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Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d. 16 oktober 2018

Reactienota op zienswijzen n.a.v. ontwerp projectplan Marswetering fase 2
Om privacy redenen zijn de indieners aangeduid met nummers. De verklaring van de nummers vindt u in een vertrouwelijke bijlage.

Nr. Zienswijze Reactie dagelijks bestuur Aanpassing projectplan? 
1 Indiener heeft grote twijfels of 

genoeg water aan- en afgevoerd kan 
worden.

Het huidige minimum en maximum 
streefpeil is  afgestemd op de 
landbouwkundige functie van het 
betreffende peilgebied. Deze peilen 
blijven ongewijzigd en zijn afgestemd op 
de gebiedsfunctie landbouw.
Binnen de bandbreedte daarvan  wordt, 
met inachtneming van de 
 weersomstandigheden, de 
grond(water)-situatie en de afgewogen 
wensen voor het gehele peilgebied, het 
maaibeheer uitgevoerd.
Het waterschap blijft voldoen aan de 
wateroverlastnorm voor grasland in 
T=10 situatie.

Geen aanleiding tot aanpassing van het 
projectplan. 

Indiener wil graag de garantie dat, 
wanneer het nieuwe maaibeleid niet 
voldoet, de oude situatie weer 
terugkomt.

De nieuwe inrichting en het bijbehorende 
maaibeleid is noodzakelijk om te 
voldoen aan de opgave volgens de 
Europese Kaderrichtlijn Water. Terug 
naar de oude situatie is om die reden 
geen optie. Zoals opgemerkt blijft het 
waterschap voldoen aan de 
wateroverlastnorm voor grasland in 
T=10 situatie.

Indiener wil dat het onderhoud altijd 
in overleg met grondeigenaren 
plaatsvindt.

Conform vergelijkbare situaties waar het 
waterschap door het land rijdt en het 
maaisel in het land (meer dan 30 
centimeter uit de insteek) deponeert, 
bieden wij indiener de volgende 
mogelijkheden aan.
1. Indiener rijdt mee met een kipper om 

het maaisel direct af te voeren (voor 
rekening van indiener). 

2. Het maaisel wordt desgewenst door 
het waterschap op een praktische 
wijze op bulten gelegd (binnen de 
reikwijdte van de giek).

Hierbij gelden enkele randvoorwaarden: 
 het oponthoud voor het waterschap 

is minimaal;
 het waterschap stemt zijn planning 

van de maaiwerkzaamheden niet af 
op de bedrijfsvoering van indiener;

 het waterschap voert het onderhoud 

uit met een korf van 3 tot 5 meter 
breed;

 indien er geen kipper aanwezig is, 

leggen het waterschap het maaisel 
in rillen in het land, tenzij indiener 
heeft aangegeven dat hij het op 
bulten wilt hebben;

 ook indien het land te nat is voor een 

trekker met kipper, is indiener zelf 
verantwoordelijk voor de beslissing 
om mee te rijden. Eventuele 
rijschade als gevolg van het 
meerijden met trekker met kipper 
wordt niet door het waterschap 
vergoed;

 indien het technisch niet mogelijk is 

of het gevaarlijke situaties oplevert, 
zal het waterschap het maaisel niet 
in een kipper laden.

13 september 2018

1


