
Geacht bestuur, 

In uw vergadering van 13 maart jl. heeft u het voorstel behandeld over vaststelling van het 
“Watergebiedsplan Landbouwgebied rondom Nieuwveenselanden” (‘Nijeveen Kolderveen’). Tijdens 
deze vergadering is ingesproken en zijn bedenkingen tegen de maatregelen uit het Watergebiedsplan 
kenbaar gemaakt. De bedenkingen richten zich vooral op een buffer (gebied met hoger waterpeil) die 
in het natuurgebied aangelegd moet worden. Hierdoor verwacht inspreker vernatting van zijn percelen 
en wil daarom niet meewerken aan het project.
Ook vanuit het algemeen bestuur kwamen enkele vragen ter verduidelijking van de plannen. Wij 
hebben ter vergadering besloten om het voorstel aan te houden en na enkele maanden opnieuw in te 
brengen waarbij het volgende is afgesproken:

1. het dagelijks bestuur gaat in gesprek met genoemde inspreker om tot een oplossing te 
komen;

2. er wordt nagegaan of het juridisch mogelijk en juist is om het instrument 
“gedoogplichtoplegging” in te zetten als inspreker de medewerking aan het project blijft 
weigeren;

3. er wordt nagegaan of en wanneer de beschikking van de aangevraagde POP-3 subsidie 
verwacht kan worden;

4. er wordt nagegaan welke technische beheersmaatregelen genomen kunnen worden indien na 
het uitvoeren van de maatregelen tegen de verwachting in toch vernatting optreedt van de 
percelen van genoemde inspreker. 

Ad 1, Gesprek dagelijks bestuur
Ter voorbereiding op het gesprek met genoemde inspreker hebben wij op 29 mei jl. een bestuurlijk 
gesprek met de provincie gevoerd om te verkennen welke ruimte er is om de compenserende 
maatregel (buffer) te beperken. Uitkomst is dat deze ruimte er niet is en dat de buffer volgens plan 
uitgevoerd moet worden om aan de geldende wet- en regelgeving (Wet natuurbescherming) te kunnen 
voldoen. 
Vervolgens hebben wij op 18 juni opnieuw een gesprek gevoerd met de genoemde inspreker. Helaas 
is het daarbij niet tot overeenstemming gekomen. De afgelopen drie jaar zijn overigens in totaal 
veertien gesprekken met genoemde inspreker gevoerd.

Ad 2, Instrument gedoogplichtoplegging
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In genoemde vergadering zijn twijfels geuit bij de mogelijkheid een gemaal te bouwen met toepassing 
van de gedoogplicht als genoemd in artikel 5.24 van de Waterwet.
We hebben navraag gedaan bij een advocaat die deskundig is op het gebied van onteigening en 
gedoogplichten. Conclusie is dat het mogelijk is om een gedoogplicht op te leggen voor de 
bouw/instandhouding van het gemaal en het verbreden van de watergangen. Omdat er geen reële 
alternatieven zijn en gezien het grote belang van het project voor het gebied hebben wij op 9 oktober 
2017 besloten zo nodig het instrument van gedoogplichtoplegging in te zetten als genoemde inspreker 
medewerking blijft weigeren. 

Ad 3, Aangevraagde POP-3 subsidie
Op 16 mei jl. hebben we de beschikking ontvangen. We kunnen een subsidie van ruim 2,9 miljoen 
euro tegemoet zien. Eén van de voorwaarden is dat het project in 2020 gereed moet zijn. 
Indien een gedoogplichtprocedure doorlopen moet worden kan dit anderhalf jaar vergen. Daarna kan 
pas met de uitvoering van de maatregelen begonnen worden. Rekenend met een uitvoeringstermijn 
van een jaar is 31 december 2020 nog haalbaar maar een verdere vertraging brengt deze datum in 
gevaar. 

Ad 4, Technische beheersmaatregelen
Genoemde inspreker heeft een aantal percelen direct grenzend aan het natuurgebied en verwacht 
vernatting van deze percelen door de aanleg van een buffer in het natuurgebied. De buffer bevindt 
zich op een afstand van circa 150 meter van het landbouwgebied. Om onderlinge beïnvloeding van de 
gebieden te minimaliseren wordt een strook met een tussenpeil ingericht en een kwelsloot aangelegd 
(beiden binnen het natuurgebied). Deze maatregelen zijn in samenwerking met een ingenieursbureau, 
Natuurmonumenten en de provincie uitgewerkt en hydraulisch doorgerekend. Hiervoor is de 
noodzakelijke vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming inmiddels verkregen.
Er wordt een monitoringsnetwerk ingericht om de effecten van de maatregelen te bepalen. Hiervoor 
worden peilbuizen in zowel het natuurgebied als in het aangrenzende landbouwgebied geplaatst. 
Vooraf zal hiermee de nul-situatie vastgelegd worden. 

In samenwerking met een ingenieursbureau is een korte verkenning uitgevoerd om antwoord te 
krijgen op de vraag of er technische beheersmaatregelen zijn indien (tegen de verwachting in) toch 
vernatting van landbouwpercelen optreedt. Het antwoord hierop is bevestigend. 
De maatregelen zijn niet in detail uitgewerkt, als tegen de verwachting in vernatting optreedt zullen we  
nader onderzoek verrichten om te bepalen welke maatregel het meest geschikt is. 

Vervolg 
Bovenstaande uitwerking heeft niet geleid tot aanpassing van het oorspronkelijke voorstel. Daarom is 
het voorstel van 13 maart jl. opnieuw geagendeerd voor de vergadering van 10 juli aanstaande. Wel 
zijn enkele beperkte wijzigingen in het Watergebiedsplan aangebracht, zie hiervoor de tekst onder 
“ambtshalve wijziging” in de reactienota. 
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