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Onderwerp: Uitnodiging - gebiedsavond 24 Februari

Geachte mevrouw, meneer,
Wij nodigen u hierbij van harte uit voor het bijwonen van een tweede gebiedsbijeenkomst
Paterswoldsemeer op maandagavond 24 februari.
Hoe en waar aan het werk?
De focus ligt deze avond op de inrichtingsmaatregelen voor de korte termijn. In de plannen voor
deze fase is de aanleg van circa 3 hectare moeraszone opgenomen. Dat houdt in: een gebied met
afwisseling van waterpartijen en vegetatie die permanent of periodiek onder water staan. Maar
wat betekent dat eigenlijk en welke varianten hierop zijn mogelijk? Kunnen we bijvoorbeeld
natuurvriendelijke oevers aanleggen, drijvende eilandjes met beplanting creëren of beter andere
maatregelen treffen? We hebben een paar ideeën hierbij en zijn benieuwd welke uw voorkeur
heeft. En wie weet heeft u zelf ook nog suggesties.
En dan de locatiekeuze: waar aan of in het Paterswoldsemeer kunnen deze oplossingen het best
gerealiseerd worden, zodat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de KRW-kaders en
de belangen van de gebruikers van het meer? Ook hierover horen we graag uw mening.
De avond is een vervolg op een bijeenkomst die op 3 februari plaatsvond. Daar is het volledige
KRW-proces voor het Paterswoldsemeer toegelicht èn inzicht gegeven in de huidige
waterkwaliteit van het meer (aan de hand van uitgevoerde onderzoeken). Ook heeft het
waterschap toen aangegeven dat ze graag samen met de gebruikers van het meer en de
gebiedspartners wil kijken hoe we het beste kunnen voldoen aan de KRW-richtlijnen. En waar of
hoe we daarbij zoveel mogelijk kunnen aansluiten bij de verschillende belangen van de
betrokkenen. Op 24 februari gaan we daarom met elkaar in gesprek over de maatregelen voor
de korte termijn. Voor de langere termijn gaan we in gesprek met een gebiedsgroep
(vertegenwoordiging uit de omgeving).
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Programma 24 februari
Aanvang 19.30 uur tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur.
Plaats: De Rietschans (Meerweg 221 te Haren).
Het programma ziet er als volgt uit:
• Welkomstwoord door bestuurder Paul Tameling
• Korte terugblik op de eerste gebiedsavond van 3 februari jl. en korte termijn-opgave
• Toelichting op PCLake onderzoek en concretisering opgaven aantal hectare moeraszone
• Werksessie – gezamenlijk aan de slag
• Plenaire terugkoppeling en afsluiting.

Meer weten?
De presentatie van de bijeenkomst van 3 februari vindt u op:
https://www.noorderzijlvest.nl/ons-werk/projecten - Paterswoldsemeer. Hier staat ook meer
informatie over het tijdpad en de twee sporen die tijdens dit proces gevolgd worden:
• Korte termijn: de meest recente Watersysteemanalyse en uitgevoerde onderzoeken
laten zien dat de maatregelen voor fase 2 minimaal nodig zijn voor het behalen van de
KRW-doelen. We kijken 24 februari met belanghebbenden naar de invulling van deze
maatregelen: inrichting (hoe) en locaties (waar);
• Lange termijn: de restopgaven van fase 2 en aanvullende maatregelen voor fase 3 (2022
- 2027) worden meegenomen in zogenaamde ‘knoppensessies’, waarbij het waterschap
samen met een gebiedsvertegenwoordiging zal kijken naar verschillende scenario’s (sets
aan maatregelen) om tot een breed gedragen voorkeursvariant te komen.
Aanmelden
Omdat we in verband met de organisatie graag willen weten hoeveel mensen er 24 februari komen,
vragen we u uiterlijk 19 februari uw aanmelding door te geven via:
paterswoldsemeer@noorderzijlvest.nl. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan
contact op met projectmanager Marion Meijer, m.meijer@noorderzijlvest.nl.
Graag tot ziens op 24 februari.

Met vriendelijke groet,

Paul Tameling,
Dagelijks Bestuurslid
namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest
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