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Meerwijck, 24 september 2019 

Geachte commissieleden, 

Wij zijn de Vereniging Belangenbehartiging Meerwijck (VBM) en hebben als took de belangen van 
onze bewoners van de wijk Meerwijck in Kropswolde te behartigen voor het behoud van de 
waarde van ons onroerend goed. 
In januari is er door uw Waterschap een inloopavond georganiseerd inzake het conceptplan voor 
het Zuidlaardermeer. Destijds schrokken wij van een aantal maatregelen en de gevolgen voor het 
meer voor wat betreft de recreatie en het effect van de waterpeilverlaging met maar liefst 10 
cm. 
De plannen waren echter in concept en we zouden geïnformeerd worden over het vervolg. Ook 
zou er meer rekening gehouden worden met de wensen van de recreatieondernemers rond het 
Zuidlaardermeer. 
Wij als VBM zijn nooit meer op de hoogte gehouden van de nieuwe ontwikkelingen! 
We ontdekten vorige week donderdag stukken op uw website voor de bestuursvergadering van 9 
oktober o.s. en het voorgelegde plan met de vraag hierover positief te besluiten. 

We zien in het Integraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer geen concrete invulling voor de 
belangen van de recreatie en nog veel open eindjes inzake de te nemen maatregelen. Deze 
maatregelen en de uitvoering daarvan kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de 
recreatieve waarde von het meer. In het verleden hebben wij een onderzoek loten doen noor de 
waarde van de recreatie voor de toegevoegde waarde van het meer. Daaruit is onomstotelijk vast 
komen te staan dot de waarde van een meer bepaald wordt door de activiteiten op en om het 
meer. De bevaarbaarheid von grote delen von het meer en minimaal gelijk blijvende diepgang von 
de vaargeulen en gongen is ook van groot belong voor onze bewoners en hun vaartuigen. 

Wij roepen u ols commissie leden op om gehoor te geven aan de toezegging ons te informeren 
over de concrete pi onnen en negatief te besluiten over het Integraal maatregelenplan 
Zuidlaardermeer of dit besluit uit te stellen totdat wij als VBM (en daarmee de bewoners van 
Meerwijck) volledig op de hoogte zijn van olle pi onnen en daarop onze inbreng hebben kunnen 
geven. 
Wij vrezen bij de uitvoering van het huidige plan een waarde doling van de toegevoegde waarde 
van het meer en daarmee van invloed op de waardeontwikkeling van onze onroerend goed. Wij ols 
bewoners hebben veel woongenot von het Zuidlaardermeer. 

We missen ook de concrete invulling van een aantal maatregelen, zelfs voor de werkzaamheden die 
eind dit jaar al zouden moeten starten. 
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NB: Op de valreep hebben wij vanmiddag om 16.35 u van uw organisatie een mail ontvangen met een 
update. Wij verzoeken u ons daar meer tijd voor te geven om concrete afspraken te maken met de 
stuurgroep over de details van de uitvoering en concrete toezeggingen te mogen ontvangen. 

Hoogachtend, 

Ronald Bijma 
voorzitter 


