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Onderwerp: Uw vragen over baggeren Groote Melanen
Geachte heer Van der Kallen,
Op maandag 8 februari ontvingen wij uw vragen over het baggeren van de Groote Melanen. U geeft in uw
mail aan het dagelijks bestuur een aantal zorgpunten aan over het baggeren in het voorjaar in relatie tot het
vóórkomen van overwinterende amfibieën. Heel specifiek heeft u twee vragen gesteld. Via deze brief
reageren wij u over deze vragen. Een nadere uitleg over de situatie ter plaatse vindt u ook terug in de
beantwoording van de vragen van de fractie Water Natuurlijk.

Vraag: Wat is de reden dat nu besloten is te baggeren in het voorjaar?
Antwoord: Daarvoor zíjn er meerdere redenen:
- De eerste reden is dat er geen belemmeringen zijn om in het voorjaar te baggeren, niet op het gebied
van flora en fauna en ook niet om andere redenen. De rugstreeppad komt namelijk niet voor in of
nabij de Groote Melanen: de dichtstbijzijnde geverifieerde waarneming is op 700 meter afstand en dat
is voor de rugstreeppad een te grote afstand (meldingen verder dan 500 meter afstand zijn niet
beperkend voor de werkzaamheden).
- De tweede reden is dat we de baggerwerkzaamheden en de inrichtingswerkzaamheden graag
aansluitend willen uitvoeren om de periode van overlast te beperken.
- De derde reden is dat de uitwerking van het totale werk vanwege subsidie (Synergiegelden) van het
Rijk in 2015 moet zijn uitgevoerd. Als we het baggeren uitstellen tot het najaar wordt die planning
niet gehaald. De beste periode om te baggeren in een dergelijk ven is wanneer de temperatuur van
het water gedaald is tot ca. 10 graden, omdat er anders kans is op zuurstofloosheid in het water,
waardoor alle leven in het water sterft. Een dergelijk lage watertemperatuur bij de Groote Melanen is
anders pas in oktober-november en dat is te laat om dan ook de inrichting nog in 2015 uit te voeren.

Vraag: Is uitstel tot het najaar mogelijk?
Antwoord: Uitvoering in het najaar is niet gewenst. Dat betekent namelijk dat we de aansluitende inrichting
naar 2016 moeten doorschuiven. Hierdoor ontstaat er een langere periode van uitvoering en hinder voor de
omgeving en lopen we de subsidie van de Synergiegelden mis.
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Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf
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