Datum: februari 2017
Beste grondeigenaren,
In deze (nieuws)brief praten we u graag bij over de ontwikkelingen in het deelgebied de Harken van de pilot
watergebiedsplan.
POP3 subsidie is toegekend!!!
Het lange wachten is beloond. Eind januari heeft de pilot bericht gekregen dat we een beschikking voor de
subsidie hebben gekregen. Bijna het hele bedrag wat we aangevraagd hadden is toegekend. De beschikking is
vastgesteld op 520.000 euro Europese gelden, waarbij de co-financiering (de andere helft) wordt gefinancierd
door Wetterskip Fryslân.
De aanbesteding.
Wetterskip Fryslân (WF) heeft ondertussen de aanbestedingsprocedure door laten lopen. Er waren vijf bedrijven
die ingeschreven hadden. Uiteindelijk is aan De Samenwerking b.v. uit Elsoo de voorlopige gunning afgegeven.
Aan het einde van deze maand verwacht WF de definitieve vergunning te kunnen geven.
Actie.
Deze goede berichten betekenen eindelijk actie! Omdat het hier om een europese subsidie regeling gaat, wordt
er projectbouwbord geplaatst in het gebied. Daarop komen de logo's te staan van de samenwerkende partijen. In
ons geval zijn dit de ABO, Elan, SBB, WF, de Pilot, de aannemer en een groot Europees logo uiteraard.
De aannemer is nu bezig om te inventariseren wat er eerst moet gebeuren en hoe deze planning ingepast kan
worden in de planning van de grondeigenaren. Martin Haveman is de uitvoerder van De Samenwerking, Herman
Ivo Los doet directie/toezicht namens WF en Janke is de woordvoerder/toezichthouder van de grondeigenaren.
Een aantal grondeigenaren hebben ervoor gekozen het werk of een gedeelte van het werk zelf uit te voeren, dus
ook daar kunnen nu stappen voorwaarts gemaakt worden.
Archologie.
Voor het laatste stukje van de watergang tegen het Klein Diep aan is archeologische begeleiding verplicht. We
waren in de veronderstelling dat dit via de MUG vrij eenvoudig geregeld kon worden. Maar nu blijkt dat we een
plan van aanpak bij de gemeente moeten inleveren en dat de gemeente goedkeuring moet verlenen (of verder
onderzoek). Er is inmiddels een plan van aanpak bij de gemeente ingeleverd, nu is het wachten op de
goedkeuring. We willen graag, als het weer het toelaat, zo snel mogelijk beginnen aan het laatste stuk. Van
onderen naar boven werken (stroomopwaarts) heeft de voorkeur bij dit werk. Het mooiste zou zijn voordat de
mais erin gaat.
Vitens.
Vitens heeft aangegeven dat de pompinstallatie in Appelscha op halve kracht gaat draaien. Er wordt dus minder
water opgepompt en dat kan voor de omliggende gebieden een peilverhoging in de winter betekenen. Het
projectgebied van de Harken raakt net de buitenste rand van het invloedsgebied, waar een peilverhoging in de
winter van 5-10 cm verwacht mag worden. De invloed is volgens WF minimaal.

Mini symposium en Snelle Melle
7 december 2016 organiseerde de projectgroep ter afsluiting van de pilot een mini symposium. De werkgroep
had hiervoor iedereen in het gebied opgeroepen om mee te werken aan een filmpje voor die dag. Met een aantal
enthousiaste grondeigenaren, werkgroepleden, Marian Jager, meerdere medewerkers van WF en ABO
bestuursleden is het gelukt om een hilarisch fimpje op te nemen. Het legendarische fimpje heet: Snelle Melle een
parodie op de commercial van Snelle Jelle van Wieger Ketelapper . Het filmpje is te bekijken op de site
www.pilotwatergebiedsplan.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met Martin de Boer (stellingboer@hotmail.com of 06-30212813), Peter van
der Starre (pvanderstarre@wetterskipfryslan.nl of 06-46172723) of Janke Kloosterman (Deens.dk@hotmail.com
of 06-23474434)

