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Eén gebied: het Bargerveen. Maar 3 verschillende problematieken en dus ook 3
verschillende oplossingen. Daarom werden er 3 verschillende Informatieavonden
gehouden, op 3 verschillende locaties. 3 keer volle bak met 3 x verschillende verhalen.
Maar met gelukkig 2 x dezelfde inleiders: Bestuurscommissievoorzitter Nynke Houwing en
Projectleider Bert van Guldener.

Na de inleidingen kon de zaal vragen stellen. Zowel persoonlijk als via speciale
vragenformulieren. Daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt. De inleiders konden zich
op die manier goed voorbereiden op de antwoorden. Na afloop zijn de vragenformulieren
zorgvuldig bewaard. Immers, ze geven een goed beeld van wat er leeft onder de bewoners
en omwoners.

De eerste avond werd gehouden in Nieuw-Schoonebeek. Het gebied met de meest
ingrijpende veranderingen. Projectleider Bert van Guldener maakte het van te voren
goed duidelijk: de bufferzones aan de onderkant van het Bargerveen gaan hoe dan
ook door. Daar kunnen we kort en lang over praten, de uitkomst wordt er niet anders
van. De vraag is alleen: hoe kunnen we de betrokken bewoners zoveel mogelijk bij de
ontwikkelingen betrekken. Hoe kunnen we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de
bestaande wensen in het gebied.
Daar spitste de discussie zich uiteindelijk op toe. Waarbij
Dorpsbelangen zich nadrukkelijk deed gelden als prominent
gesprekspartner. Op een positief kritische manier. Zoals
Voorzitter NynkeHouwing op voorhand had gevraagd. En
gehoopt. Want alleen in nauwe samenwerking kunnen de
beste resultaten worden behaald. En die zijn:
verbetering van de landbouwstructuur
realiseren van de Bufferzone Zuid
verbetering van de waterhuishouding met behulp van nieuwe waterlopen
het waar mogelijk inpassen van recreatieve voorzieningen en verbeteringen

Donderdag 6 maart was het de beurt aan Zwartemeer. Een heel andere setting, een heel
andere situatie. Opnieuw vroegen beide inleiders om een positief kritische houding van de
betrokken bewoners. Waarbij projectleider Bert van Guldener liet doorschemeren dat hij
van gemopper niet anders wordt.
Maar dat goede suggesties altijd welkom zijn.
In Zwartemeer zijn de meeste veranderingen al doorgevoerd, is de situatie overzichtelijken
kan het hele project redelijk snel worden afgerond. Nu rest alleen de laatste fase nog:
het inrichten van de Bufferzone Noord (de plek is al bekend)
het aanpassen van de kade op de grens met Duitsland
de mogelijke realisatie van een verbeterd fietspad op die kade langs de grens
het waar mogelijk inpassen van recreatieve voorzieningen en verbeteringen

Bert van Guldener kreeg vanuit de zaal nog wel wat
opmerkingen en bestaande problemen voorgeschoteld.
Echter, in de meeste gevallen moest hij zich verontschuldigen.
De Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek was of geen
partij of had geen zeggenschap in de voorkomende gevallen.
Maar daarmee was voor Bert de kous niet af. Hij zegde hoe
dan ook toe zijn invloed, kennis en contacten aan te zullen
wenden om bestaande problemen tot een oplossing te
brengen.

Over belangstelling niet te klagen. Het Veenloopcentrum zat bommetjesvol.
Weiteveen was blij dat het Project voortvarend werd opgepakt. Dat er duidelijkheid
kwam en dat zelfs de einddatum bekend was. Maar kritisch over de manier waarop de
plannen een invulling zouden krijgen. Dus kwam men met welwillende belangstelling
verhaal halen. Gelukkig kon staande de bijeenkomst de meeste onrust worden
weggenomen.
Opnieuw was er een hoofdrol voor Dorpsbelangen.
Er werden kritische noten gekraakt. Maar de sfeer
was constructief en positief. Meer had de
Bestuurscommissie niet durven dromen. Al snel ging
het gezelschap op onderdelen de diepte in:
bloemrijke graslanden, Vernassungszones,
onderzoeksgebieden, wateroverlast, meetnetten en
lammerrijke schaapskooien. Jaja, Weiteveen zit
inmiddels goed in de materie.
Dat mag ook wel. Want de geschiedenis gaat terug tot 2007, het eerste GGOR
(Gewenst Grond- en oppervlaktewater Regime) Onderzoek. Gevolgd door het
Wareco-onderzoek en het oplossen van de eerste knelpunten. En daarna de Grontmij
die de eerste maatregelen heeft uitgewerkt. Tot aan de installatie van het Meetnet in
2010. Nu kan eindelijk het laatste deel in gang worden gezet.

Dat laatste deel bestaat uit:
inrichting van de Bufferzone de 'Laars van Griendtsveen'
verbetering van de waterhuishouding om wateroverlast te voorkomen
het inpassen van mogelijke recreatieve voorzieningen
waarbij de aandacht met name uitgaat naar de schaapskooi

Inmiddels heeft de Provincie de Nota 'Reikwijdte en Detailniveau MER BargerveenNieuw Schoonebeek' op haar site gezet. Daarmee ligt de aanpak en het kader van het
MER-onderzoek voor iedereen ter inzage. Tot 6 mei kunt u de Notitie bekijken,
beoordelen en desgewenst van commentaar voorzien.
Te zijner tijd komt de volledige tekst ook op de site te staan. Zie nu:
http://www.provincie.drenthe.nl/diverseonderdelen/zoeken/@111426/herinrichting-nieuw/

Op elke Informatieavond speelde de lokale vereniging Dorpsbelangen een rol van
betekenis. Zij schoven zichzelf nadrukkelijk naar voren als vertegenwoordiger van de
bevolking. De Projectgroep was al van plan om intensief met de bewoners en omwoners in

overleg te gaan. Dus het kwam goed uit dat de verschillende Dorpsbelangen daarvoor als
aanspreekpunt wilden fungeren.
Maar, een voorstel om de Dorpsbelangen ook zitting te geven in de Bestuurscommissie
werd niet gehonoreerd. Nynke Houwing maakte van meet af aan duidelijk, dat een
dergelijke afvaardiging er niet in zit. 3 vertegenwoordigers zou een te forse uitbreiding van
de Bestuurscommissie betekenen. En 1 vertegenwoordiger voor namens de 3
gemeenschappen wordt erg ingewikkeld. Hij/zij zou als onafhankelijk lid alle 3 de
Dorpsbelangen moeten vertegenwoordigen. Waarbij een vertegenwoordiger uit bijvoorbeeld - Zwartemeer zeggenschap zou krijgen over ontwikkelingen bij NieuwSchoonebeek en/of Weiteveen. Dat is geen werkbare constructie. Volgens Nynke Houwing
is de lokale inbreng via de Projectgroepen heel goed geborgd.
Bert van Guldener nodigde de vertegenwoordigers van
Dorpsbelangen niet uit achter de tafel. Maar wel aan
tafel. Die besprekingen stonden sowieso al gepland.
Maar onder invloed van de informatieavonden zijn de
contacten met de verschillende Dorpsbelangen naar
voren geschoven en hebben ze een hogere prioriteit
gekregen. In de overtuiging dat hiermee de belangen en
wensen van de bewoners en omwoners het beste
gediend worden.

Op elke Informatieavond kwam de muggen- en/of
insecten-problematiek ter sprake. Immers, waar
oppervlaktewater in het geding is, ontstaat het
risico van overlast. Deze problematiek is op elke
locatie anders. En wordt ook op elke plek
nadrukkelijk onderzocht. Maar in alle gevallen
heeft de mogelijke overlast van insecten de volle
aandacht van de Bestuurscommissie.
Daarbij zal ook worden onderzocht in hoeverre het
nabijgelegen natuurgebied verantwoordelijk is als
er sprake is van enige overlast. Immers, een
muggenplaag kan ook afkomstig zijn van water in de dakgoot of stuikgewas achterin
de tuin. Maar daar waar mogelijk wordt geprobeerd om ondiep, stilstaand water te
voorkomen. Immers, dat is de grootste veroorzaker van een teveel aan muggen en
insecten.

De meeste projectinformatie is rondgestuurd in de
vorm van een uitgebreide nieuwsbrief. Deze eerste
uitgave van het BargerBulletin is begin februari huisaan-huis verspreid in het hele gebied. Het is de
bedoeling dat het BargerBulletin 3 x per jaar gaat
verschijnen. De nieuwsbrief bevat vooral
achtergrondinformatie.
Voor de actuele nieuwsvoorziening is deze BargerBrief
in het leven geroepen. Die verschijnt met een frequentie
van - ongeveer - 1 x per maand. De BargerBrief wordt
per email verstuurd. U kun zich daarvoor opgeven door
een berichtje te sturen naar info@bargerveenschoonebeek.nl
Zowel het BargerBulletin als de BargerBrieven kunt u nalezen op de website:
www.bargerveen-schoonebeek.nl Heeft u nog vragen, opmerkingen, klachten of wensen?
Blijf er niet mee zitten. Neem contact op met de Projectgroep: info@bargerveenschoonbeek.nl

Terwijl de Bestuurscommissie zich
bezighoudt met de aansturing en
besluitvorming, zorgt de Projectgroep voor
de feitelijke uitvoering. De Projectgroep

neemt ook de contacten met de bewoners en
omwoners voor haar rekening. Dat alles
onder verantwoordelijkheid van de
Bestuurscommissie.
Belangrijk in deze is, dat Bert van Guldener
in beide gremia zitting heeft. Hij vervult de
rol van Secretaris in de Bestuurscommissie
en die van Projectleider in de Projectgroep.
Dat maakt, dat hij regelmatig goed moet
kijken welke pet hij op heeft. Maar, het is
iemand met veel ervaring en enorme
betrokkenheid. Bert is vooral verantwoordelijk voor het hele stuk tussen uw
keukentafel en de bestuurstafel. Hij is altijd aanspreekbaar op zowel de gang van
zaken als de stand van zaken. Hij is bereikbaar onder: info@bargerveenschoonebeek.nl
Beide gremia zijn als volgt samengesteld.
• Bestuurscommissie
Nynke Houwing
Bert van Guldener
Roel van der Veen
Henriette Vrieling

: onafhankelijk Voorzitter
: onafhankelijk Secretaris

Paul Steffens
Jan Horring
Bert Witvoet
Evert Alberts
Albert Jan Hamming
Roelof Hupkes
Christina Schipper-Hulshof

: namens de Landbouw
: namens de Landbouw
: namens de Natuur en Milieubescherming
: adviseur namens de NAM
: adviseur namens de Provincie
: adviseur namens het Kadaster
: Projectbureau

: namens het Waterschap Vechtstromen
: namens de Gemeente

• Projectgroep
Bert van Guldener
Christina Schipper-Hulshof
Karin de Ruyter
Ab van der Veen
Eric Blom
Janny Froma

: Projectleider
: Gebiedsontwikkeling
: Gebiedsontwikkeling
: Grondverwerving
: Milieudeskundige
: Secretaresse

Voor alle 3 de locaties wordt op korte termijn gestart met de Bestemmingplannen. Voor
Zwartemeer en Weiteveen zijn die vrij eenvoudig. Daarvoor is het meeste voorwerk al
gedaan, de gronden zijn al verworven. Deze plannen worden direct op detailniveau
uitgewerkt. Op die manier kan een extra tussenfase worden overgeslagen en sneller worden
gewerkt.
Voor Nieuw-Schoonebeek ligt de situatie iets
ingewikkelder. Daar moet naast een Inrichtingsplan
ook een Ruilplan en een Provinciaal Inpassings Plan
(PIP) worden opgesteld. Maar, door deze plannen
tegelijkertijd in gang te zetten en strak te coördineren
kan veel tijd worden gewonnen. Het zijn afzonderlijke
plannen, maar de zijn gebaseerd op hetzelfde MERonderzoek. Alle plannen worden zoveel mogelijk
tegelijkertijd ingesteld en uitgewerkt. Let wel: zonder
dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid. En de
voortgang ligt voortdurend voor iedereen ter inzage.
Naast het Bestemmingplan, het Inrichtingsplan en het Bestek moet een MER (Milieu Effect
Rapportage) worden opgesteld. In de MER worden de milieuaspecten van de voorgestelde
maatregelen onderzocht. Ook met de start van de MER wordt niet gewacht totdat eerdere
plannen klaar zijn. Er wordt direct aan begonnen.
Zoals eerder aangegeven, ligt ten aanzien van de MER inmiddels de Notitie 'Reikwijdte en
Detailniveau' ter inzage. Die kunt u tot 6 mei a.s. bekijken op de website van de Provincie:
http://www.provincie.drenthe.nl/diverse-onderdelen/zoeken/@111426/herinrichtingnieuw
Deze notitie komt ook te staan op de website www.bargerveen-schoonebeek.nl
PLANNING:
Nieuw-Schoonebeek
- MER onderzoek

: tot 1e helft 2015

- Inrichtingsplan

: 1e helft 2015 tot 2016

- Ruilplan

: 1e helft 2015 tot 2016

wenszittingen

tot eindapril

ruiplan opstellen

tot eind juni

ruilplan ter inzage

daarna

- Provinciaal Inpassing Plan

: 1e helft 2015 tot 2016

Zwartemeer
- voorbereiding Inrichtingsplan

: van 2014 tot 1 e helft 2015

- uitvoering

: van eind 2015 tot 2016

Weiteveen
- voorbereiding Inrichtingsplan

: van 2014 tot 1 e helft 2015

- uitvoering

: 1 e helft 2015 tot 2016

De Bestuurscommissie heeft uitgebreid aangegeven wat ze
WEL gaat doen. Maar ook - om misverstanden te voorkomen
- wat ze NIET gaat doen. Laten we ook dat maar even op een
rijtje zetten.
Wat niet wordt meegenomen:
- Natura 2000
De (her)inrichting van de aangesloten natuurgebieden in Nederland - dus ook het
Bargerveen - valt niet onder de verantwoordelijkheid en het takenpakket van de
Bestuurscommissie;
- Herinrichting Schoonebekerdiep
Dit is een project van het nieuwe Waterschap Vechtstromen. Hoewel beide plannen
aan elkaar grenzen en elkaar regelmatig raken, valt ook dit plan buiten het bestek
van de Bestuurscommissie;
- Programmatische Aanpak Stikstof
De PAS is een programma van het Rijk en de gezamenlijke Provincies. Met 2 doelen:
1. het verlagen van stikstofdepositie om de te beschermen Europese
natuurdoelen een toekomst te kunnen garanderen;
2. (nieuwe) economische activiteiten mogelijk te maken en te houden. Oftewel de
huidige vastgelopen vergunningverlening vlottrekken.
De PAS valt buiten de competentie van de Bestuurscommissie.

