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Beste leden van “Moai Skarsterlân”,
Graag willen we u op de hoogte brengen van enkele recente
ontwikkelingen:
Hotelplan:
Op 17 mei a.s. zal in een Raadsvergadering het wijzigen van het
bestemmingsplan “Boornzwaag-Langweerderwielen” aan de orde komen.
Daaraan voorafgaand is er een “Petear” over dit onderwerp. Het voorstel
houdt in dat aan het gebied de oorspronkelijke agrarische bestemming
teruggegeven zal worden.
Dat betekent dat nu eindelijk (na 12 jaar!) formeel het voormalige
hotelplan ingetrokken wordt, iets waar we heel erg blij mee zijn (en wat
destijds de aanleiding was om Moai Skarsterlân op te richten).
Omkromte:
Intussen heeft de provinciale commissie voor bezwaar- en beroepsschriften
een zitting gehouden over het beroep dat was aangespannen door
aanwonenden van de Omkromte tegen het raadsbesluit om de singel
openbaar te houden. Het advies dat is uitgebracht aan Gedeputeerde Staten
is inmiddels bekend gemaakt en houdt in dat het beroep op alle punten
(meer dan 200 argumenten werden aangevoerd!) is afgewezen. Dat is
natuurlijk heel goed nieuws en het stemt ons zeer tevreden dat het vele
werk waar we mee te maken kregen, toch succes heeft gehad
Gedeputeerde Staten moet het advies nog formaliseren maar zal
ongetwijfeld het standpunt van de commissie handhaven.
Overigens staat de mogelijkheid nog open om bij de Raad van State
hiertegen in beroep te gaan.
Waterpark Langweer:

De plannen om in de polder tussen de Pontdyk en De Dyken een
“Waterpark” met maar liefst 199 recreatiewoningen te realiseren zijn nog
steeds onderwerp van gesprek.
Over het project zelf is nog weinig te melden. Wel is intussen het ontwerp
voor een recreatienota – waarin de criteria worden vermeld waaraan een
dergelijk plan zou moeten voldoen - om onbekende redenen kort daarna
weer ingetrokken.
We blijven de ontwikkelingen volgen.
We hebben nog boekjes beschikbaar waarin ons bestuurslid Piet Plantinga
een uitvoerige beschrijving geeft van de recreatieve situatie rond Langweer,
het plan op zich en de gevolgen voor het landschap.
Even een mailtje naar: vierstras@gmail.com met uw adres of bellen met
0513-412217en u krijgt het thuis bezorgd.
Herstel Roazebosk:
Er wordt nog volop aan het beplantingsplan gewerkt en grondwerk
uitgevoerd. Helaas was men genoodzaakt het planten van bomen en
struiken een jaar uit te stellen omdat de ondergrond te nat was. Er wordt
onderzoek gedaan om deze situatie te verbeteren.
Bomencompensatie Vegelinstate:
In verband met de bouw van Vegelinstate was het destijds noodzakelijk om
183 bomen te kappen. Op 30 oktober 2008 (!) is daarom het besluit
genomen om deze kap te compenseren. We drongen daar al eerder bij de
gemeente op aan maar tot nu toe is dit nog steeds niet uitgevoerd.
We hebben daarom op 13 maart 2021 een brief aan B&W gezonden met de
vraag wanneer het besluit wel zal worden gerealiseerd. Het is kennelijk een
moeilijk probleem want tot nu toe hebben we nog steeds geen reactie
ontvangen.
Historische ecologie van de Nederlandse veenlandschappen:
Graag wijzen we u nog op een Webinar over dit onderwerp dat op 27 mei
van 13.30 tot 16.00 behandeld zal worden door drie veendeskundigen van
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Universiteit Groningen.
Wilt u meer weten, nadere informatie is te vinden op:
www.cultureelerfgoed.nl
Namens “Moai Skarsterlân”,
Jaap Halma.

