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DUURZAAM WATERSYSTEEM SPOORTIPPE EN PUNTHORST

Inleiding
In deze tweede nieuwsbrief informeren wij u over
de voortgang van het project Duurzaam
watersysteem Spoortippe en Punthorst en nodigen
wij u uit voor de tweede inloopbijeenkomst op:
dinsdag 16 april tussen 16.00 - 20.30 uur
in Zaal Spoorzicht, Gemeenteweg 171
in Staphorst.
Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende
specialisten van het waterschap aanwezig om in
gesprek te gaan over de plannen. Daarnaast zijn
vertegenwoordigers van de Landinrichting
Staphorst aanwezig om eventuele vragen over dit
onderwerp te beantwoorden. U bent van harte
welkom.
Doelen
Waterschap Drents Overijsselse Delta streeft naar
duurzame watersystemen voor onder andere de
landbouw. Dit betekent dat we water kunnen
vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit
nodig is. Zo ontstaat meer ruimte in het
watersysteem, waardoor wateroverlast of droogte
vermindert. Daarnaast wil het waterschap
energieneutraal worden door duurzame energie
op te wekken. Een manier om dat te doen is door
waterbergingsgebieden te combineren met een
zonnepark.

Landinrichting
Het plan voor de watermaatregelen is uitgewerkt
volgens het vastgestelde Landinrichtingsplan
Staphorst. Het plan voor de watermaatregelen kan
pas gerealiseerd worden als het ruilplan voor de
landinrichting definitief is en de kaveloverdracht is
gepasseerd. Naar verwachting zal dit in januari
2020 plaatsvinden. Dit betekent dat we tot eind
2019 het plan voor de watermaatregelen verder
gaan voorbereiden en in procedure brengen. Dat
gaat in de vorm van een zogenaamd projectplan
Waterwet.

Meer informatie?
Vragen of opmerkingen? Neem contact op met
Dinant Hommes, omgevingsmanager bij het
waterschap, tel.nr.: 06-30389089, e-mail:
dinanthommes@wdodelta.nl
Of kijk op: www.wdodelta.nl/spoortippe-punthorst
Tot ziens op 16 april a.s., de koffie staat klaar!
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Ontwerp watermaatregelen
Sinds de inloop van juni 2018 zijn een aantal
wijzigingen doorgevoerd in het ontwerp van het
project, mede op basis van reacties van bewoners
en andere betrokkenen en individuele gesprekken
die wij hebben gevoerd.
In het gebied worden verschillende watergangen
aangepakt, waarbij het gaat om:
• aanleg van waterberging Beentjesgraven;
• herprofilering/verbreding van watergangen door
flauwere oevers;
• plaatsen van overlaten om water langer vast te
houden in droge periodes;
• vervangen duikers en dammen in de
watergangen;
• verbeteren onderhoudsroutes.
Met de nieuwe inrichting kan beter worden
ingespeeld op natte en droge situaties in het
gebied. Zo wordt door verruiming van de profielen
het watersysteem minder gevoelig voor begroeiing
in de watergangen.

Waterschapszorg
Naast de watermaatregelen heeft het waterschap
plannen om het beheer en onderhoud van een deel
van de watergangen in zijn gehele werkgebied te
veranderen. Het waterschap heeft namelijk nieuwe
criteria vastgesteld voor de wijze waarop de
hoofdwatergangen, schouwsloten en het overige
water worden ingedeeld. Het gevolg hiervan is dat
ook een aantal watergangen in het gebied
Spoortippe en Punthorst opnieuw wordt ingedeeld.
Hierdoor verandert de verantwoordelijkheid voor
het onderhoud. Wij verwachten u hierover dit najaar
meer duidelijkheid te kunnen geven. Tijdens de
inloopbijeenkomst vertellen we u graag alvast meer
hierover. Voor meer informatie, kijk op:
www.wdodelta.nl/waterschapszorg

Combinatie waterberging met zonnepanelen
Daarnaast wil het waterschap de waterberging
combineren met het plaatsen van zonnepanelen.
Het combineren van de waterberging en het
opwekken van duurzame energie is een mooie
kans om de ruimte dubbel in te zetten voor een
duurzame toekomst.
De waterberging wordt op deze manier optimaal
benut, zelfs wanneer de waterstanden hoog zijn.
Door realisatie van een zonnepark op het terrein
van de waterberging gaat het waterschap een deel
van het energieverbruik op een duurzame wijze
opwekken. Het waterschap werkt nog aan het
nader ontwerp van het zonnepark en de goede
landschappelijke inpassing ervan.
Tijdens de inloopbijeenkomst op 16 april is ook een
specialist op het gebied van duurzame energie
aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden
over het zonneveld.
Als bijlage treft u een maatregelen kaart aan.
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