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De aanleg van het Leemdepot aan de Stheemanstraat heeft vertraging opgelopen.
Er moest eerst nader onderzoek worden gedaan naar de exacte samenstelling van
de grondsoort. De vertraging is eerder een kwestie van dagen dan van weken. Naar
verwachting kan in de loop van volgende week met de werkzaamheden worden
begonnen.
klink-kades
Die werkzaamheden bestaan eerst uit het voorbereiden van de opslag. Het terrein
omvat ongeveer 5 ha. en wordt rondom met bouwhekken en bebording
afgeschermd. In het depot wordt keileem opgeslagen. Dat gaat gebruikt worden bij
de aanleg van klink-kades rondom de bufferzones bij Weiteveen. Er komt ongeveer
15.000 m3 keileem te liggen. Dat betekent een berg ter hoogte van ongeveer 2,5
m.

50 verkeersbewegingen p.d.
Het keileem wordt over de weg aangevoerd. Grotendeels over de Dordsestraat, via
Nieuw-Dordrecht, Klazienaveen en Barger-Oosterveen. In vrachtwagens die per
keer 20 kuub kunnen vervoeren. Dat betekent dus in totaal ongeveer 2000
verkeersbewegingen. Per dag gaat het om 50 verkeersbewegingen heen-en-weer.
Er wordt gereden tussen 7.00 en 16.00 uur.

Tot 6 mei jl. heeft een eerste concept van de Notitie Reikwijdte & Detailniveau
ter inzage gelegen in het Provinciehuis in Assen, het Gemeentehuis in Emmen,
de Gemeentewinkel in Schoonebeek en het Waterschapshuis in Coevorden. In

de Notitie Reikwijdte & Detailniveau worden de onderwerpen beschreven die in
de MER aan de orde zullen komen. Met deze ter-inzage-legging is officieel de
aftrap gegeven voor het MER-traject. Tot 6 mei had men de gelegenheid om
bezwaren en/of aanpassingen in te dienen.
vóór de zomer
Van deze gelegenheid is slechts beperkt gebruik gemaakt. Dat houdt in, dat de
Provincie snel verder kan met de uitvoering van de MER en de opstelling van
het Inrichtingsplan en het Provinciale Inpassings Plan (PIP). De
BestuursCommissie hoopt, dat dit proces nog vóór de zomer kan worden
afgerond. Dat zou betekenen, dat de vaart er goed inzit. Zonder dat er aan de
zorgvuldigheid concessies worden gedaan.
functiewijziging
Deze MER heeft alleen betrekking op de Bufferzone aan de Zuidzijde bij
Nieuw-Schoonebeek. De MER met betrekking tot bufferzones bij Weiteveen en
Zwartemeer zijn al uitgevoerd. Daar verkeren de plannen al in een verder
gevorderd stadium. Het Inrichtingsplan heeft tot doel de grond voor de
Bufferzone vrij te maken van het huidige landbouwkundige gebruik. En om hier
de uitvoering van waterhuishoudkundige maatregelen mogelijk te maken. In
het PIP wordt de functiewijziging planologisch geregeld en inrichting van de
Bufferzone voor natuur mogelijk gemaakt.

Nynke Houwing is inmiddels
afgezwaaid als wethouder van de
Gemeente Emmen. Als gevolg van de
politieke aardverschuivingen na de
gemeenteraadsverkiezingen. Maar, dat
betekent niet dat ze geen voorzitter
meer is van de BestuursCommissie. In
tegendeel. Nynke Houwing daarover:
"Ik was benoemd als onafhankelijk
voorzitter, niet op basis van het
wethouderschap. Ik verwacht nu meer
tijd voor het Project ter beschikking te
hebben. Gelukkig maar, want het
Project is mij nauw aan het hart
gebakken."

Een nieuwe schaapskooi in Weiteveen, in de Laars van Griendtsveen. Maar
waar? Een locatie aan de Zuidersloot is gemakkelijk bereikbaar voor de
toeristen. Maar een locaties vlakbij de begraafplaats is eenvoudig te bereiken
voor de schapen. Dus wie zal het zeggen?

Nou, voorlopig even niemand. Of eigenlijk,
iedereen. Want in dergelijke twijfelgevallen pleegt
de Dienst Landelijk Gebied (DLG) een zogenaamde
Schetsschuit te organsieren. Dat is een uitgebreid
overleg, waarbij betrokkenen en specialisten de
gelegenheid krijgen om hun mening en visie te
geven. Maandag 2 juni jl. werd een dergelijke
Schetsschuit georganiseerd in het
Veenloopcentrum in Weiteveen.
bont gezelschap
Daar verzamelde zich een bont gezelschap. Waaronder vertegenwoordigers
van het dorp Weiteveen, leden van de Projectgroep, ambtenaren van de
Gemeente Emmen, vertegenwoordigers van Provincie en Waterschap.
Aangevuld met specialisten, waaronder een hydrologen, ingenieurs,
planologen en landschapsarchitecten. En uiteraard Staatsbosbeheer als
nieuwe, beoogde beheerder van de schaapskooi. Onder voorzitterschap van
Martha Buitenkamp, een onafhankelijk voorzitter.

ter plaatse
Dat laatste was wel nodig ook. Want geef je iedereen evenveel aandacht,
spreektijd en inbreng. Doordraverij werd zinvol afgekapt, drammerij de kop in
gedrukt en iedereen kreeg een podium om zijn of haar invalshoek te
benadrukken. Er werd vrijuit gesproken en er werd vooral goed geluisterd. Dat

vereiste enige stuurmanskunst. Na een eerste kennismaking trok het complete
gezelschap het veen in, om de situatie ter plaatse te beoordelen. Waarna de
discussie de hele dag verder ging in het Veenloopcentrum.

advies
De uitkomst? Nog onbekend. Alle argumenten zullen nu een plek krijgen in
een advies aan de bestuurscommissie. Dat advies zal op zo kort mogelijke
termijn aan alle betrokkenen ter beschikking worden gesteld. We houden u op
de hoogte.

Op Hemelvaartsdag werd - traditioneel - de jaarlijkse familiedag gehouden bij
Staatsbosbeheer aan de Kamerlingswijk in Zwartemeer. Waarbij bezoekers
spelenderwijs kennis konden maken met het Bargerveen.

En tsja, dat valt nog niet mee, zo'n dag bij de
Boswachter: steelhangen, brood bakken,
brood eten, quizz maken, worst eten, natuur
vorsen, speurtocht lopen, opnieuw brood
bakken, worst-met-brood eten, schapen
drijven, trekker besturen, weer brood bakken,
brood-met-worst eten, touw hangen, rek
klimmen, opnieuw brood bakken, brood-methoning eten.....
Doodmoe word je ervan. En hongerig, zeer hongerig.

