Informatie voortgang Verkavelen voor Groei gebied Boven Tjonger
Na de laatste groepsbijeenkomst van 28 april in het kader van Verkavelen voor Groei heeft u een mail
voorbij zien komen waarbij deelnemers voor de werkgroep, nu omgedoopt tot werkgroep Boven Tjonger,
werden gevraagd. We hebben 5 grondeigenaren bereid gevonden die een bijdrage willen leveren aan de
goede voorbereiding van de eerder afgesproken werksessie met het Kadaster. Omdat u op de
groepsbijeenkomsten aangaf dat alle opgaves van alle organisaties in het gebied meegenomen moeten
worden (ʺdan zijn we er in 1 keer vanaf voor de komende 15 jaarʺ), was er ook behoefte aan een
onafhankelijke voorzitter. Auke Jan Veenstra uit Oosterwolde heeft deze taak op zich genomen. Onderaan
deze mail stelt Auke Jan zichzelf even voor.
De werkgroep Boven Tjonger heeft 26 mei voor het eerst bijelkaar gezeten. De werkgroep heeft met elkaar
kennis gemaakt, er is gesproken over het proces en welke hobbels er nog op de weg liggen. Wetterskip
Fryslân heeft in haar presentatie op 28 april uitgelegd wat zij willen in het gebied, maar ze hebben
tegelijkertijd ook aangegeven dat ze dit jaar geen plannen gaan uitvoeren rondom de Haulerpolder. De
werkgroep wil geen korte termijnplan, maar een lange termijn plan en daarom steken we meer tijd in de
discussie die er op dit moment gevoerd wordt tussen Natuurmonumenten en Wetterskip Fryslân en waar
ook de Provincie bij betrokken zal worden.
Voor een ruilproces is het van belang dat er ruilgrond beschikbaar is. Het Kadaster geeft aan dat er een
Groenfonds is die beschikbare ruilgrond als voorfinanciering mee kan nemen in het proces. Omdat de
werkgroep zoals gezegd als opdracht heeft een degelijke voorbereiding van de werksessie, moeten we ook
daar meer tijd steken in het uitdiepen van de voorwaarden van het Groenfonds.
De werkgroep had graag zoals afgesproken de werksessie in juni al plaats laten vinden, maar we hebben
meer tijd nodig om alles goed in beeld te brengen voor u, voordat we met het hele gebied de werksessie
gaan doen. De werkgroep zit op 16 juni weer bijelkaar en zal dan voor september een datum voor de
werksessie van het gebied prikken. Dus nog even geduld, we komen er wel, maar we willen het in 1 keer
goed doen.
De nieuwe voorzitter van de werkgroep Boven Tjonger:
Auke Jan Veenstra:
Ik ben 39 jaar, getrouwd met Lianne en samen hebben we 3 kinderen in de
basisschoolleeftijd. Opgegroeid op een melkveebedrijf in Makkinga en in
Wageningen mijn opleiding Economie van landbouw & milieu genoten. Het
melkveebedrijf is 15 jaar geleden verkocht. Ik ben in het dagelijks leven werkzaam
bij LTO Noord voor het Programma Klimaat & Energie en 4 jaar geleden hier met
veel plezier weer komen wonen.
Mij is gevraagd om de werkgroep voor te zitten. Dit doe ik graag! De werkgroep organiseert het traject tot
en met de werksessie en bestaat uit Bauke Schotanus, Wilbert van Vilsteren, Anne Hoekstra, Ronald
Brouwer en Cees Pieter van Burgsteden (allen grondeigenaren), Roelof Hupkes en Ryna Reijngoud (beide
Kadaster), Marisca Moes (ABO), Tjerk Hof (Gagelvenne), Janke Kloosterman en ondergetekende (beide
onafhankelijk).
Voor vragen kunt u contact opnemen met Auke Jan Veenstra:
06-51019829 of aukejanveenstra@hotmail.com

