
Bijlage 3.5 

 

Hieronder zijn de vragen en de antwoorden weergegeven die in de vergadering nog niet door de 

portefeuillehouder zijn beantwoord: 

 

 

De heer Doeven: 

 

- Het waterschap kiest ervoor om alleen de gasdaling te compenseren. Waarom wordt de reguliere 

bodemdaling niet meegenomen in de compensatie zolang het nog landbouwkundig gebruik is. 

Het provinciaal beleid geeft aan dat in gebieden die aangemerkt zijn om te verwerven voor natuur 

het huidige peil landbouwkundige peil gehandhaafd moet blijven tot de gebieden compleet 

verworven zijn. De status als NNN staat echter geen verslechtering van de huidige ecologische 

waarden toe. Uit onderzoek blijkt dat de nu voorkomende natuurwaarden een 10 cm lager peil aan 

kunnen. Dit is precies de bodemdaling die door gaswinning is opgetreden. Door alleen de 

bodemdaling door gaswinning te compenseren wordt geen nieuw veen blootgesteld aan oxidatie 

en blijven ook mogelijk voorkomende archeologische waarden behouden. Het gebied is namelijk 

aangegeven als archeologische waardevol. 

 

- In hoeverre loopt het waterschap risico’s dat het waterschap in een procedure nogmaals onderuit 

gaat? 

De rechter heeft aangegeven dat de belangenafweging beter onderbouwd moet worden. Deze 

onderbouwing is bij dit peilbesluit verbeterd. Zowel de natuurbelangen als de landbouwbelangen 

zijn aanvullend onderzocht. Dat we het voor beide belangen niet goed kunnen doen (compromis 

peil) is een feit waar het waterschap niets aan kan doen. Binnen de speelruimte die het 

waterschap heeft is een zo goed mogelijk compromis gevonden.  

We hebben met dit voorstel voldaan aan de vragen uit het vonnis van de rechter, maar de rechter 

kan in een mogelijke procedure uiteraard altijd afwijken van ons komend besluit. 

 

 

Mevrouw Eshuis: 

 

- Voorstel is niet besluit rijp. Waterschap en provincie met pachters en eigenaren om tafel en 

terugkoppeling aan algemeen bestuur. 

In de commissie VVSW is deze toezegging reeds gedaan en het overleg met alle 

belanghebbenden wordt gepland. 

 

 

Mevrouw Potharst: 

 

- Heeft de provincie Groningen beide provinciën vertegenwoordigd? 

Ja, maar bij een vervolgoverleg zal ook de provincie Drenthe gevraagd worden aan te sluiten. 


