Proces
Huidige stand van zaken

Vanuit de omgeving zijn vragen gesteld over de eﬀecten van de waterpeil verhoging. Samen met de omgeving willen we dit
voor landbouw en natuur beter in beeld brengen. Zo kunnen we de eﬀecten van de maatregel toetsen en de wijze van
omgang met (on)gewenste eﬀecten vooraf benoemen, erkennen en afspraken maken hoe daar mee om te gaan. De invulling van het proces en uw betrokkenheid hierin zal centraal staan op de informa�ebijeenkomst van 23 januari tussen
10.00 en 12.00 (Loca�e: Catharinahof, Koninginnedijk 252, Grave).

Hoe ziet het proces er de komende �jd uit?

De eerste stap is om met een hydrologische analyse de eﬀecten in beeld te brengen van de verandering in waterpeil. We
hebben hiervoor samen met vertegenwoordigers van de ZLTO, agrariërs en Brabants Landschap een ona�ankelijk deskundige, Ruud Bartholomeus van KWR Water, aangewezen om dit proces in goede banen te leiden.
Daarna bepalen we samen wat deze eﬀecten betekenen voor u maar ook voor de beoogde doelstellingen en kijken we met
elkaar naar mogelijke oplossingen. Dit willen we samen met u doen in een aantal bijeenkomsten of huiskamergesprekken
in de periode tot aan de zomer van 2020.
Ook gaan we alvast een monitoringsnetwerk opze�en. Dit betekent dat we een aantal peilbuizen gaan plaatsen in het
gebied rondom de beide stuwen. Deze buizen zijn voorzien van een meetsysteem wat de grondwaterstand nauwkeurig
meet. Zo weten we nog beter hoe de huidige situa�e is en kunnen we straks goed in de gaten houden of de veranderingen
voldoen aan datgene wat we met elkaar afspreken.
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Wat willen we bereiken in het proces?

1. We willen het proces om het waterpeil te verhogen en het monitoringsplan te maken, SAMEN vormgeven;
2. We werken aan een uitvoerbaar monitoringsplan waar we ons allemaal eigenaar van voelen en consequen�es
verbinden aan de resultaten;
3. We weten wat er moet gebeuren als het niet werkt zoals afgesproken en pakken de gemaakte afspraken erbij om
te zoeken naar oplossingen. Deze zijn divers en gaan om maatwerk.

Waar werken we nu concreet naartoe?

1. Een plan waarin de waterpeilen voor de stuwen Egweg en Meisevoort staan omschreven.
2. Een monitoringsplan voor de gevolgen van het verhogen van de waterpeilen bij de stuwen Egweg en Meisevoort.

