
Namens de Boermarke Taarlo wil ik gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken. 
 
 
Voordat dit projectplan werd gepresenteerd waren er bij de leden van de boermarke al grote zorgen 
over de gevolgen van het dichtschuiven van watergangen, sloten en schouwsloten door 
Staatsbosbeheer . 
Wij zagen toen al dat de gevolgen hiervan enorm groot zijn. Het gebied is enorm vernat en dit proces 
is nog steeds  gaande. 
In de herfst van 2020 zien wij de waterpartijen op desbetreffende percelen nog steeds groter en 
groter worden. Dit baart ons grote zorgen, deze vernatting heeft niet alleen invloed op de 
grondwaterstand en afvoer van water van landbouwpercelen maar zorgt ook voor de afname van 
wild en weidevogels op desbetreffende percelen.  
Wij zijn daarom ook tegen elke vorm van beekbodemverhoging of waterpeilverhoging van de beek. 
 
Tijdens de bijeenkomst op 11 juni waren er veel vragen vanuit de aanwezigen. Het antwoord wat wij 
die avond veelvuldig hebben gehoord was:” daar komen wij later op terug “ 
De boermarke heeft samen met andere belanghebbenden zoals dorpsbelangen, woningeigenaren en 
grondeigenaren nadrukkelijk gevraagd om een werkgroep in te stellen.  
Aan dit verzoek is jammer genoeg niet voldaan. Wij moesten het maar doen met zogenaamde 
keukentafel gesprekken. De Boermarke heeft samen met vertegenwoordigers van dorpsbelangen 
eenmalig een keukentafelgesprek gehad met de iniatiefnemers. 
Tijdens dit gesprek waren er vanuit de boermarke nog veel vragen op de summiere beantwoording 
van de vragen die gesteld zijn op de gebiedsbijeenkomst. 
 
In de reactie nota staat vermeld dat er tijdens deze bijeenkomst afspraken zijn gemaakt om nadelige 
effecte te voorkomen, Ik kan mij niet herrineren dat er afspraken zijn gemaakt. 
 
De enige afspraak die er is gemaakt is dat er eind 209 nog een bijeenkomst georganiseerd zou 
worden voordat de plannen gepresenteerd werden, jammer genoeg heeft het waterschap niet aan 
die wens voldaan. 
Onze verbazing was des te meer groot dat wij vernamen dat de uitgewerkte plannen gepresenteerd 
werden tijdens 2 gebiedsexcursies.  
Tijdens deze gebiedsexcursies is door afgevaardigen van de boermarke de nodige kritische vragen 
gesteld. Wij verbazen ons dan ook weer dat wij hier niets van weer terug zien in de verslaglegging. 
 
Als wij terug kijken op het hele plan dan moet ik helaas stellen dat er sprake is van een zeer slechte 
communicatie en verslaglegging. 
Daarnaast worden er aanames gedaan. In de reactienota E.8 stellen de iniatiefnemers dat niet alle 
leden dezelfde mening zijn toegedaan. Bij deze kan ik u melden dat alle leden van de boermarke de 
zienswijzen van de Boermarke onderschrijven, en dat zijn in ons geval alle mannelijke gezinshoofden 
van Taarlo. 
 
In een artikel in het Oostermoer werd door de heer Kastelein aangeven dat wanneer er veel bewaren 
zijn, de plannen niet door gaan. 
 
 
Gezien alle bezwaren en zienswijzen die er in zijn totaliteit zijn ingediend vragen wij U om dit 
projectplan niet goed te keuren. 
 
 Namens de Boermarke Taarlo. 
 
Jantinus Kommers 



 


