Aan het Dagelijks Bestuur
Van het waterschap Hunze en AA’s,
Veendam.
Beerta, 16 april 2019.
Hierbij wil ik U mijn zienswijze over de nieuwe Onderhoudsbeheerplan watergangen en
waterkeringen 2019 geven.
Grotendeels kan ik mij vinden in uw opzet, alleen in punt 2.7 Overige uitgangspunten en bepalingen,
staan enkele punten die voor verbetering vatbaar zijn en gebaseerd zijn op onjuist aannames.
U stelt dat de onderhoudspaden weinig ecologische waarde zou hebben en het hele jaar door
bereden worden. Er kunnen wel veel insecten, bijen, hommels en andere kleinere dieren in leven en
het kan ook dienen als overgangszone naar de slootkanten voor meer rust. Het gebruik van de paden
is slechts sporadisch, meestentijds wordt het niet tot zeer weinig gebruikt en dan nog van korte duur.
Het laten gebruiken van de onderhoudspaden en met name het meemaaien door aanliggende
eigenaren is geen goed idee. Er is geen sprake van overlap onderhoud, maar gebruik van andermans
eigendom voor eigen economisch gewin.
Deze eigenaren maaien hun weilanden tussen de 8 en 10 keer per seizoen en gebruiken zwaar
materieel, die niet geschikt is.
Niet alleen wordt het pad gemaaid, maar ook het gras wordt meegenomen en geeft hun daardoor
een economisch voordeel . Zelfs komt het voor dat het pad eerst geploegd wordt en vervolgens
weer ingezaaid met graszaden die voor hun meer opbrengst geeft. Ook wordt het pad vaak gebruikt
om daarop te keren en draaien, alsof het een wendakker is.
Door deze intensievere gebruik is de kans op schade veel groter en kan niet verhaald worden op de
veroorzaker.
Er zijn geen duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheid bij schade en het naleven van de
gedragscode Wet Natuurbescherming.
Hij toestaan van gebruik door derden geeft rechtsongelijkheid, omdat sommige eigenaren wel
kunnen profiteren van de onderhoudspaden en andere eigenaren niet.
Het meeste duidelijk is, geen gebruik door derden van de onderhoudspaden en zeker niet toestaan
dat het pad gebruikt wordt voor economisch gewin.

Graag zie ik uw reactie tegemoet.
Met hoogachting,
Martin Kruizinga,

Oudeweg 27.
9686 VA Beerta

