Verslag mini-symposium pilot Watergebiedsplan
7 december 2016, Rabobank Oosterwolde
Ongeveer 70 deelnemers verzamelden zich in het voormalige kantoor van
de Rabobank in Oosterwolde om deel te nemen aan het mini-symposium
ter afsluiting van de pilot Watergebiedsplan. Het symposium werd
georganiseerd door de projectgroep waarin ABO (agrarische belangenorganisatie Ooststellingwerf) en Wetterskip Fryslân samenwerken.
Uitgenodigd waren de grondeigenaren, waterschappers, bestuurders en
ambtenaren van gemeente, LTO, provincie en andere geïnteresseerden
en betrokkenen (zoals gebiedscollectieven en agrarische natuurverenigingen)
Onder de naam ‘Pilot
watergebiedsplan’ is
de afgelopen 3 jaar
rond
Oosterwolde
samengewerkt om de
opgaven voor landbouw, waterschap en
natuur te realiseren.
De ABO, Wetterskip
Fryslân,
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en gebiedscollectief ELAN gaven inhoud aan
dit gebiedsproces. Het bleek het begin van een goede samenwerking en
een mooie combinatie van praktijkervaring en theoretische kennis.

Tijdens het symposium bespraken de samenwerkende partijen met de
genodigden hoe met deze aanpak ook andere gebieden verbeterd kunnen
worden. Daarnaast werd deze middag het feestelijke startschot voor de
uitvoering in de Harken gegeven, een van de deelgebieden van de pilot.
Na een heerlijke lunch opende
dagvoorzitter Johan Apperloo het
symposium. Hij ging kort in op de
achtergronden van de pilot en gaf
een toelichting op het programma
van de middag.
Wetterskip Fryslân maakte in 2012
een nieuw watergebiedsplan Appelscha, maar constateerde dat er weinig
draagvlak was voor de oplossingen en maatregelen die in het plan
beschreven stonden. Samen met de ABO en de grondeigenaren en –
gebruikers is toen gezocht naar alternatieve oplossingen. En met succes.
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Door de kennis van de
grondeigenaren en het
waterschap te combineren
ontstonden
betere oplossingen.

Vervolgens was het
woord aan Grytsje van
der Sluis.
Als bestuurslid van de
ABO is zij een van de
initiatiefnemers van de
pilot en vanaf het begin
betrokken geweest.
Zij ging in op de
resultaten van de pilot
en de inspanningen die nodig waren om zover te komen. Uiteindelijk zijn
twee vliegen in één klap geslagen: de wateropgaven werden gerealiseerd
en tegelijkertijd werden de productieomstandigheden voor de landbouw
verbeterd. Ook ontwikkelden de melkveehouders in de pilot een
praktische aanpak om de erfafspoeling op hun bedrijf te verminderen.
Deze aanpak vormt de basis voor het project ‘Schoon erf, schoon water’
dat nu draait voor 1800 melkveebedrijven in Fryslân.

De ervaringen van
de deelnemers aan
de pilot worden
verder toegelicht
en uitgebeeld in
het filmpje ‘de
pilot draait door’.
Dit
filmpje
beleefde
de
primeur tijdens het
symposium.
Het
bevat veel informatie die bruikbaar
is
voor
partijen die overwegen om samen te gaan werken
aan gebiedsopgaven.
In het filmpje wordt ook de
brochure ‘Groen en blauw gaan
heel goed samen’ besproken die
gemaakt is van de pilot. De
brochure bevat tips, voordelen en
voorwaarden voor samenwerken.
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Tijdens het worldcafé gingen de deelnemers aan het symposium zelf aan
de slag met een aantal vragen over samenwerking tussen landbouw,
water en natuur in gebiedsprocessen.

Dit gaf levendige discussies
en een ‘waslijn’ met
aanbevelingen, suggesties
en adviezen.

Na de theepauze was
het de beurt aan Wim
Dijkman van het CLM
om een reflectie te
geven op de resultaten
van de pilot.
Hij plaatste de ervaringen van de pilot watergebiedsplan in een
breder perspectief van
samenwerken tussen organisaties, ondernemers en burgers. Met name
de bestuurlijke verankering in combinatie met een gebiedsaanpak waarin
betrokkenen gezamenlijk doelen willen realiseren, vraagt om zorgvuldigheid. De tip om ‘moppersessies’ in te bouwen werd met enthousiasme in
ontvangst genomen.
Om kwart voor vier ontstond er onrust in de zaal. Her en der piepten
telefoons en via de hekkelapp kwamen bij verschillende grondeigenaren
berichten binnen: Nieuwsflits, de televisie moet aan!
Dit was het sein voor de start van de uitvoering van de Harken. In een
vrolijk filmpje verrichte de werkgroep de Harken samen met bestuurder
Marian Jager van het Wetterskip
het startschot voor de uitvoering.
Hiermee eindigde het symposium
en was het tijd voor ontspannen
napraten met een hapje en een
drankje.
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