Fochteloo, juni 2015
Onderwerp: Update over oplossingen voor knelpunten in het waterbeheer Groot Diep Pilot
Watergebiedsplan Appelscha

Beste grondeigenaar,
In deze brief praten we u graag bij over wat er leeft en speelt rondom het waterbeheer Groot Diep
als pilot van het Watergebiedsplan Appelscha.
Op 23 april 2015 spraken we elkaar in een groepsbijeenkomst over oplossingen voor knelpunten in
het waterbeheer in het gebied Groot Diep. Het Wetterskip liet toen de definitieve berekeningen zien
en we hebben gesproken over hoe nu verder.

De ABO heeft een dik jaar geleden de uitdaging aangenomen om van het huidige Watergebiedsplan
in het Groot Diep een nieuw plan te maken. Een plan waar de grondeigenaren van het Groot Diep
samen met het Wetterskip tot een goede invulling komen. Deze uitdaging is een weg met grote
hobbels. Zowel de grondeigenaren als het Wetterskip hebben de wil om iets te doen, maar er loopt
een dun lijntje tussen vertrouwen en wantrouwen. De terughoudendheid van de grondeigenaren in
het actief participeren in deze opzet is begrijpelijk, gezien het verleden van de streek.
Maar er zijn na de verschillende bijeenkomsten wel een aantal goede ideeën naar voren gekomen.
De ABO heeft het gevoel dat we toch, zij het langzaam, wel samen steeds een beetje verder komen.
Er is een voorstel aangenomen om met een proefopzet in het Groot Diep te beginnen. Over een
bepaalde lengte van het Groot Diep zal de ene kant worden gemaaid en de andere kant niet. Via een
meetproef gaan we volgen wat de consequenties voor het waterpeil zijn gedurende een langere
periode.

Een paar lokale knelpunten zijn inmiddels opgelost, maar zoals aangegeven op de bijeenkomst van
23 april blijven er nog een aantal over.
De bedoeling is om groepjes rond deze knelpunten te vormen. De groep van de stuwtjes bij het
fochteloërveen is al begonnen. De andere groepjes worden rond 5 andere knelgebieden gevormd. U
krijgt, mocht het uw gebiedje betreffen, na de zomervakantie een uitnodiging om in een kleine
werkgroep deel te nemen. In de werkgroep zitten de betreffende grondeigenaren (kan ook een
particulier zijn), iemand van de ABO, het Wetterskip en Janke.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief of over de pilot Watergebiedsplan Appelscha? Neem
dan contact op met:
Grytsje van der Sluis
email geetjee@agroweb.nl
tel. 0610 97 96 98

Met vriendelijke groet,
Het ABO-bestuur

of

Bert van Noordenburg
a.noordenburg@gmail.nl
0622 43 46 65

