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Wethouder Jisse Otter (o.a. van Deelnemingen, Financiën, Grondbeleid en
Landbouw) van de Gemeente Emmen is toegetreden tot de BestuursCommissie. Hij
neemt daarbij de plaats in van Henriette Vrieling. Zij blijft als adviserend ambtenaar
bij de ontwikkelingen betrokken. Maar maakt niet langer deel uit van de
BestuursCommissie.
Nynke Houwing was in het vorige College ook
wethouder, maar sinds de afgelopen
verkiezingen is zij alleen nog onafhankelijk
voorzitter. Inmiddels is de Gemeente Emmen
dus opnieuw met een wethouder op het
hoogste niveau vertegenwoordigd. Waarmee
het belang van het Project voor de Gemeente
Emmen eens te meer is aangetoond.
Al eerder, begin dit jaar, is Roel van der Veen
tot de BestuursCommissie toegetreden. Hij is
lid van het Dagelijks Bestuur van het nieuwe
Waterschap Vechtstromen. Hij vervangt Jan
Nicolai, die eerder namens het vorige
Waterschap Veld & Vecht in de

BestuursCommissie zat. Met de benoeming
van Roel van der Veen is ook het Waterschap
sterk vertegenwoordigd.

Het Waterschap Vechtstromen heeft de bestaande plannen voor het
Schoonebeekerdiep opnieuw bekeken en tijdelijk in de ijskast gezet. Volgens
het nieuwe Waterschap blijven de doelen (verbetering van de waterafvoer)
nog wel overeind, maar wordt de manier waarop opnieuw beoordeeld. Wat de
gevolgen zijn voor de plannen en de aanleg van de Bufferzones moet nog
worden bezien. De BestuursCommissie heeft wel gevraagd om extra
duidelijkheid op korte termijn. Immers, aan de bestaande afspraken kan niet
getornd worden.
Waterschap Vechtstromen wil voorlopig de nadruk leggen op het beheersen
van de kosten. Om op die manier een stijging van de waterschapslasten
zoveel mogelijk te beperken. Welke consequenties dat heeft voor de

bestaande plannen kan op dit moment nog niet worden aangegeven.
Tegelijkertijd heeft de BestuursCommissie het Waterschap gevraagd goed te
bepalen welke waterlopen in het gebied als openbare waterlopen in eigendom,
beheer en onderhoud moeten blijven dan wel moeten komen.

De Wenszittingen van begin april zijn snel en soepel verlopen. Maar dat betekent
nog niet dat de herverkaveling een gelopen race is. Onlangs presenteerde de
SubCommissie Grondgebruik een eerste Schetsplan op basis van de uitkomsten
van de Wenszittingen. Het is een ingewikkelde legpuzzel geworden, met een lijst
aan knelpunten. Maar ook een lijst met volop mogelijkheden. Al zal er wel intensief
en uitgebreid met sommige grondeigenaren en -gebruikers gesproken moeten gaan
worden.
papier is geduldig
Het Kadaster heeft het gehele gebied met behulp van kleuren in kaart gebracht.
Wat opvalt zijn de vele langgerekte (huis)kavels en daardoor de vele begrenzingen.
De verleiding is groot om op papier te gaan knippen en plakken. Maar zo eenvoudig
is het niet. Wat op papier een hele verbetering lijkt, kan in de praktijk een
aanzienlijke verslechtering betekenen. Op de plattegrond van het Kadaster zijn de
vele verschillen in hoogte niet aangegeven. En die kunnen per perceel aanzienlijk
verschillen. Ook wordt het landbouwgebruik niet direct duidelijk. Terwijl het bijvoorbeeld - 'omklappen' van een perceel voor het landbouwkundig gebruik grote
gevolgen kan hebben.

V.l.n.r.: Jan Horring (voorzitter), Karin de Ruijter (Projectgroep Bargerveen), Paul
Steffens (Landbouwlid), Ab van der Veen (Grondaankopen), Arnold Levelink
(Landbouwlid), Arie Beijering (Kadaster), Arnold Lassche (Waterschap
Vechtstromen), Gerjan Meijer (Kadaster), Bert van Guldener (Secretaris).
Niet op de foto: Bert Tjarks (Landbouwlid) en Luuc Bos (Natuur & Milieu)
slimme dingen doen
Projectleider Bert van Guldener houdt de leden van de SubCommissie voortdurend
bij de les. "We moeten slimme dingen doen. Elke verandering moet een verbetering
zijn. We moeten elke keer weer blijven zoeken naar land- of structuurverbetering.
Dat is een enorme uitdaging. Niemand mag van de herverkaveling slechter worden.
Dus met verkavelen alleen gaan we het niet redden."
tijdsdruk
De eerste uitkomsten van de SubCommissie zijn inmiddels aan de
BestuursCommissie ter beoordeling en behandeling voorgelegd. Voorlopig zit de
taak van de SubCommissie er eventjes op. Zij komt pas weer in actie als de
Provincie een besluit heeft genomen over de financiële consequenties die aan de
voorgestelde werkwijze zijn verbonden. Een besluit dat, gezien de tijdsdruk, niet te
lang op zich kan laten wachten.
Maar waar mogelijk en gewenst gaan leden van de SubCommissie - vooruitlopend
op de ontwikkelingen - wel alvast de eerste verkennende gesprekken aan met
betrokkenen.

Vervolgens was het de beurt aan de BestuursCommissie om zich over de
plannen, de kaarten en de voorstellen te buigen. Uit de knelpunten van de
SubCommissie werd duidelijk, dat er weliswaar kansen zijn, maar dat ook de
nodige hobbels genomen dienen te worden. Niet onoverkomelijk, maar toch. In
ieder geval moet aan de opdrachtgever, de Provincie, worden gevraagd in
hoeverre er budget is om met betrokkenen de onderhandelingen aan te gaan.
Want herverkaveling is heel goed mogelijk. Maar daaraan hangt wel een
prijskaartje......
Met de medewerking van Staatsbosbeheer en Bureau Beheer
Landbouwgronden is het mogelijk om in het gebied te nodige ruimte te
scheppen. En met medewerking van zowel de Gemeente als het Waterschap
zijn er voldoende mogelijkheden aan de andere kant van de Europaweg in
Nieuw-Schoonebeek. Betrokkenen hebben zich - onder voorwaarden - bereid
verklaard een kavelruil van de Noordzijde naar de Zuidzijde van de
Europaweg te willen overwegen. Daarmee komt er de nodige ruimte om te
gaan passen en meten.

Inmiddels is het terrein voor het Leemdepot klaargemaakt en ingericht. Sterker nog,
de eerste 15.000 kuub is gestort. Dat betekent, dat voorlopig de eerste klus erop zit.
Nu is het wachten totdat opnieuw een partij waardevolle keileem wordt aangeboden.
Voorlopig gaan de hekken weer dicht en kan de ploeg op vakantie.

De gestorte partij is afkomstig van de Gemeente Emmen. Bij werkzaamheden aan
de rondweg bij Sportpark Meerdijk kwam deze 15.000 kuub vrij. Er wordt inmiddels
naarstig gezocht naar nieuw aanbod. Of dat van de Gemeente Emmen afkomstig is,
dient te worden betwijfeld. De Gemeente heeft voorlopig geen grote
graafwerkzaamheden op het programma staan.
Het ligt wel in de bedoeling om nog dit jaar een extra 35.000 kuub in te kopen en
aan te voeren. In z'n totaliteit is voor alle werkzaamheden in en rond het
Bargerveen een dikke 200.000 kuub keileem nodig.

De Schetsschuit van maandag 2 juni over de inrichting van de Laars van
Griendtsveen en de plek van de Schaapskooi in Weiteveen heeft
opzienbarende resultaten opgeleverd. DLG is gevraagd om een voorstel te

maken voor de indeling en inrichting van het gebied. En de
BestuursCommissie heeft Architectenbureau DAAD uit Beilen opdracht
gegeven om met een ontwerp voor de Schaapskooi te komen. DAAD ontwierp
eerder een schaapskooi met kapschuur in Ballo.
Met de nodige trots presenteren we hierbij beide uitkomsten. Maar ook met de
nodige voorzichtigheid. Want aan deze voorlopige uitkomsten kan geen
enkele conclusie worden verbonden. Het zijn in beide gevallen voorstellen,
schetsen en praatstukken. Op basis hiervan kan verder worden gepraat. Al
geven ze nu al een goede indruk van wat er komen gaat. En dat wordt niet
kinderachtig.

Uiteindelijk is voor de Schaapskooi toch gekozen voor een plek bij de RK
Begraafplaats. Dat ligt op een hoger gelegen stuk grond, op een uitloper van
de Hondsrug. Deze plek genoot de sterke voorkeur van Staatsbosbeheer. Al
was het alleen maar omdat hier de schapen niet snel last zullen krijgen van
natte voeten. De inrichting van de Laars van Griendtsveen voorziet verder in
een uitkijkpunt, een schapendrift en een kade.
Om de plek goed bereikbaar te maken zullen dan wel een nieuwe weg, een
nieuwe parkeerplaats, nieuwe fietspaden en nieuwe voetpaden moeten
worden aangelegd. Daarover moet de BestuursCommissie nog in overleg met
de betrokkenen.

Naast een stal voor de 2000 schapen is er ook een stal voor ruim 100 koeien
gepland. Ook komt er ruimte voor een kapschuur, mestopslag en twee
bedrijfswoningen. Voor bezoekers is er een informatiecentrum met horeca en
een activiteitenweide gepland. Bij het ontwerp van de gebouwen wordt zoveel
mogelijk de vorm van een oude Drentse plaggenhut aangehouden. Al was het
alleen maar om de gebouwen zoveel mogelijk te laten opgaan in de omgeving.
Ook wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke bouwmaterialen,
bij voorkeur uit de directe omgeving.

De BestuursCommissie heeft onderzoeksbureau [RAAP] uit Drachten opdracht
gegeven tot het doen van een uitgebreid archeologisch onderzoek. Vooral op de
plekken bij Weiteveen en Zwartemeer waar later graafwerkzaamheden gaan
plaatsvinden. Het onderzoek bestaat eerst uit een bureaustudie, later aangevuld
met steekproefsgewijze boorwerkzaamheden. Aan de hand van die uitkomsten
wordt besloten of eventueel nader onderzoek noodzakelijk is. De eerste resultaten

worden worden medio augustus verwacht.
Niet dat men verwacht veel te vinden. Sterker nog, archeologische vondsten in dit
onherbergzame stuk oernatuur zijn niet erg waarschijnlijk. Maar, beleid van de
Gemeente Emmen schrijft dit nu eenmaal voor. Het geldt voor alle
bodemingrepen met een oppervlakte van minimaal 1000 m2 en/of een diepte van
30 cm. En daar voldoen de plekken natuurlijk wel aan.
Mocht er iets gevonden worden, dan houden we u op de hoogte.

Vl.n.r.: Hermann Wessels (EDR), Nynke Houwing (voorzitter BC), Eric Blom
(Provincie), Uwe Carli (Emsland Touristik)

Op donderdag 17 juli jl. kreeg de BestuursCommissie hoog Duits bezoek. Uwe
Carli, directeur Emsland Touristik en Hermann Wessels, Hoofd Interreg van de
Eems Dollard Regio (EDR) wilden samen met de BestuursCommissie,
Staatsbosbeheer en de Provincie onderzoeken in hoeverre internationale
samenwerking kan worden versterkt. Immers, het Bargerveen mag dan omvangrijk
zijn, aan gene zijde van de grens strekt zich een natuurgebied uit, dat nog veel
groter is. Er bestaat aan weerszijde van de grens grote behoefte om de bestaande
samenwerking te intensiveren. Ook al vanwege de grote kansen om Europees geld
binnen te halen voor het project en de regio.
Het onderzoek naar samenwerking was ook
noodzakelijk, omdat niet alleen op het gebied van
natuurbeheer en toerisme grote winst valt te behalen.
Ook financieel is er nog een wereld te winnen. Er zijn
voor gezamenlijke, grensoverschrijdende projecten
aanzienlijke subsidies beschikbaar. Met name Europa
stelt in het kader van het programma Interreg 5 de nodige
financiële bijdragen in het vooruitzicht. Vooral voor

samenwerkingsprojecten met een landbouwkundig,
duurzaam, biotechnisch of structuurversterkend karakter
krijgen daarbij voorrang.
De Duitse gezelschap werd ontvangen op Veenland, de
vestiging van Staatsbosbeheer in Zwartemeer. Van
daaruit werd ook een bezoek gebracht aan het gebied.
Daarbij was een hoofdrol weggelegd voor Jans de Vries,
Bargerveen-kenner bij uitstek en boswachter van SBB.
De bereidheid om in de toekomst te gaan samenwerken
is groot. Voordeel is, dat betrokken personen elkaar
inmiddels goed kennen en de doelstelling voor beide
kanten van het Bargerveen / Bourtanger Moor elkaar
grotendeels overlappen.

Hoofdrol door Bargerveen-kenner Boswachter Jans de Vries

