Ubbena Sessie 9 februari 2021
Aanwezig:

Otto Lussenberg, Menno van den Ham, Janneke Vedder, Ria Fongers, Hans van der Lans,
Roelof Heling, Michiel Mulder (BVO), Menje Huiting (externe notulist)

Afwezig:

Gea Wilts

Datum:

dinsdag 9 februari 2021; 19:30 – 20:40

1. Opening en voorstelronde
Otto opent de bijeenkomst met het verzoek dat iedereen zich even kort voorstelt.
Janneke is ecologisch adviseur.
Ria is levenscoach therapeut en directe omwonende van het zandgat.
Roelof heeft meerdere petten; geboren en getogen in de regio en mede-eigenaar van het
ontwikkelgebied. Als sociaal geograaf ook ervaring opgedaan in onderwaterecologie en de inrichting van
zandwinplassen.
Menno is bestuurslid van Belangenvereniging Zeijen.
Michiel is afgestudeerd als sociaal geograaf en vastgoedkundige, bij werkzaamheden voor een
commerciële onderneming merkte hij dat hij vaak niet achter de omgevingsontwikkeling bij projecten
stond, en dat hij meer en meer affiniteit kreeg met natuur en duurzame energie.
Hans kon zich niet voorstellen omdat hij later aansloot.
2. Deelnemers huidige sessie
Ria geeft aan dat ze het gevoel heeft dat de huidige gesprekspartners toevallig bij elkaar geharkt zijn, en
ze voelt zich wat ongemakkelijk dat andere omwonenden niet zijn gevraagd aan te schuiven. Ze vind het
belangrijk dat er beter wordt gecommuniceerd en ziet dat graag meer terug op de agenda. De naam
natuurwerkgroep vind ze niet passen omdat ze allen bij haar weten geen deskundige zijn op natuur.
In het kader van vertrouwen vraagt ze of er elke keer een agenda en daarna notulen kunnen worden
bijgehouden en verzonden. Juist omdat er in de voorafgaande tijd veel misgelopen is, omdat je op die
manier goed kunt terug zien welke afspraken er zijn gemaakt en acties er zijn gedaan.
Otto geeft aan dat de naam natuurgroep een werknaam is, en dat de huidige aanwezigen allen zijn
gevraagd omdat ze zijn opgevallen door (kritische) vragen te stellen. Het is niet zijn bedoeling geweest
om iedereen in een bepaalde (natuur)hoek te drukken. Hij hoort graag hoe we andere geïnteresseerden
bereiken en wie er wellicht missen.
Christiaan Teule van Natuur en Milieu Federatie Drenthe zou ook deel ‘moeten’ nemen. Voor overige
geïnteresseerden moeten alle eerder gebruikte communicatiekanalen ingezet worden, zowel de website,
een nieuwsbrief en Social Media worden genoemd. Het gaat dan niet alleen om vragen om aansluiting,
maar ook om belangstellenden in elk geval van de (nieuwe) koers te informeren. Michiel geeft aan dat
het belangrijkste is dat men wil, en niet persé een deskundige moet zijn.
Michiel stelt voor dat hij met Otto een procesaanpak opstelt om de nieuwe route duidelijk in kaart te
hebben zodat het uiteindelijk tot een goede offertevraag komt. Menno vindt het een goede ontwikkeling
als de omwonenden om input wordt gevraagd. Michiel vraagt of er een basis moet worden voorgelegd
aan te benaderen bureaus of dat je met een blanco blad een onderzoeksvraag stelt. Wat is er nodig om
tot het uitzetten van de offertevraag te komen?
3. nulmeting
Michiel vraagt wat er nodig is om tot het uitzetten van de offertevraag voor de nulmeting te komen.
Roelof vindt het van belang om eerst vast te stellen wat er in de nulmeting moet worden vastgelegd.
Hans geeft aan dat er in het verleden al onderzoekers van de Wageningen Universiteit zijn geweest
(WUR). Hij wil graag weten welke vraag hen is gesteld waardoor ze überhaupt zijn langsgekomen. Aan
wie deze vraag is gesteld, wie er daadwerkelijk zijn geweest en wat er gebeurd is / uitgekomen is.
Hij denkt dat het verstandig is om hier te starten voor het formuleren van de offertevraag.
Otto geeft aan dat er vanuit de WUR nu alleen een prijslijstje is. Een daadwerkelijke offerte is er nooit
opgevraagd. Hij ziet graag dat een lokaler bureau het onderzoek gaat doen. Een zonnepark op het water
is sowieso een nieuwe tak van sport, dus veel ervaring is hier nog niet in. Hans stelt voor om meerdere
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bureaus te benaderen en ze te vragen om elk op hun eigen terrein het onderzoek uit te voeren. Michiel
vindt dit een goede suggestie.
Janneke vraagt Michiel welke bureaus hem zijn geadviseerd: Dat zijn Altenburg en Wymenga, Biota en
Koeman en Bijkerk. Hans denkt dat de meeste bureau’s boven de grond de nulmeting wel kunnen
uitvoeren, maar niet ook gespecialiseerd zijn in het water. Daarom dat hij denkt dat je beter meerdere
bureaus kunt benaderen op elk hun eigen specialisme. De onderzoeken moeten worden uitgevoerd op de
niveaus: boven de grond, de oever, ondiep water en diep water. Waardenburg en Janneke haar bureau
(geen naam) zijn hierin gespecialiseerd.
Michiel geeft aan dat er goed gekeken moet worden naar wat er sowieso in de nulmeting moet
terugkomen en dat moet dan in de basisvraag terugkomen, en wat eventueel mogelijk is als extra
aandachtspunt.
Het uitvoeren van een quickscan is niet voldoende. Het gaat om een specifieke omgeving die redelijk
uniek is. De nulmeting moet daarom ook over de omgeving gaan en kijken naar wat er vanuit de
omgeving zich nog kan ontwikkelen in de toekomst. Zowel Roelof als Hans denken dat dit het vertrekpunt
moet zijn.
Menno vind het vooral van belang dat je goed kijkt naar wat er nu is en wat je verstoort bij aanleg. Als je
een willekeurig terrein 10 jaar ongebruikt laat, kun je ervan uitgaan dat er bijzondere levensvormen zijn.
Hij is het er wel mee eens dat de noordelijke plas een bijzondere biotoop is met biotische en abiotische
omstandigheden, en dat die beschermt moet worden maar de plas die nu op het oog is, is al jaren
‘industrieel’ gebied en dus verstoort.

4. Besluiten
Otto en Michiel stellen een concept procesaanpak op om daadwerkelijk tot de offerte te kunnen komen.
De volgende bijeenkomst is op Maandag 1 maart 2021 om 19:30 uur.
Belangstellenden kunnen zich aansluiten bij de bijeenkomst, ze worden via eerder gebuikte kanalen op
de hoogte van de mogelijkheid gesteld.
Er wordt uitgezocht wat er al aan onderzoek door de WUR is gedaan en welke vragen er zijn gesteld.
Hans, Janneke, Roelof, Christiaan Teule en Michiel worden in ieder geval bij het opstellen van de
offertevraag betrokken. Als de basis er is dan het liefst een week voor de volgende bijeenkomst
versturen.
Michiel stelt voor om met nieuwe belangstellenden een voorbespreking te doen zodat ze kunnen
aanhaken.
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