel
moeten beschikbaar blijven voor en de website www.zuidelijkwesterkwartier.nl ,
de landbouw en voor de
voor terugkoppelingen en
landbouw moet het waterpeil
informatiebijeenkomsten worden ook fysieke
eerder lager dan hoger. 3. Het
uitnodigingen naar de huisadressen gestuurd.
bedachte alternatief staat haaks Voor de nieuwsbrieven kunt u zich aanmelden
op het landbouwkundig gebruik. via de website. 2. De begrenzing van het NNN is
4. Teruggang weidevogel komt
vastgesteld. Bij de planvorming wordt uitgegaan
door predatie.
dat alle gronden binnen de begrenzing van het
NNN duurzaam beschikbaar gaan komen. De
inrichting van het natuurgebied richt zich op het
vernatten van het gebied met als doel vochtige
hooilanden en natte schraallanden te
ontwikkelen in de lagere delen met geleidelijke
overgangen naar drogere graslandtypen op de
flanken. Het toevoegen van petgaten aan het
gebied worden moerasvegetaties ontwikkeld. Dit
sluit aan op het gebied aan de overzijde van het
Wolddiep. 3. In het gebied de Jouwer kiest de
Gebiedscommissie voor het ontwikkelen van
vochtige hooilanden, kruidenrijke graslanden en
de aanleg van een aantal petgaten omdat
daardoor de natuurwaarden in het gebied
toenemen. 4. De teruggang van de weidevogel
heeft verschillende oorzaken zoals, droge
gebieden, intensief gebruik maar ook verstoring
en predatie. De vernatting en de aanleg van
petgaten in deze natuurgebieden biedt
mogelijkheden voor weide en watervogels.
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Doezumermieden

Waterpeil

Advies/stelling fluctuatie van het
waterpeil in de Lauwers zal
leiden tot inundatie van de
oevers. Dit is een extra reden om
deze stroken voor de natuur in te
richten en te beheren

Uitgegaan wordt van de begrenzing van het
NNN en dat alle gronden daarbinnen duurzaam
beschikbaar komen voor de natuur en
waterdoelen. De stroken langs de Lauwers zijn
belangrijk voor de natuur en waterdoelen, de
inzet zal er dan ook op zijn gericht deze
duurzaan beschikbaar te krijgen
NNN begrenzing aanpassen
De begrenzing van het NNN is vastgesteld. Bij
zodat er perspectief blijft voor de de planvorming wordt uitgegaan dat alle
landbouw. Waterpeilverhoging
gronden binnen de begrenzing van het NNN
niet uitvoeren, ook bewoners
duurzaam beschikbaar gaan komen. Hiervoor
kunnen natte voeten krijgen.
zijn verschillende mogelijkheden. Zoals
Particulier natuurbeheer, uitruil van gronden
naar een ander gebied of verkoop. Met alle
grondeigenaren wordt gesproken. Omdat geen
situatie gelijk is zal maatwerk er toe moeten
gaan leiden dat de gronden duurzaam
beschikbaar gaan komen. Bij de planvorming en
uitvoering worden de waterpeilen aangepast tbv
de natuur.Uitgangspunt hierbij is dat de
inrichting van het natuurgebied met vaak hogere
waterpeilen geen nadelige gevolgen mag
hebben voor aanliggende (erf) percelen. Daar
waar knelpunten kunnen ontstaan worden deze
weggenomen door het uitvoeren van
compenserende maatregelen.

Doezumermieden

Grondposities en waterhuishouding

Doezumermieden

Waterpeil

Houdt bij waterpeilverhoging
rekening met woningen.

Dwarsdiep

Voorkeur voor landbouwalternatief en
aandacht voor afwatering

Onze voorkeur is dat landbouw
op onze gronden mogelijk blijft,
graag rekening houden met een
goede afwatering.

Dwarsdiep

Recreatie

Dwarsdiep

Afweging natuur en waterberging,
robuuste natte kern

Het gebied moet geen
toeristische attractie worden,
geen behoefte aan zondag
wandelaars, het wandelrondje
voor loslopende honden moet
blijven.
Natuurdoelen moeten het
belangrijkst zijn, bij inpassing
landbouw ga voor lange termijn
natuur.
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Bij de planvorming en uitvoering worden de
waterpeilen aangepast tbv de
natuur.Uitgangspunt hierbij is dat de inrichting
van het natuurgebied met vaak hogere
waterpeilen geen nadelige gevolgen mag
hebben voor aanliggende (erf) percelen. Daar
waar knelpunten kunnen ontstaan worden deze
weggenomen door het uitvoeren van
compenserende maatregelen.
De begrenzing van het NNN is vastgesteld. Bij
de planvorming wordt uitgegaan dat alle
gronden binnen de begrenzing van het NNN
duurzaam beschikbaar gaan komen. Hiervoor
zijn verschillende mogelijkheden. Zoals
Particulier natuurbeheer, uitruil van gronden
naar een ander gebied of verkoop. Met alle
grondeigenaren wordt gesproken. Omdat geen
situatie gelijk is zal maatwerk er toe moeten
gaan leiden dat de gronden duurzaam
beschikbaar gaan komen. De
Gebiedscommissie kiest ervoor om te gaan
onderzoeken in welke hybride vorm tussen de
bassischets (100% natuur en waterdoelen) en
alternatief 1 (handhaving landbouw in sommige
delen) de gebiedsopgaven gerealiseerd kunnen
worden. Bij de uitwerking van de planfase naar
de uitvoering zal bekeken en onderzocht worden
hoe de ontwatering en afwatering het beste kan
worden geregeld.
Bij de uitwerking van de planfase naar de
uitvoering zal bekeken en onderzocht worden in
hoeverre er behoefte is voor recreatieve paden.
Deze wensen worden nader beschouwd (dwz.
aanwezigheid bestuurlijk draagvlak en externe
financiering)
De begrenzing van het NNN en de waterberging
zijn vastgesteld. Binnen deze begrenzing gaan
we invulling geven aan de ambities van natuur
en water (berging). De Gebiedscommissie kiest
ervoor om te gaan onderzoeken in welke
hybride vorm tussen de bassischets (100%
natuur en waterdoelen) en alternatief 1
(handhaving landbouw in sommige delen) de
gebiedsopgaven gerealiseerd kunnen worden.

Dwarsdiep

Verkeersbewegingen

Verkeersbewegingen op de
Hooiweg en aandacht voor
maatwerk bij erven.

De begrenzing van het NNN en de waterberging
zijn vastgesteld. Binnen deze begrenzing gaan
we invulling geven aan de ambities van natuur
en water (berging). Bij de ontsluiting van deze
natuurgebieden naar de openbareweg gaan we
rekening houden waar dit wenselijk/nodig is en
veilig kan. De verkeersbewegingen op de
Hooiweg is een aangelegenheid van de
wegbeheerder. In overleg met aangrenzende
(huis) percelen wordt gewerkt aan een voor alle
partijen passende oplossing. Particuliere
huispercelen zijn niet begrensd als NNN. Kades
en sloten komen bij voorkeur op de grens van of
binnen het NNN/waterberging te liggen. Omdat
geen situatie gelijk is zal maatwerk worden
toegepast.

Dwarsdiep

Planvorming

Dwarsdiep

Planvorming

Veel ruimte voor de natuur, goed
plan, voor overleg en ideeen is
voldoende ruimte
Mijn voorkeur gaat uit voor de
basisschets natuur en water

Dwarsdiep

Planvorming

Veel aandacht voor de natuur is
prima

Dwarsdiep

Planvorming en recreatie

Veel aandacht voor de natuur is
prima, eventueel aanleg van
wandel en of fietspaden

De Gebiedscommissie zet zich in voor een goed
en gedragen inrichtingsplan voor alle
beleidsdoelen.
De Gebiedscommissie kiest ervoor om te gaan
onderzoeken in welke hybride vorm tussen de
bassischets (100% natuur en waterdoelen) en
alternatief 1 (handhaving landbouw in sommige
delen) de gebiedsopgaven gerealiseerd kunnen
worden.
De Gebiedscommissie kiest ervoor om te gaan
onderzoeken in welke hybride vorm tussen de
bassischets (100% natuur en waterdoelen) en
alternatief 1 (handhaving landbouw in sommige
delen) de gebiedsopgaven gerealiseerd kunnen
worden.
De Gebiedscommissie kiest ervoor om te gaan
onderzoeken in welke hybride vorm tussen de
bassischets (100% natuur en waterdoelen) en
alternatief 1 (handhaving landbouw in sommige
delen) de gebiedsopgaven gerealiseerd kunnen
worden. Bij de uitwerking van de planfase naar
de uitvoering zal bekeken en onderzocht worden
in hoeverre er behoefte is voor recreatieve
paden. Deze wensen worden nader beschouwd
(dwz. aanwezigheid bestuurlijk draagvlak en
externe financiering)

Dwarsdiep

Planvorming en recreatie

Veel aandacht voor de natuur is
prima, aanleg van wandelpaden

Dwarsdiep

Planvorming

Dwarsdiep

Planvorming

Voor basisschets natuur en water De Gebiedscommissie kiest ervoor om te gaan
tegen landbouwalternatief
onderzoeken in welke hybride vorm tussen de
bassischets (100% natuur en waterdoelen) en
alternatief 1 (handhaving landbouw in sommige
delen) de gebiedsopgaven gerealiseerd kunnen
worden.
Voorkeur voor basisschets,
De Gebiedscommissie kiest ervoor om te gaan
recreatie en afwatering
onderzoeken in welke hybride vorm tussen de
bassischets (100% natuur en waterdoelen) en
alternatief 1 (handhaving landbouw in sommige
delen) de gebiedsopgaven gerealiseerd kunnen
worden. Bij de uitwerking van de planfase naar
de uitvoering zal bekeken en onderzocht worden
in hoeverre er behoefte is voor recreatieve
paden. Deze wensen worden nader beschouwd
(dwz. aanwezigheid bestuurlijk draagvlak en
externe financiering) Bij de uitwerking van de
planfase naar de uitvoering zal bekeken en
onderzocht worden hoe de ontwatering en
afwatering het beste kan worden geregeld.
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De Gebiedscommissie kiest ervoor om te gaan
onderzoeken in welke hybride vorm tussen de
bassischets (100% natuur en waterdoelen) en
alternatief 1 (handhaving landbouw in sommige
delen) de gebiedsopgaven gerealiseerd kunnen
worden. Bij de uitwerking van de planfase naar
de uitvoering zal bekeken en onderzocht worden
in hoeverre er behoefte is voor recreatieve
paden. Deze wensen worden nader beschouwd
(dwz. aanwezigheid bestuurlijk draagvlak en
externe financiering)

Dwarsdiep

Grondpositie

Wij verpachten grond en blijven
de ontwikkelingen in het
Dwarsdiep volgen.

De begrenzing van het NNN is vastgesteld. Bij
de planvorming wordt uitgegaan dat alle
gronden binnen de begrenzing van het NNN
duurzaam beschikbaar gaan komen. Hiervoor
zijn verschillende mogelijkheden. Zoals
Particulier natuurbeheer, uitruil van gronden
naar een ander gebied of verkoop. Met alle
grondeigenaren wordt gesproken. Omdat geen
situatie gelijk is zal maatwerk er toe moeten
gaan leiden dat de gronden duurzaam
beschikbaar gaan komen.
Grondpostities, rekening houden De begrenzing van het NNN is vastgesteld. Bij
met landbouw
de planvorming wordt uitgegaan dat alle
gronden binnen de begrenzing van het NNN
duurzaam beschikbaar gaan komen. Hiervoor
zijn verschillende mogelijkheden. Zoals
Particulier natuurbeheer, uitruil van gronden
naar een ander gebied of verkoop. Met alle
grondeigenaren wordt gesproken. Omdat geen
situatie gelijk is zal maatwerk er toe moeten
gaan leiden dat de gronden duurzaam
beschikbaar gaan komen. De
Gebiedscommissie kiest ervoor om te gaan
onderzoeken in welke hybride vorm tussen de
bassischets (100% natuur en waterdoelen) en
alternatief 1 (handhaving landbouw in sommige
delen) de gebiedsopgaven gerealiseerd kunnen
worden.
Grondpostities, goed plan als de De begrenzing van het NNN is vastgesteld. Bij
landbouw kan blijven, denk om
de planvorming wordt uitgegaan dat alle
goede afwatering.
gronden binnen de begrenzing van het NNN
duurzaam beschikbaar gaan komen. Hiervoor
zijn verschillende mogelijkheden. Zoals
Particulier natuurbeheer, uitruil van gronden
naar een ander gebied of verkoop. Met alle
grondeigenaren wordt gesproken. Omdat geen
situatie gelijk is zal maatwerk er toe moeten
gaan leiden dat de gronden duurzaam
beschikbaar gaan komen. De
Gebiedscommissie kiest ervoor om te gaan
onderzoeken in welke hybride vorm tussen de
bassischets (100% natuur en waterdoelen) en
alternatief 1 (handhaving landbouw in sommige
delen) de gebiedsopgaven gerealiseerd kunnen
worden. Bij de uitwerking van de planfase naar
de uitvoering zal bekeken en onderzocht worden
hoe de ontwatering en afwatering het beste kan
worden geregeld.

Dwarsdiep

Grondpostities

Dwarsdiep

Grondpostities

Dwarsdiep

Planvorming en recreatie

Voor basisschets natuur en water
tegen landbouwalternatief
recreatieve mogelijkheden
vergroten.

De Gebiedscommissie kiest ervoor om te gaan
onderzoeken in welke hybride vorm tussen de
bassischets (100% natuur en waterdoelen) en
alternatief 1 (handhaving landbouw in sommige
delen) de gebiedsopgaven gerealiseerd kunnen
worden. Bij de uitwerking van de planfase naar
de uitvoering zal bekeken en onderzocht worden
in hoeverre er behoefte is voor recreatieve
paden. Deze wensen worden nader beschouwd
(dwz. aanwezigheid bestuurlijk draagvlak en
externe financiering)

Dwarsdiep

Grondposities

Voerkeur voor alternatief 1 , de
landbouw moet blijven.

De begrenzing van het NNN is vastgesteld. Bij
de planvorming wordt uitgegaan dat alle
gronden binnen de begrenzing van het NNN
duurzaam beschikbaar gaan komen. Hiervoor
zijn verschillende mogelijkheden. Zoals
Particulier natuurbeheer, uitruil van gronden
naar een ander gebied of verkoop. Met alle
grondeigenaren wordt gesproken. Omdat geen
situatie gelijk is zal maatwerk er toe moeten
gaan leiden dat de gronden duurzaam
beschikbaar gaan komen. De
Gebiedscommissie kiest ervoor om te gaan
onderzoeken in welke hybride vorm tussen de
bassischets (100% natuur en waterdoelen) en
alternatief 1 (handhaving landbouw in sommige
delen) de gebiedsopgaven gerealiseerd kunnen
worden.
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Dwarsdiep

Planvorming

Voor basisschets natuur en water
tegen landbouwalternatief
recreatieve mogelijkheden
vergroten.

De Gebiedscommissie kiest ervoor om te gaan
onderzoeken in welke hybride vorm tussen de
bassischets (100% natuur en waterdoelen) en
alternatief 1 (handhaving landbouw in sommige
delen) de gebiedsopgaven gerealiseerd kunnen
worden. Bij de uitwerking van de planfase naar
de uitvoering zal bekeken en onderzocht worden
in hoeverre er behoefte is voor recreatieve
paden. Deze wensen worden nader beschouwd
(dwz. aanwezigheid bestuurlijk draagvlak en
externe financiering)

Dwarsdiep

Planvorming, communicatie en
recreatie

Voor basisschets natuur en water
tegen landbouwalternatief
recreatieve mogelijkheden
behouden en vergroten. Houdt
rekening met aanwezige flora en
fauna. Waterkwaliteit

De Gebiedscommissie kiest ervoor om te gaan
onderzoeken in welke hybride vorm tussen de
bassischets (100% natuur en waterdoelen) en
alternatief 1 (handhaving landbouw in sommige
delen) de gebiedsopgaven gerealiseerd kunnen
worden. Bij de uitwerking van de planfase naar
de uitvoering zal bekeken en onderzocht worden
in hoeverre er behoefte is voor recreatieve
paden. Deze wensen worden nader beschouwd
(dwz. aanwezigheid bestuurlijk draagvlak en
externe financiering). Bij de planvorming en
uitvoering zal rekening worden gehouden met
reeds aanwezige flora en fauna. Hiervoor zal
vooraf een flora en fauna onderzoek worden
gedaan. Eén van de opgaven is het verbeteren
van de waterkwaliteit, onderzocht is en wordt
hoe deze kwaliteit het beste kan worden
verbeterd.

Kaleweg

Planvorming en grondposities

Plan is niet zoals wij willen, graag De begrenzing van het NNN is vastgesteld. Bij
droog houden zodat agrarische de planvorming wordt uitgegaan dat alle
bestemming kan blijven
gronden binnen de begrenzing van het NNN
duurzaam beschikbaar gaan komen. Hiervoor
zijn verschillende mogelijkheden. Zoals
Particulier natuurbeheer, uitruil van gronden
naar een ander gebied of verkoop. Met alle
grondeigenaren wordt gesproken. Omdat geen
situatie gelijk is zal maatwerk er toe moeten
gaan leiden dat de gronden duurzaam
beschikbaar gaan komen. Keuze
Gebiedscommissie: Polder de Kaleweg is één
van de weinige plekken waar het mogelijk is om
natuur te ontwikkelen die onder invloed staat
van regionale kwel. Omdat de openheid van de
polder een belangrijk kenmerk is, kiest de
Gebiedscommissie voor de ontwikkeling van
botanisch waardevolle graslanden, zoals
dotterbloemhooilanden, vochtige hooilanden en
schrale graslanden en op de hogere gronden
kruidenrijk grasland.

Kaleweg

Planvorming

Kaleweg moet open blijven dus
geen bos

Keuze Gebiedscommissie is voor de
basisschets en niet voor bos: Polder de
Kaleweg is één van de weinige plekken waar het
mogelijk is om natuur te ontwikkelen die onder
invloed staat van regionale kwel. Omdat de
openheid van de polder een belangrijk kenmerk
is, kiest de Gebiedscommissie voor de
ontwikkeling van botanisch waardevolle
graslanden, zoals dotterbloemhooilanden,
vochtige hooilanden en schrale graslanden en
op de hogere gronden kruidenrijk grasland.

Kaleweg

Planvorming

Prima plan

Keuze Gebiedscommissie is voor de
basisschets en niet voor bos: Polder de
Kaleweg is één van de weinige plekken waar het
mogelijk is om natuur te ontwikkelen die onder
invloed staat van regionale kwel. Omdat de
openheid van de polder een belangrijk kenmerk
is, kiest de Gebiedscommissie voor de
ontwikkeling van botanisch waardevolle
graslanden, zoals dotterbloemhooilanden,
vochtige hooilanden en schrale graslanden en
op de hogere gronden kruidenrijk grasland.
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Kaleweg

Waterhuishouding

De waterhuishouding is nu al
slecht waardoor ik water onder
de vloer heb.

Kaleweg

Recreatie en waterhuishouding

Niet meer wandelpaden het is nu Bij de uitwerking van de planfase naar de
al een kermis. Aandacht voor
uitvoering zal bekeken en onderzocht worden in
waterhuishouding.
hoeverre er behoefte is voor recreatieve paden.
Deze wensen worden nader beschouwd (dwz.
aanwezigheid bestuurlijk draagvlak en externe
financiering) Bij de planvorming en uitvoering
worden de waterpeilen aangepast tbv de
natuur.Uitgangspunt hierbij is dat de inrichting
van het natuurgebied met vaak hogere
waterpeilen geen nadelige gevolgen mag
hebben voor aanliggende (erf) percelen. Daar
waar knelpunten kunnen ontstaan worden deze
weggenomen door het uitvoeren van
compenserende maatregelen.

Kaleweg

Planvorming en recreatie

Aandacht voor niet te veel open Keuze Gebiedscommissie is voor de
water. Niet meer recreatie, geeft basisschets en niet voor bos: Polder de
Kaleweg is één van de weinige plekken waar het
nu al te veel overlast.
mogelijk is om natuur te ontwikkelen die onder
invloed staat van regionale kwel. Omdat de
openheid van de polder een belangrijk kenmerk
is, kiest de Gebiedscommissie voor de
ontwikkeling van botanisch waardevolle
graslanden, zoals dotterbloemhooilanden,
vochtige hooilanden en schrale graslanden en
op de hogere gronden kruidenrijk grasland. Bij
de uitwerking van de planfase naar de uitvoering
zal bekeken en onderzocht worden in hoeverre
er behoefte is voor recreatieve paden. Deze
wensen worden nader beschouwd (dwz.
aanwezigheid bestuurlijk draagvlak en externe
financiering)

Kaleweg

Planvorming

Graag geen bos en laten zoals
het nu is.

Kaleweg

Bij de planvorming en uitvoering worden de
waterpeilen aangepast tbv de
natuur.Uitgangspunt hierbij is dat de inrichting
van het natuurgebied met vaak hogere
waterpeilen geen nadelige gevolgen mag
hebben voor aanliggende (erf) percelen. Daar
waar knelpunten kunnen ontstaan worden deze
weggenomen door het uitvoeren van
compenserende maatregelen.
Agrarisch gebruik, waterhuishouding en Agrarisch gebruik moet blijven,
De begrenzing van het NNN is vastgesteld. Bij
recreatie
niet natter maken ivm overlast en de planvorming wordt uitgegaan dat alle
niet meer wandelpaden, huidige gronden binnen de begrenzing van het NNN
's nachts afsluiten
duurzaam beschikbaar gaan komen. Hiervoor
zijn verschillende mogelijkheden. Zoals
Particulier natuurbeheer, uitruil van gronden
naar een ander gebied of verkoop. Met alle
grondeigenaren wordt gesproken. Omdat geen
situatie gelijk is zal maatwerk er toe moeten
gaan leiden dat de gronden duurzaam
beschikbaar gaan komen. Keuze
Gebiedscommissie is voor de basisschets en
niet voor bos: Polder de Kaleweg is één van de
weinige plekken waar het mogelijk is om natuur
te ontwikkelen die onder invloed staat van
regionale kwel. Omdat de openheid van de
polder een belangrijk kenmerk is, kiest de
Gebiedscommissie voor de ontwikkeling van
botanisch waardevolle graslanden, zoals
dotterbloemhooilanden, vochtige hooilanden en
schrale graslanden en op de hogere gronden
kruidenrijk grasland. Bij de uitwerking van de
planfase naar de uitvoering zal bekeken en
onderzocht worden in hoeverre er behoefte is
voor recreatieve paden. Deze wensen worden
nader beschouwd (dwz. aanwezigheid
bestuurlijk draagvlak en externe financiering)
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Keuze Gebiedscommissie is voor de
basisschets en niet voor bos: Polder de
Kaleweg is één van de weinige plekken waar het
mogelijk is om natuur te ontwikkelen die onder
invloed staat van regionale kwel. Omdat de
openheid van de polder een belangrijk kenmerk
is, kiest de Gebiedscommissie voor de
ontwikkeling van botanisch waardevolle
graslanden, zoals dotterbloemhooilanden,
vochtige hooilanden en schrale graslanden en
op de hogere gronden kruidenrijk grasland.

Leekstermeer

Bredere sloten en rietkragen

Geen bredere sloten en
rietkragen.

Leekstermeer

Boerennatuur

Boerennatuur

Leekstermeer

Visie op het gebied

Matsloot/Pasop

Verbreding watergangen/sloten

Matsloot/Pasop

Begrenzing NNN

Matsloot/Pasop

Fietspad

Vraagtekens of fietspad
wenselijk is benieuwd naar de
uitwerking in het plan

Bij de schetssessies is aangegeven dat een
fietspad langs de Matsloot wenselijk is en dat er
een ontbrekende verbinding mee kan worden
ingevuld. Tegelijkertijd is ook aangegeven dat
een fietspad in combinatie met een
weidevogeldoelstelling niet goed samengaan. Bij
de uitwerking van het plan zal bekeken worden
of er draagvlak voor is en ook of de benodigde
(externe) financiering beschikbaar gaat komen.

Matsloot/Pasop

Waterpeil

Het gebied ten Noorden van de
Matsloot bestaat uit twee
gebieden welke van elkaar
verschillen. Het westelijk deel
met woningen moet anders
worden qua waterpeil dan het
oostelijk wat vrij voor de boezem
komt te liggen.

In het inrichtingsplan voor de Noordkant van de
Matsloot heeft de GC gekozen om het gebied
vrij voor de boezem te gaan leggen omdat de
natuur en waterdoelen zo het beste worden
bedient. Dit mag geen uitwerking hebben naar
bestaande infrastructuur als wegen en
gebouwen/woningen. De GC heeft benadrukt
dat er rekening moet worden gehouden met de
woningen en dat in de uitvoeringsfase
onderzocht moet worden of hier vrij voor de
boezem wenselijk en haalbaar is. We komen
hier dus in de uitvoeringsfase op terug.

Matsloot/Pasop

Slootverbreding

Geen verbreding van sloten

Voor natuur en waterdoelen (vooral KRW) zijn
flauwe taluds belangrijk, om deze reden worden
in een aantal gebieden bestaande (sloot) taluds
vergraven. Hierdoor ontstaan brdere
plas/draszone welke belanrijk zijn voor weide en
watervogels. Ook kunnen hier paaiplaatsen voor
vissen.
Bij de schetssessie is aangegeven dat een
fietspad langs de Matsloot wenselijk is en dat er
een ontbrekende verbinding mee kan worden
ingevuld. Tegelijkertijd is ook aangegeven dat
een fietspad in combinatie met een
weidevogeldoelstelling niet goed samengaan. Bij
de uitwerking van het plan zal bekeken worden
of er draagvlak voor is en ook of de benodigde
(externe) financiering beschikbaar gaat komen.

Matsloot/Pasop

Matsloot/Pasop

Het beheer in het toekomstige natuurgebied kan
door een terreinbeherende organisatie of door
andere grondeigenaren gebeuren. Hierover
moeten nog afspraken worden gemaakt.
Belangrijk is dat het beheer zodanig wordt
uitgevoerd dat dit optimaal is voor het
natuurdoel.
Wij hebben een andere visie bij Dit is niet hier te beantwoorden, er wordt contact
dit gebied
met u opgenomen.
Er wordt contact met u opgenomen om iw
Wij hebben een idee/oplossing
voor verbreding van watergangen idee/oplossing te horen en te bespreken
en sloten ter hoogte van de
Pasop
Vraag of de begrenzing kan
De begrenzing van het NNN is vastgesteld, het
worden aangepast zodat
uitgangspunt is dat alle gronden binnen de
percelen in eigendom buiten de begrenzing duurzaam beschikbaar gaan komen
begrenzing van de natuur komen voor de natuur en waterdoelen. In het
te liggen
gebiedsproces zal op termijn duidelijk worden
welke gronden wel en niet beschikbaar kunnen
komen. Het is dan aan de bestuurders om
waarnodig het vastgestelde beleid, de opgave
en begrenzingen te heroverwegen.

Fietspad aan de Noordzijde
ongewenst

Grondpostitie

Voor natuur en waterdoelen zijn flauwe taluds
belangrijk, om deze reden worden in een aantal
gebieden bestaande (sloot) taluds vergraven.
Hierdoor ontstaan bredere oeverzones waar het
dieren en plantenleven van profiteert.

Niet aan andermans
eigendommen komen
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Bij de planvorming wordt uitgegaan dat alle
gronden binnen de begrenzing van het NNN
duurzaam beschikbaar gaan komen. Hiervoor
zijn verschillende mogelijkheden. Zoals
Particulier natuurbeheer, uitruil van gronden
naar een ander gebied of verkoop. Met alle
grondeigenaren wordt gesproken. Omdat geen
situatie gelijk is zal maatwerk er toe moeten
gaan leiden dat de gronden duurzaam
beschikbaar gaan komen.

Matsloot/Pasop

Fietspad en weidevogels

Fietspad langs Matsloot niet
gewenst vanwege weidevogels

Bij de schetssessies is aangegeven dat een
fietspad langs de Matsloot wenselijk is en dat er
een ontbrekende verbinding mee kan worden
ingevuld. Tegelijkertijd is ook aangegeven dat
een fietspad in combinatie met een
weidevogeldoelstelling niet goed samengaan. Bij
de uitwerking van het plan zal bekeken worden
of er draagvlak voor is en ook of de benodigde
(externe) financiering beschikbaar gaat komen.

Matsloot/Pasop

Waterpeil

Rekening houden met mensen
die laag wonen

Polder de Kaleweg

Bos

Polder de Dijken-Bakkerom

Erfgrenzen

Polder de Dijken-Bakkerom

Erfgrenzen

Volop aandacht blijven houden
voor private erfgrenzen

In overleg met aangrenzende (huis) percelen
wordt gewerkt aan een voor alle partijen
passende oplossing. Particuliere huispercelen
zijn niet begrensd als NNN. Kades en sloten
komen bij voorkeur op de grens van of binnen
het NNN/waterberging te liggen. Omdat geen
situatie gelijk is zal maatwerk worden toegepast.

Polder de Dijken-Bakkerom

Vervolgproces

Betrek eigenaren en bewoners
ook bij de uitwerking naar het
bestek (uitvoeringsfase)

In de uitwerking naar het bestek zal net als in de
planvormingsfase ook naar participatie en
inbreng van bewoners en eigenaren/gebruikers
worden gezocht. Na de zomer van 2017 zal hier
invulling aan worden gegeven.

Polder de Dijken-Bakkerom

Weidegebied

Optie 1 met weidegebied heeft
mijn voorkeur

Polder de Dijken-Bakkerom

Weidegebied

Optie 1 met weidegebied heeft
mijn voorkeur

Polder de Dijken-Bakkerom

Voorkeur voor optie 1

Optie 1 met weidegebied heeft
mijn voorkeur

Polder de Dijken-Bakkerom

Kades

Graag overleg over de
ingetekende kades

Polder de Dijken-Bakkerom

Ontwatering, kades, voorkeur voor
alternatief

1. Vragen over ontwatering en
afwatering. 2. Overleg over
kades en 3. voorkeur voor
alternatief.

De Gebiedscommissie heeft gekozen om het
gebied Bakkerom Zuid vrij voor de boezem te
leggen. Dit houdt in dat het gebied een open
verbinding gaat krijgen met de Matsloot. De
graslanden blijven gehandhaafd.
De Gebiedscommissie heeft gekozen om het
gebied Bakkerom Zuid vrij voor de boezem te
leggen. Dit houdt in dat het gebied een open
verbinding gaat krijgen met de Matsloot. De
graslanden blijven gehandhaafd.
De Gebiedscommissie heeft gekozen om het
gebied Bakkerom Zuid vrij voor de boezem te
leggen. Dit houdt in dat het gebied een open
verbinding gaat krijgen met de Matsloot. De
graslanden blijven gehandhaafd.
Overleg over kades met direct betrokkenen
vindt momenteel al plaats, dit betreft veelal
maatwerk. Gesprekken en afspraken hierover
worden binnenkort weer opgepakt en
vastgelegd.
1. Bij de uitwerking van de planfase naar de
uitvoering zal bekeken en onderzocht worden
hoe de ontwatering en afwatering het beste kan
worden geregeld. 2. Overleg over kades met
direct betrokkenen vindt momenteel al plaats, dit
betreft veelal maatwerk. Gesprekken en
afspraken hierover worden binnenkort weer
opgepakt en vastgelegd. 3. De
Gebiedscommissie heeft gekozen om het
gebied Bakkerom Zuid vrij voor de boezem te
leggen. Dit houdt in dat het gebied een open
verbinding gaat krijgen met de Matsloot. De
graslanden blijven gehandhaafd.

Nadat het inrichtingsplan is vastgesteld wordt
begonnen met de fase waarin de benodigde
gronden duurzaam beschikbaar moeten komen.
Zodra hier zicht op is start de uitvoeringsfase.
Hierbij word nadrukkelijk gekeken en
onderzocht waar eventuele knelpunten kunnen
ontstaan. Uitgangspunt is dat de inrichting van
het natuurgebied met vaak hogere waterpeilen
geen nadelige gevolgen mag hebben voor
aanliggende (erf) percelen. Daar waar
knelpunten kunnen ontstaan worden deze
weggenomen door het uitvoeren van
compenserende maatregelen. Ook worden er
voor uitvoering peilbuizen geplaatst zodat kan
worden gemonitord of en waar
peilveranderingen ontstaan en waar
compenserende maatregelen nodig zijn.
Advies/stelling Verbossing van dit De Gebiedscommissie heeft op 18 april
gebied lijkt ons geen goed plan besloten dat zij voor de basisschets kiest, dit
houdt in dat het beheer zodanig moet worden
ingevuld dat gebied open zal blijven en er dus
geen bos ontstaat.
Wij willen geen sloten en kades In overleg met aangrenzende (huis) percelen
op ons particuliere terrein is dat wordt gewerkt aan een voor alle partijen
mogelijk ?
passende oplossing. Particuliere huispercelen
zijn niet begrensd als NNN. Kades en sloten
komen bij voorkeur op de grens van of binnen
het NNN/waterberging te liggen. Omdat geen
situatie gelijk is zal maatwerk worden toegepast.
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Polder de Dijken-Bakkerom

Grondposities

Wilt u mijn grond kopen of regel
vervangende grond

Om gronden duurzaam beschikbaar te krijgen
voor de natuur en waterdoelen is het kopen of
ruilen van grond een optie. Hierover zijn en gaan
we in gesprek met grondeigenaren.

Polder de Dijken-Bakkerom

Locatie kades tov erf

Kunnen de kades buiten prive
percelen worden aangelegd.

Steenhuis/Coedersborg

Planvorming

Goed plan niet meer poelen
aandacht voor onderhoud
bestaande beplanting

Steenhuis/Coedersborg

Planvorming

Redelijk plan, houdt rekening
met aangrenzende eigenaren

Overleg over kades met direct betrokkenen
vindt momenteel al plaats, dit betreft veelal
maatwerk. Gesprekken en afspraken hierover
worden binnenkort weer opgepakt en
vastgelegd.
De Gebiedscommissie kiest voor beide
gebieden voor het landschapsherstel conform
de schets. Het plan draagt bij aan de vergroting
van de natuurwaarden en aan de beleving van
het historische karakter van zowel de
Coendersborg als het Steenhuis. In beide
gebieden richt de inrichting zich op soortenrijke
graslanden en op het herstel van
landschapselementen waardoor er een grotere
diversiteit aan planten en dieren, die bij het
singellandschap horen ontstaat
De Gebiedscommissie kiest voor beide
gebieden voor het landschapsherstel conform
de schets. Het plan draagt bij aan de vergroting
van de natuurwaarden en aan de beleving van
het historische karakter van zowel de
Coendersborg als het Steenhuis. In beide
gebieden richt de inrichting zich op soortenrijke
graslanden en op het herstel van
landschapselementen waardoor er een grotere
diversiteit aan planten en dieren, die bij het
singellandschap horen ontstaat. Uitgangspunt
hierbij is dat de inrichting van het natuurgebied
met vaak hogere waterpeilen geen nadelige
gevolgen mag hebben voor aanliggende (erf)
percelen. Daar waar knelpunten kunnen
ontstaan worden deze weggenomen door het
uitvoeren van compenserende maatregelen.

Steenhuis/Coedersborg

Planvorming, visie

Houdt rekening met de historie
van het gebied

t Faan

Keuze voor basisschets ipv alternatief

t Faan

Keuze voor basisschets ipv alternatief

De Gebiedscommissie kiest voor beide
gebieden voor het landschapsherstel conform
de schets. Het plan draagt bij aan de vergroting
van de natuurwaarden en aan de beleving van
het historische karakter van zowel de
Coendersborg als het Steenhuis. In beide
gebieden richt de inrichting zich op soortenrijke
graslanden en op het herstel van
landschapselementen waardoor er een grotere
diversiteit aan planten en dieren, die bij het
singellandschap horen ontstaat. Bij de
planvorming en uitvoering is en wordt
nadrukkelijk rekening gehouden met de historie
van deze gebieden.
Voor de basischets en tegen het De Gebiedscomissie heeft gekozen om voor 't
alternatief
Faan niet voor de basisschets te kiezen maar
voor het alternatief. Het alternatief geeft een
betere en robuustere invulling van dit kleine
natuurgebied. Het alternatief is ontstaan bij de
uitwerking naar het inrichtingsplan en is tijdens
de inloopbijeenkomsten eind maart begin april
inzichtelijk gemaakt.
Voor de basischets en tegen het De Gebiedscomissie heeft gekozen om voor 't
alternatief
Faan niet voor de basisschets te kiezen maar
voor het alternatief. Het alternatief geeft een
betere en robuustere invulling van dit kleine
natuurgebied. Het alternatief is ontstaan bij de
uitwerking naar het inrichtingsplan en is tijdens
de inloopbijeenkomsten eind maart begin april
inzichtelijk gemaakt.

Disclaimer:
Hoewel deze antwoorden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn geformuleerd kunnen er geen rechten aan worden ontleend,
of aanspraak worden gemaakt op de juistheid en volledigheid van de inhoud.
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