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Geachte heer Van Hees,
In uw brief van 5 augustus jl. geeft u aan dat u zich zorgen maakt over De
Groote Meer. Daarom stelt u een aantal art. 41 vragen die gaan over het

onderhoud van dit gebied. Onderstaand gaan wij daarop in. Wij herhalen de
vragen uit uw brief en vermelden daarbij onze antwoorden.

Vraag 1:

Antwoord:

Gelet op hetgeen u aangeeft in de RIB van 16 juli jl. zullen de
werkzaamheden nu echt heel beperkt zijn. Wat zal het effect
zijn op de langere termijn voor de kwaliteit van Het Groote
Meer?
Op dit moment vindt er een natuurlijk verlandingsproces
plaatst bij De Groote Meer.
Met de beoogde maatregelen waarover wij u informeerden in
de RIB, vertragen we het verlandingsproces. Echter, op de
lange termijn zet de verlanding wel door.

Volledig herstel van het ven kan pas plaatsvinden indien er
zicht is op financiering.

Vraag 2:
Antwoord:

Wat houdt het plan concreet in?
Het plan treft u als bijlage aan bij deze brief. Kortheidshalve
mogen wij u naar dit rapport verwijzen.

Vraag 3:

Wanneer zal dit plan uitgevoerd gaan worden en hoe ziet de

fasering eruit?
Antwoord:

Met de uitvoering van de beoogde, sobere maatregelen willen

we starten in het najaar van 2020 en deze afronden in het
eerste kwartaal van 2021. Deze planning is reeds afgestemd
met de Bosgroep.

Vraag 4:

Antwoord:

Hoe concreet zien de plannen van Bosgroep Zuid Nederland in
de verschillende varianten eruit inclusief de verschillende
financiële consequenties?
De Bosgroep heeft beide varianten beschreven en de

financiële consequenties in beeld gebracht. Van het slib zijn
monsters genomen en deze zijn onderzocht. Door een ter
zake deskundige is beoordeeld wat daarmee moet gebeuren
en wat dat kost. Het betreft een globale raming.

Vraag 5:
Antwoord:

Kan ons het plan van de Bosgroep Zuid Nederland worden
toeqezonden?
Het plan, dat namens ons is opgesteld door Bosgroep Zuid

Nederland, treft u als bijlage aan bij deze brief.
We verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Valkenswaard,

drs. R.F.W. van Eijck drs. A.B.A.M. Ederveen

