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In deze nieuwsbrief:
Uitnodiging voor informatieavond over onderzoek
Uitnodiging voor informatiebijeenkomst peilbesluit NBW-polders
Volgende vergadering Gebiedscommissie 23 april

In februari ontving u onze vorige nieuwsbrief. Hoog tijd om even weer
iets van ons te laten horen. In de nieuwsbrief die nu voor u ligt, treft u
de uitnodiging aan voor twee verschillende informatiebijeenkomsten.
Eén gaat over de onderzoeken die van start gaan, de andere gaat over
het peilbesluit voor de NBW-polders. En verder leest u ook kort de
actuele stand van zaken.

We starten eerst met onderzoeken
Binnenkort beginnen we in de gebieden Polder de Dijken-Bakkerom, De Drie
Polders, de Lettelberterbergboezem en zes landbouwpolders met een opgave
vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) met de voorbereiding van
het fysieke werk in het veld. Dit voorjaar nog maken we een start met diverse
specialistische onderzoeken. Prolander doet dit samen met
verschillende ingenieursbureaus.

En wat moet er dan precies worden onderzocht?
Dat is veel. Denk aan milieukundige onderzoeken, landmeetwerk, onderzoeken
naar draagkracht van de gronden, flora en fauna onderzoek en aan het
plaatsen van peilbuizen om de grondwaterstand goed in de gaten te houden.

Uitnodiging info-avond over onderzoek
Voordat we met de onderzoeken beginnen, lichten we graag toe wat we gaan
doen en waarom we dat gaan doen. En natuurlijk beantwoorden we dan ook
uw vragen daarover. Hiervoor organiseren we informatieavonden. Deze
avonden gaan uitsluitend over de voorbereiding van de uitvoering in uw gebied.
Dus niet over grondposities of over de beschikbaarheid van gronden en
procedures als PIP en MER. We hebben zoveel mogelijk de betrokken
inwoners en belanghebbenden al met een persoonlijke brief uitgenodigd. Bent
u direct betrokken bij het gebied, dan kunt u deze nieuwsbrief ook als
uitnodiging beschouwen.

Bezoek onze informatieavonden

Beide avonden zijn in de Postwagen in Tolbert en beginnen om 20.00 uur. De
avond wordt gehouden voor:

Polder de Dijken-Bakkerom op donderdag 19 april
De Drie Polders en de Lettelberterbergboezem op donderdag 26 april

Peilbesluit NBW - polders
Voor de Fanerpolder, de Zuidhorner Polder, polder Lagemeeden, polder
Vredewold, polder Nienoord en polder Lettelbert wordt door het waterschap
een peilbesluit gemaakt. In een peilbesluit worden waterpeilen (opnieuw)
vastgesteld. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van het behouden van de
huidige waterpeilen. Dit vanwege het voorkomen van veen in de ondergrond.
Ook worden maatregelen ter verbetering van het waterbeheer bepaald.
Aanleiding is de toetsing aan normen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water
(NBW). Dit zijn normen tegen wateroverlast bij extremere neerslagsituaties. De
maatregelen voor het NBW zijn gericht op het verbeteren van waterafvoer van
de polder bij die extremere situaties.

Voor het peilbesluit vindt afstemming plaats met eigenaren, gebruikers en
bewoners. Op 20 maart was voor de grotere grondgebruikers een informatieve
bijeenkomst over de maatregelen die nodig zijn om het waterbeheer te
verbeteren. Alle grondeigenaren met een oppervlakte groter dan 5 hectare
waren hiervoor uitgenodigd. Na een korte inleiding door projectleider René van
der Ploeg van Waterschap Noorderzijlvest gingen de aanwezigen in groepen
uit elkaar om de mogelijke maatregelen per polder te bespreken. De uitkomsten
van de bespreking zijn inbreng bij het opstellen van het peilbesluit.
Uiteindelijk worden de maatregelen verwerkt in een bestek. De uitvoering is
gepland in 2019/2020.

Uitnodiging inloopbijeenkomst
over peilbesluit NBW-polders op 15 mei
Op 15 mei is er van 17.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst voor alle
eigenaren, gebruikers en bewoners van de Fanerpolder, de Zuidhorner polder,
polder Lagemeeden, polder Vredewold, polder Nienoord en polder Lettelbert.
Deze bijeenkomst is in de Cazemier Boerderij, Hoofdstraat 27 in Tolbert. U bent

van harte welkom.
Per polder zijn er kaarten met daarop het watersysteem en de waterpeilen. Ook
zijn er kaarten met de voorlopig bedachte maatregelen. U kunt vragen stellen
aan medewerkers van het waterschap en Prolander.

Hier vindt u onze vorige nieuwsbrieven

Onderzoek naar vervuiling
Aan de Bakkerom staat een boerderij van Staatsbosbeheer. Binnenkort worden
daar grondmonsters genomen en proefsleuven gegraven. We willen de situatie
in kaart brengen en vaststellen of, en zo ja hoe, we deze locatie kunnen
saneren. Het kan zijn dat dit onderzoek start voordat de informatieavonden
plaatsvinden.
23 april vergadert de Gebiedscommissie
Maandagavond 23 april vergadert de Gebiedscommissie om 20.00 uur in het
gemeentehuis te Leek. De agenda en de stukken van het openbare gedeelte
vindt u volgende week dinsdag op onze website.
Meer informatie?
Hebt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen die u niet kunt stellen op

de informatieavond(en), bel of mail dan met ErnstJan Cornelius van
Prolander 0592 - 365 049 of e.cornelius@prolander.nl van Prolander.
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