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Geacht raadslid,
In uw raadsvergadering van 1 november 2018 heeft u een motie aanvaard
over het gebied De Groote Meer in onze gemeente. De overwegingen en uw
verzoek daarbij waren als volgt:

o Dat het jaar 2018 een van de warmste en droogste uit de
geschiedenis zal worden;
o Dat het onmogelijk en wellicht ook onnodig is om alle gevolgen van
deze droogte aan te pakken;
e Dat het Groote Meer echter een beeldbepalend en vanwege de ligging
aan een doorgaande weg, een in het oog springend stukje natuur is;

o Dat het college al het plan heeft opgepakt om schade door droogte te
inventariseren en de herstelkosten nog ten laste van 2018 te

brengen;
Verzoekt het college: de aan pak van het Groote Meer met prioriteit aan te
pakken en dit meer zo spoedig mogelijk in oude glorie te herstellen.
De waterkwaliteit in het Groote Meer is al langere tijd slecht, met bloei van
blauwalg, botulisme en E. Coli als gevolg. Dit komt omdat het ven ondiep is
en tevens belast is met een forse sliblaag, o.a. ontstaan door bladinval van
de oprukkende vegetatie rond het ven. Zodoende ontstaat er als het ware
een verlandingsproces. Oftewel, als we niets doen zal het ven dichtgroeien
en op termijn niet meer als ven herkenbaar zijn maar eerder als een nat
bos.

Naar aanleiding van deze motie hebben wij Bosgroep Zuid Nederland
verzocht om een toekomstvisie uit te werken voor dit gebied.

De Bosgroep geeft in haar notitie een toekomstbeeld voor het ven en de
maatregelen die genomen kunnen worden. De meeste maatregelen zorgen

ervoor dat het ven visueel aantrekkelijker wordt ten opzichte van de huidige
situatie. Als verregaande optie noemt de Bosgroep ook het uitbaggeren van

het ven, om het ven (conform uw motie) in oude glorie te herstellen. Dit is
echter een kostbare variant (420.000 euro). We hebben daarom besloten te
iezen voor de optie waarbij het ven in de sobere variant wordt opgeknapt.
Een sobere opknapbeurt is door de Bosgroep geraamd op ongeveer 35.000
euro. In deze variant wordt het ven niet in oude staat teruggebracht maar
zorgen de maatregelen ervoor dat het ven visueel aantrekkelijker wordt ten
opzichte van de huidige situatie. Deze variant kan betaald worden binnen
reeds bestaande begrotingsposten, mits gefaseerd uitgevoerd.

Volledig herstel van het ven kan pas plaatsvinden indien er zicht is op
financiering. Op dit moment zien we geen subsidiemogelijkheden, maar we
zullen de mogelijkheden hiervoor monitoren.
We verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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