VERSLAG BIJEENKOMST WERKGROEP WATER
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: De heren A. Nieuwenhuis, Wolterink, Wiegerink, Kroezen, Wamelink, de
heer en mevrouw Nijland, de heer en mevrouw Mellink,
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: De heren Gebbink, Lansink, Klein Avink, Hummelink, J. Nieuwenhuis,
Klein Gebbink, Te Plate, Garstenveld, Konink, de heer en mevrouw Te
Brake, mevrouw Morssinkhof
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Terugblik
Vincent Lette van de gemeente Oost Gelre heet iedereen welkom en geeft kort aan wat de aanleiding
van de bijeenkomst is. In de afgelopen maanden is er zoals in maart afgesproken met veel
grondeigenaren en organisaties overlegd over de verdere invulling van de plannen.
Doel van de avond
Diederik Speksnijder van Waterschap Rijn en IJssel geeft in zijn presentatie weer wat het doel van de
avond is. Op basis van die gesprekken zijn schetskaarten gemaakt per deelgebied. Die worden tijdens
de avond gepresenteerd. Daarnaast geeft hij aan hoe het proces tot dusver is verlopen, wat de huidige
stand van zaken is en hoe het verdere proces tot de uitvoering verloopt.
Presentatie schetskaarten
Uitgangspunt is steeds een robuust watersysteem geweest dat wateroverlast zoals in 2010 zoveel
mogelijk voorkomt, en dat samen met de omgeving tot stand komt. De uitkomst van de gesprekken met
de diverse belanghebbenden is zo veel mogelijk meegenomen in de schetskaarten. Dat geldt ook voor
de wens van de agrarische sector om zo weinig mogelijk landbouwgrond op te offeren. Dit wordt aan de
hand van een overzicht van benodigde gronden toegelicht. Niet alle gronden zijn permanent
watervoerend.
In drie groepen in gesprek
De schetskaarten worden vervolgens in drie groepen en per deelgebied besproken.
Bypass zuid
Er worden vragen gesteld over o.a. de grond die wordt afgegraven en over de eventuele schade die de
plannen tot gevolg hebben. Over de af te graven grond moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.
Bij eventuele gevallen van gevolgschade wordt dit per situatie bekeken.
Ook worden er vragen gesteld over de financiering en de waterschapslasten. De diverse overheden
maken geld vrij voor de financiering. Er is nog geen duidelijkheid over de vraag of de plannen leiden tot
aanpassing van de waterschapslasten.
Verder zijn de aanwezigen tevreden over de schetskaart.
Bypass noord benedenstrooms
Er wordt een suggestie gedaan om het fietspad door het retentiegebied vanaf de oude Groenloseweg
door te trekken naar de Nieuwendijk.

Bypass noord bovenstrooms
Hier zijn geen opmerkingen genoteerd.
Centrale terugkoppeling
Bij de centrale terugkoppeling klinken er positieve geluiden over de schetskaarten, van individuele
aanwezigen maar ook van het LTO. Het LTO stelt wel dat onderhoud aan de watergangen belangrijk
blijft, niet alleen het maaien maar ook het regelmatig uitdiepen.
Het waterschap heeft contact gehad met Stichting Marke Vragenderveen over agrarisch medegebruik
en beheer en onderhoud van de retentiegebieden. Bij de verdere invulling daarvan wordt ook het LTO
betrokken.
Naar aanleiding van een vraag over de mogelijk hogere waterafvoer via de Flierbeek, antwoordt het
waterschap dat de er weliswaar meer water via de beek wordt afgevoerd maar dat de piekafvoeren
gelijk blijven. Uitgangspunt is ook hier dat de wateroverlast niet mag worden afgewenteld op andere
gebieden.
Vervolgstappen
De opmerkingen van de avond worden meegenomen in het definitieve inrichtingsplan. Tegen het eind
van dit jaar wordt het plan in procedure gebracht. Tijdens de periode van ter visie legging wordt een
inloopavond voor publiek georganiseerd. Medio 2016 start de uitvoering.
Er wordt een verslag gemaakt van de avond, dat aan alle aanwezigen wordt toegestuurd.
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