BargerBrief

BargerBrief

Woensdag 28 juni a.s.

INFORMATIE-AVOND
Op woensdag 28 juni a.s. wordt er weer een Informatie Avond gehouden. Niet meer in de Zwarte
Racker, zoals vroeger. Inmiddels is uitgeweken
naar de Dorpshoeve. Nu maar hopen dat iedereen
een plaatsje kan vinden.

Op deze Informatie Avond staat de stand van
zaken omtrent de Buffer Zuid centraal. Ook over
de werkzaamheden aan de andere Buffers wordt
uitleg gegeven. Maar op de Buffer Zuid wordt extra
diep ingegaan. Zo kunnen de inwoners van NieuwSchoonebeek kennis nemen van de laatste ontwikkelingen.

Het stellen van vragen wordt op prijs gesteld. Speciaal daarvoor zijn een aantal specialisten aanwezig.
Niet alleen van de Bestuurscommissie en Prolander,
maar ook van Staatsbosbeheer, Waterschap Vechtstromen en de Projectgroep Zuid.

Nieuwe Schetssessie eind september!
Op 22 mei jl. zou er een Schetssessie worden
gehouden. Over de vier inrichtingsvarianten voor
de Buffer Zuid die in eerdere Schetssessies zijn
opgesteld. Maar helaas is deze Sessie uitgesteld.
Meer daarover elders in deze Special.

Tijdens een Schetssessie passeren alle mogelijke
inrichtingsvarianten voor de Buffer de revue. Daar
worden ook het hydrologisch model en de berekeningen bij betrokken. Dit alles geeft een beeld van de
effecten van de Buffer op de omgeving. Op die manier komt uiteindelijk de beste inrichtingsvariant, de
Voorkeursvariant uit de bus. Deze afwegingen vinden plaats in verschillende tussenstappen, waarin
veel met de omgeving, de partners, de specialisten
en de leden van de Projectgroep Buffer Zuid wordt
overlegd.

Daarin krijgen ook de doelstellingen van o.a. de
natuur en de landbouw een plek. In de Schetssessie worden de vier inrichtingsvarianten uit eerdere
Schetssessies verder uitgewerkt tot een voorkeursvariant. Vervolgens gaat ingenieursbureau Royal
Haskoning DHV de effecten van deze voorstellen
bestuderen en doorrekenen. De uitkomsten daarvan
worden uitgebreid weergegeven in een Milieu Effect
Rapportage (MER). In een Schetssessie zitten alle
belanghebbenden en specialisten rond de tafel: de
Dorpsraad Nieuw-Schoonebeek, LTO, het Waterschap, de Gemeente, de Provincie, Prolander, Royal
Haskoning DHV en Staatsbosbeheer en vaste deelnemers. Zij dragen vanuit hun verschillende invalshoeken voorstellen en suggesties aan. Waardoor er
goed doortimmerde plannen overblijven.
Dit is een speciale uitgave van de BargerBrief, de nieuwsbrief van het project
Bargerveen-Schoonebeek. Normaal gesproken wordt deze nieuwsbrief met enige
regelmaat digitaal verstuurd. Aan een bestand van ruim 450 mailadressen. Maar
deze Special is helemaal gericht op de Buffer Zuid, de bewoners van NieuwSchoonebeek en de mensen die er anderszins bij betrokken zijn. Vandaar deze
gedrukte versie van de BargerBrief. En de huis-aan-huis verspreiding ervan. Wilt u
in de toekomst de BargerBrief vaker ontvangen? Geef dan uw mailadres door aan
info@bargerveen-schoonebeek.nl. We zetten u met alle plezier op de verzendlijst.
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ACHTER DE SCHERMEN

Er gebeurt van alles in het kader van de Buffer
Zuid. Maar het meeste daarvan onttrekt zich aan
de directe waarneming. Het gebeurt achter de
schermen. Neem nu het Ruilproces. Dat dient in
alle zorgvuldigheid afgewerkt te worden.
Je praat tenslotte over andermans grond.
De puzzelstukjes moeten eerst gelegd zijn, voordat
je ermee naar buiten kunt. Dat betekent zorgvul-

dig communiceren met eigenaren. Om enerzijds
de buffer vrij te maken en anderzijds de verkaveling voor de landbouw te verbeteren. Dat maakt,
dat we niet over elk onderdeel volledig openheid
van zaken kunnen geven.
Of neem de inrichting van de Buffer. Daarbij zitten
we nog midden in de voorbereiding. Ook al vanwege verfijning van gegevens, nieuwe mogelijkheden en nieuwe inzichten. Kortom, we zitten nog
midden in de planvoorbereiding. In tegenstelling tot
de werkzaamheden in Zwartemeer en Weiteveen.
Want daar is men al druk bezig met de uitvoering.
Vandaar deze speciale nieuwsbrief. Om u daar waar
mogelijk op de hoogte brengen en bij te praten. Wilt
u meer weten? Kom dan langs op onze Informatieavond op woensdag 28 juni a.s. Hopelijk tot ziens,
Nynke Houwing
Voorzitter Bestuurscommissie

Nieuwe inzichten dankzij verbeterd rekenmodel

“…WE GAAN VOOR ZORGVULDIGHEID,
NIET VOOR SNELHEID…”
De laatste schetssessie van mei jl. moest helaas
worden afgezegd. Vooral omdat er nieuwe meetgegevens beschikbaar waren gekomen. Dat leverde
een schat aan nieuwe informatie en verfijnde
inzichten op. Al duurt het wel even voordat alle
gegevens zijn doorgerekend….
Volgens Projectleider Bert van Guldener is het allemaal het gevolg van het verbeterde rekenmodel
dat onlangs is ontwikkeld. Bert: “Met dat verbeterde
rekenmodel is het mogelijk om heel precies in kaart
te brengen wat de effecten zijn van verschillende
maatregelen. Als we – bij wijze van speken – in de
Buffer Zuid het waterpeil iets verhogen, dan weten
we nu precies welke effecten dat heeft op NieuwSchoonebeek. Maar ook op het Schoonebeekerveld,
op Weiteveen en zelfs op Zwartemeer.”
Knoppen
In dit rekensysteem hebben veel meer variabelen
een plek gekregen: bodemsamenstelling, doorlaatbaarheid, regenval, grondwaterstromen, peilgegevens. Bert van Guldener: “Daarmee is een schat aan
gegevens beschikbaar gekomen. We beschikken nu
over knoppen waar we heel precies aan kunnen
draaien. Als we ergens iets doen, dan weten we precies wat ergens anders de gevolgen zijn. Daarmee
komen we achteraf niet voor verrassingen te staan.”

Vitale informatie
Verschillende hydrologen hebben maanden aan dit
dynamische meetmodel gewerkt. Het is uiteindelijk
een effectief, maar loodzwaar computerprogramma
geworden. Dit verbeterde meetmodel komt in de
plaats van een ouder systeem dat inmiddels bijna 15
jaar oud is. Bert van Guldener: “Bij elke verandering
die we doorvoeren staan verschillende computers
een paar dagen te stampen. Immers, er zijn erg veel
gegevens die doorgerekend moeten worden. Maar
dat levert een schat aan vitale informatie op. Dat
stelt ons in staat zeer secure berekeningen te maken.
We gaan voor zorgvuldigheid, niet voor snelheid.”
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DYNAMISCH MEETMODEL

Dit verbeterde meetmodel is tot stand gekomen
dankzij de inbreng van verschillende hydrologen:
van de Provincie, de Gemeente, het Waterschap,
Staatsbosbeheer, Prolander en ingenieursbureau
Royal Haskoning DHV. Kortom, alle partijen die bij
de realisatie van de Buffer Zuid betrokken zijn.
Hydrologen zijn in dit proces van doorslaggevend
belang. Immers, water is de verbindende factor. En de
hydrologen bepalen de wenselijke waterstand, vooral
aan de hand van wat er voor de kwetsbare Natura
2000-soorten vereist wordt. Een waterstand die hoog
genoeg is om voldoende grond- en regenwater in het
Bargerveen te houden. Maar tegelijkertijd voorkomt
dat er problemen ontstaan bij de omliggende landbouwpercelen. Want ook de landbouw mag er niet
slechter van worden. Ogenschijnlijk tegenstrijdige
belangen, die een zorgvuldig meetsysteem noodzakelijk maakten. En dat is er nu. Met veel precieze
uitkomstenen dus betere uitgangspunten voor het
Project. Want we weten nu wat de effecten zijn tot ver
in de wijde omtrek. Je weet wat je meet.

RUILPLAN NAGENOEG
AFGEROND
Het Ruilplan ligt onder meer ten grondslag aan het
vrijmaken van gronden voor de Buffer Zuid. Dat
plan nadert z’n afronding. Dat betekent, dat de puzzel voor ongeveer 300 grondeigenaren binnenkort
gelegd gaat worden. Maar, nog niet alles is in kannen en kruiken. En tot aan die tijd kunnen er geen
mededelingen over worden gedaan.
Een Ruilplan gaat over grote belangen, gevoelige
onderwerpen en zorgvuldige processen. Maar vooral
over andermans grond. En dus over ingewikkelde
afwegingen en persoonlijke aangelegenheden. Dat
dient in alle rust en goed onderling overleg plaats te
vinden. Dus daarin past enige terughoudendheid.
Daarvoor is een speciale Subcommissie Grondgebruik in het leven geroepen.
In het Ruilplan worden een Buffer van 220 ha vrijgemaakt, de agrarische verkaveling verbeterd, waterlopen aangepast en wandelpaden waar mogelijk ingepast. Ook de verplaatsing van landbouwbedrijven
maakt er deel van uit. Alleen op die manier komt er
ruimte om gronden te herverdelen. Aan het Ruilplan

Zomer 2018 beginnen?

WEL UITSTEL,
GEEN AFSTEL...
Kwaliteit en zorgvuldigheid kosten tijd. Dat is in
de afgelopen periode wel gebleken. Niet alleen het
doorrekenen van het model, maar ook het doorpraten met de partners heeft de nodige tijd in beslag
genomen. Dit betekende uitstel, maar bepaald geen
afstel. Naar verwachting kan de voortgang in de
komende periode weer worden ingelopen. Daarom
hierbij een overzicht van de verschillende tijdsplanningen. Met een slag om de arm, dat wel….

Royal Haskoning DHV is inmiddels al begonnen met
de doorrekening en uitwerking van de verschillende
inrichtingsvarianten. Die worden uitgebreid beschreven in een MER. Naar verwachting is men daar dit
najaar mee klaar. Daarna volgt de uitwerking van
de MER. Dat loopt van eind dit jaar tot begin 2018.
Tegelijk wordt ook het Inrichtings Plan (IP) vastgesteld. Daarin worden de aanpak, de inrichting en de
uitvoering zorgvuldig uitgewerkt. De voorstellen,
wensen en initiatieven van inwoners en omwoners
worden daarin zoveel mogelijk meegenomen. Zowel
ten aanzien van landbouwkundig als recreatief en
landschappelijk gebruik.
Parallel met het IP loopt een Provinciaal Inpassing
plan (PIP). In opzet vergelijkbaar met een Bestemmingplan, de planologische inpassing van zowel de
MER als het Inpassingsplan. Door zowel het IP als
het PIP tegelijk aan te pakken wordt veel tijd gewonnen. Naar verwachting zijn ook deze plannen begin
volgend jaar klaar. Mocht dat lukken, dan kunnen we
met de Buffer Zuid in de zomer van 2018 van start.
wordt ook een Peildatum gekoppeld. Dat is de datum
waarop de bestaande kadastrale situatie wordt bevroren en vastgesteld. De dan geldende eigendomsverhoudingen in het gebied worden als maatgevend
aangenomen voor het verdere Ruilproces.
Naar verwachting is het Ontwerp Ruilplan eind
dit jaar klaar. En de Peildatum kan waarschijnlijk
dit najaar worden vastgesteld. Daarna volgt in het
voorjaar van 2018 de start van het Wettelijk Ruilproces. Uiteraard worden de betrokken eigenaren vooraf
uitgebreid en zorgvuldig geïnformeerd.
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Kijk uit voor deze man. Of, zo
u wilt, kijk uit naar deze man.
Hij is doorgaans tegen de schemering te vinden in bos en hei,
gehuld in groene schutkleuren.
Wie het is? Arjen Strijkstra,
mug-o-loog van Altena & Wymenga, een gespecialiseerd bureau in ecologisch onderzoek.

Dorpsraad sterk vertegenwoordigd

PROJECTGROEP
BUFFER ZUID
Er is inmiddels een aparte Projectgroep Buffer Zuid
in het leven geroepen. Die buigt zich met enige
regelmaat over alle ontwikkelingen rondom de
Buffer. De Projectgroep heeft tot doel alle betrokken
partijen rond de tafel te brengen. En op die manier
de ontwikkelingen zo goed en zo snel mogelijk
door te spreken.
Dorpsbelangen is in de Projectgroep sterk vertegenwoordigd. Voorzitter Annet van der Zwan weet
precies wat er speelt en wordt van alle ins en outs op
de hoogte gehouden. Daarnaast kan zij voorstellen en
ideeën vanuit de dorpsgemeenschap gemakkelijk in
de groep gooien.
Naast Annet van der Zwan (Dorpsbelangen NieuwSchoonebeek) bestaat de Projectgroep uit: Carolien
van der Ziel (Royal Haskoning, Voorzitter), Anne
Boonstra (Prolander, ProjectTrekker), Jaqueline Muffels en Herniette Vrieling (Gemeente Emmen), Piet
Ursem (Staatsbosbeheer), Arnold Lassche (Waterschap Vechtstromen), Erwin Veltman (Provincie
Drenthe) en Roel Visser (LTO Noord).

Landbouw sterk vertegenwoordigd

SUBCOMMISSIE
GRONDGEBRUIK

Voor het hele Ruilproces, de voorbereiding daarop en de uitvoering
daarvan heeft de Bestuurscommissie een aparte Subcommissie
Grondgebruik in het leven geroepen. In de Subcommissie zijn alle
betrokken partijen vertegenwoordigd: de Landbouw (3x), het Kadaster, het Waterschap, Natuur & Milieu, Prolander en de Provincie.
De Subcommissie staat onder voorzitterschap van
Jan Horring, oud-voorzitter LTO Schoonebeek. Het
secretariaat is in handen van Prolander.

Arjen Strijkstra, Mug-o-loog:

EEN ECHTE
MUGGENZIFTER
Arjen is onlangs voor de Buffer Zuid begonnen met
uitgebreid, meerjarig muggenonderzoek. Daarbij
wordt nauwkeurig in een 0-meting vastgelegd wat
de huidige stand is van de veensteekmuggen. Later
volgt de effemeting. Dan wordt gekeken in hoeverre
het aantal veensteekmuggen is toe- of afgenomen. Inderdaad, veensteekmuggen. Niet de verre neven, de
huissteekmuggen. Want daarop heeft de buffer geen
invloed. Veensteekmuggen zijn afkomstig uit het
veen en worden pas bloeddorstig tegen het eind van
de zomer. Maar huissteekmuggen zijn veel eerder
prikkelbaar. Die willen aan het begin van de zomer al
bloed zien.
Huissteekmuggen zijn afkomstig uit de omgeving
van uw woning. Zij gedijen in kleine plasjes water,
zoals de vijver in de tuin zijn, de sloot voor het huis
of een plasje in de regengoot. Arjen is in 2016 begonnen met een 0-meting. Ook in 2017 wordt het hele
jaar door gemeten. Een nauwkeurig onderzoek naar
de huidige situatie. Zodat naderhand kan worden
vastgesteld of er sprake is van een toe- of afname.

ANNE BOONSTRA:
AANSPREEKPUNT
Anne Boonstra (Prolander) de ontwikkelingen in en rond NieuwSchoonebeek voor zijn rekening.
Hij fungeert dan ook als eerste
aanspreekpunt als het om de Buffer Zuid gaat. Mocht u vragen of
opmerkingen hebben, dan kunt u
Anne hier bereiken: a.boonstra@
prolander.nl
Deze BargerBrief Special is vooral gewijd aan de Buffer Zuid.
De uitgave is huis-aan-huis verspreid in Nieuw-Schoonebeek en
is daarnaast verstuurd aan 300 adressen van betrokkenen. De
inhoud is tot stand gekomen onder auspiciën van de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek.
De digitale versie van de BargerBrief kunt u aanvragen bij info@
bargerveen-schoonebeek.nl. Informatie kunt u ook vinden op
de website www.bargerveen-schoonebeek.nl

