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Onderwerp: Advies over gebiedsgerichte aanpak bij PIP Noordmanen 

 

 

Geacht college, 

 

Na het positieve advies van de Bestuurlijke Adviesgroep Wieden-Weerribben 

(BAG) op 1 december 2021 op het ontwerp-PIP, heeft GS op 21 december 2021 

besloten om het Ontwerp-PIP Noordmanen in procedure te brengen. Ook is 

hierbij ingestemd met een gebiedsgerichte vervolgaanpak. 

 

Nu het besluit over het definitieve PIP genomen moet worden, constateert de 

BAG dat de onzekerheden en zorgen bij pachters en grondeigenaren in en rond 

het Natura 2000 gebied nog steeds groot zijn. Deze zorgen komen bovenop de 

onzekerheden over de gevolgen van de opgaven die op het landelijk gebied 

afkomen. Als BAG zijn we overtuigd van het feit dat we elkaar als 

gebiedspartijen nodig hebben om tot een goed perspectief te komen. De pilot 

Baarlingerpolder is daarvan een sprekend voorbeeld en zien we als voorloper van 

het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG).  

De BAG stemt in met het in procedure brengen van het PIP en doet daarbij het 

dringende beroep aan uw college om bij besluitvorming onderstaande punten 

mee te nemen. We verzoeken u deze brief voor te leggen aan PS bij de 

definitieve besluitvorming over het PIP-Noordmanen. 

 

 

Verzoek aan GS 

1. Aanbod aan pachters en eigenaren 

De gebiedsgerichte vervolgaanpak heeft nog niet geleid tot overeenstemming 

met alle pachters en eigenaren. Ook verloopt het proces niet vlekkeloos. We 

verzoeken u om voorafgaande aan het besluit door PS over het PIP Noordmanen 

aan de pachters in Noordmanen een schriftelijk aanbod te doen voor 

pachtafkoop. In diezelfde periode vragen wij om aan de eigenaren in de 

Baarlingerpolder een schriftelijk aanbod en toelichting te doen voor 

natschadecompensatie vanwege de mogelijke hydrologische effecten van een 

hoger waterpeil in Noordmanen. Naast aanbiedingen in geld vragen we u om, 

voor zover mogelijk, voorstellen in grondcompensatie te doen. Wij vragen u zich 

tot het uiterste in te spannen om tot minnelijke overeenstemming te komen op 

een wijze die vertrouwen geeft voor de betrokkenen. Deze minnelijke 

overeenstemming moet bereikt zijn voor aanvang van uitvoering van de 

werkzaamheden in Noordmanen (gepland 2025 en 2026).  

 

2. Uitvoering natuurherstelmaatregelen en peilopzet 

Wij begrijpen dat een hoger waterpeil in de Noordmanen nodig is voor de Natura 

2000 doelen. Deze waterpeilaanpassingen leiden tot mogelijke negatieve 

hydrologische effecten op landbouwgronden in de aangrenzende 

Baarlingerpolder. Wij verzoeken u om na inrichting van Noordmanen (gepland 

2025 en 2026) stapsgewijs deze peilopzet te laten plaatsvinden met als einddoel 

het waterpeil dat nodig is voor het behalen van deze natuurdoelen. En hierbij het 

uitgangspunt te hanteren dat tot en met 6 jaar na vaststelling van het PIP door 

PS, geen negatieve effecten in de Baarlingerpolder door deze peilopzet mogen 

optreden. De mogelijke hydrologische effecten worden met een netwerk van 

peilbuizen gemeten. Over het monitoren van hydrologische en andere mogelijke 

neveneffecten worden nadere afspraken gemaakt tussen SBB, WSDOD, provincie 

en betrokken eigenaren. Uitgangspunt hierbij is dat er ook minimaal 4 jaar na 

het bereiken van de maximum peilen de grondwaterstand buiten het gebied 



gemonitord wordt en op basis van een evaluatie wordt bepaald of verder 

monitoren nodig is. Op deze wijze wordt geborgd dat de 

grondwaterstandveranderingen niet groter zullen zijn dan in de hydrologische 

berekening (Aequator 2022) als mogelijk effect zijn berekend.  
Deze aanpak biedt ons als gebiedspartners de tijd om ook oplossingen te vinden 

via compensatie in grond.  

 

3. Samenhang pilot Baarlingerpolder en PIP Noordmanen 

GS hebben op 12 juli 2022 besloten om subsidie te verlenen aan de pilot 

Baarlingerpolder. Een van de doelen van deze pilot is de daling van de 

stikstofemissie. Deze daling kan worden bereikt door het stoppen of het vertrek 

van 1 of meerdere landbouwbedrijven. De vrijkomende grond kan worden 

ingezet voor extensivering danwel voor natschadecompensatie. Daarom vragen 

we bevestiging van het bestuurlijk commitment voor de pilot Baarlingerpolder. 

 

De BAG vraagt uw college om bovenstaande mee te nemen in de besluitvorming 

zodat ondernemers en overheden elkaar kunnen helpen met dit complexe 

vraagstuk over landbouw en natuur. De pilot Baarlingerpolder is een waardevolle 

werkwijze in onze gezamenlijke zoektocht naar perspectief voor het landelijk 

gebied. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Henk Jonkers,  

Voorzitter Bestuurlijke Adviesgroep De Wieden-Weerribben 
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