grondeigenaren rond het Grootdiep
zelfde verzendlijst als brief WFN1608561
bijlagen: 0
betreft: Proef aangepast onderhoud Grootdiep
Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief informeren wij u dat de proef met het aangepaste onderhoud van het Grootdiep niet
doorgaat.
Met de proef wilden wij onderzoeken of de waterkwaliteit van het Grootdiep kan voldoen aan de
vereisten van de Kaderrichtlijn Water door alleen het onderhoud aan te passen en zonder het
Grootdiep te verbreden. Om de proef met u te bespreken hebben we u voor de zomer uitgenodigd
voor een informatiebijeenkomst op 6 juli in Fochteloo.
De proef is opgezet om tegemoet te komen aan de bezwaren in het gebied tegen verbreding van het
Grootdiep. De opkomst op 6 juli was echter zo laag dat wij ons zijn gaan afvragen of er nog wel
voldoende draagvlak is voor de proef. Aan de proef zitten risico’s en in gesprekken met een aantal
grondeigenaren bleek ook dat men wel wil meewerken aan verbreding. We hebben daarom besloten
om met de proef te stoppen en in te zetten op verbreding. Dit maakt het gebied rond het Grootdiep
minder gevoelig voor wateroverlast en heeft onze voorkeur omdat we daarmee naast verbetering
van de waterkwaliteit, ook beter rekening houden met meer clusterbuien door verandering van het
klimaat.
Verbreding betekent dat wij het Grootdiep aan één oever met 3 tot 5 meter willen verbreden zodat
bij het onderhoud een strook waterplanten kan blijven staan, jaarlijks wisselend van oever. Na
verbreding blijft het waterschap het Grootdiep onderhouden en houden de aanliggende
grondeigenaren de ontvangstplicht van de hekkelspecie. Naast de verbreding willen wij ook de drie
stuwen in het Grootdiep aanpassen zodat ze geen barrière meer vormen voor vis.
Komend jaar zullen wij alle grondeigenaren benaderen voor aankoop van een strook grond voor
verbreding van het Grootdiep.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Marc Nederlof via email mnederlof@wetterskipfryslan.nl
of ons telefoonnummer 058 292 2222.
Met vriendelijke groet,

Ondertekening door Rixt Smit
cluster Plannen

