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Overzicht van de reacties uit de organisatie en op de actielijst 
 

Actie/vraag Afhandeling/terugkoppeling 

Gevraagd wordt naar communicatie rondom peilbeheer in 

combinatie met bodemdaling door aardgaswinning. 

Voor de communicatie rondom peilbeheer in combinatie met bodemdaling door 

aardgas- en/of zoutwinning gebruiken wij: 

- Informatieavonden indien er iets verandert in een gebied (voorbeeld peilbesluit 

Veendam-Muntendam i.c.m. Nedmag en gemeente Veendam) en de daarbij 

behorende middelen, zoals uitnodiging per brief en huis-aan-huisblad, 

nieuwsbericht op website i.c.m. twitterberichten; 

- Voor de communicatie in algemene zin, dus niet specifiek voor een bepaald 

project of peilbesluit, gaan we onze digitale (landbouw)nieuwsbrief inzetten en 

kunnen we een kadertje plaatsen in onze Weg-van-wateradvertentie (= advertentie 

in de huis-aan-huisbladen) als deze gaat over peilbeheer algemeen. Daarnaast 

wordt het meegenomen tijdens bijvoorbeeld ANBO- en Vrouwen van Nu 

bijeenkomsten in gebieden waar sprake is van bodemdaling. 

Gevraagd wordt naar de kosten van het onderhouden van een 

reguliere watergang en de kosten van een watergang waar een 

natuurvriendelijke oever is aangelegd. 

De laatste jaren zijn er veel natuurvriendelijke oevers aangelegd. Er zijn maar enkele 

oevers ouder dan 5 jaar, waardoor onze ervaring met het beheer en onderhoud van 

dergelijke oevers nog in ontwikkeling is. De begroeiing van de oudere oevers heeft 

laten zien dat onderhoud nodig is. Als we niet onderhouden, komt er veel slib in de 

oevers, groeien de oevers dicht met moerasplanten en riet en verbossen ze. Hierdoor 

zijn de oevers niet meer geschikt voor waterplanten, vissen en ander waterleven door 

verlanding en worden onze KRW doelen niet gehaald. Op basis van deze ervaringen 

zijn we in 2012 begonnen met het opstellen van oeverplannen. Hierin geven we in 

overzichtelijke tabellen aan wat jaarlijks terugkerende werkzaamheden zijn aan de 

oevers en wat laagfrequenter kan gebeuren. Hierbij is het onderhoud gericht op het 

creëren van zoveel mogelijk variatie in begroeide delen en delen met open water. We 

halen daarbij nooit veel begroeiing of slib tegelijkertijd weg, maar werken kleinschalig. 

Zo werken we diervriendelijk en is de verstoring voor de natuur op zo’n oever beperkt. 

Een belangrijk voordeel van deze kleinschalige ingrepen is dat ze kunnen worden 
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uitgevoerd met ons eigen materiaal en het maaisel op het aanliggende maaipad of 

kruin van de kade kan worden verwerkt. Een dure maatregel als het afvoeren van 

maaisel is dan ook niet nodig en zal hooguit éénmaal per 10 tot 20 jaar kunnen 

voorkomen als blijkt dat met het kleinschalige onderhoud een oever toch plaatselijk 

langzaamaan verlandt. De jaarlijks terugkerende kosten voor onderhoud voor de 

aangelegde  en nog aan te leggen natuurvriendelijke oevers (actie 6.3, 

Beheerprogramma) bedragen € 72.000,-. Het gaat daarbij om een totale lengte aan 

natuurvriendelijke oevers van 53,6 km. De aangegeven kosten zijn inclusief het 

onderhoud aan de kaden. Daarbij zijn de kosten voor laagfrequent onderhoud, zoals 

het verwijderen van bomen uit de oevers, eveneens meegenomen. Voor het huidige 

onderhoud van kaden en taluds langs kanalen waarin momenteel veel 

natuurvriendelijke oevers worden aangelegd, bedragen de kosten slechts € 16.000,-. 

Deze kosten bestaan enkel uit het kort houden van de vegetatie op de kaden en taluds 

langs de kanalen. In de kanalen zelf wordt vrijwel geen onderhoud uitgevoerd, omdat 

hier in de regel weinig begroeiing aanwezig is. De extra kosten voor het onderhoud 

aan enkel natuurvriendelijke oevers komen na aftrek van de kosten voor onderhoud 

van kades en taluds op € 56.000,-, een meterprijs van afgerond € 1,-. 

Gevraagd wordt naar hoe het waterschap in het beheergebied 

omgaat met peilbuizen (bodemdalingsgebeid Nedmag). 

In het bodemdalingsgebied van Nedmag is reeds een grondwater meetnet ingericht. In 

2011 zijn 15 extra peilbuizen geplaatst in Borgercompagnie, Tripscompagnie, 

Muntendam en Veendam. Naast deze peilbuizen staan er in het bodemdalingsgebied 

Nedmag ook een aantal TNO peilbuizen en landbouw-peilbuizen van het waterschap 

waar lange meetreeksen opgebouwd zijn.  

We zijn in overleg met de Werkgroep Bodemdaling Nedmag om het aantal peilbuizen 

verder uit te breiden.  

In de huidige situatie doet het waterschap reeds metingen van de 

oppervlaktewaterstanden. Bij gemalen en op afstand bedienbare stuwen worden 

continue meetreeksen van waterstanden verzameld. Bij hand bediende stuwen en 

inlaten worden door de peilbeheerder regelmatig waterstanden geregistreerd. Hiermee 
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wordt in elk peilgebied de waterstand op één of meer plaatsen geregistreerd. Met deze 

metingen kunnen we de waterstanden voldoende volgen voor het dagelijks beheer en 

evaluaties achteraf. Dit meetnet hoeft niet te worden uitgebreid. 

Gevraagd wordt naar de stand van zaken met de onteigening van 

gronden langs de Benedenloop van de Westerwoldse Aa. 

Het algemeen bestuur heeft op 24 juni 2015 het Verzoekbesluit onteigening gronden 

Benedenloop Westerwoldse Aa c.a. genomen. 

Vervolgens is het verzoek tot onteigening begin augustus ingediend bij de Kroon, 

vertegenwoordigd door de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat. De Corporate Dienst 

heeft het verzoek in behandeling genomen. 

Intussen is het waterschap ook verder gegaan met het traject om de benodigde 

gronden alsnog minnelijk te verwerven. Complicerende factor daarbij is dat bij 

verschillende percelen meerdere rechthebbenden (onverdeelde boedel) betrokken zijn. 

We hebben de eigenaren/rechthebbenden in oktober 2015  opnieuw aanbiedingen 

gedaan. Hierop is eind februari 2016 een gezamenlijke reactie 

eigenaren/rechthebbenden ontvangen. Het traject tot minnelijke verwerving zal 

uiteraard verder worden voortgezet. Maar intussen loopt het onteigeningstraject ook 

verder.  

Naar verwachting zal het ontwerp Koninklijk Besluit tot onteigening binnen twee 

maanden door de Kroon ter inzage worden gelegd en zal naar verwachting ook een 

hoorzitting worden gehouden. Vervolgens neemt de Kroon binnen zes maanden na het 

verstrijken van de ter inzage termijn en na advies van de Raad van State een 

Koninklijk Besluit, waarin de betreffende percelen en perceelsgedeelten ter 

onteigening worden aangewezen. 

Nadat het Koninklijk Besluit is genomen, moet het waterschap nog een laatste poging 

tot minnelijke aankoop doen en wordt opnieuw een schriftelijk aanbod gedaan. 

Daarna volgen gerechtelijke procedures voor  het uitspreken van de onteigening en 

vervolgens voor de vaststelling van de schadeloosstelling.  

De uitvoering is inmiddels zodanig voorbereid dat kort na verkrijging van het eigendom 

van de gronden de geplande inrichting tot uitvoering kan worden gebracht. 



 

 

Bijlage bij besluitenlijst  
algemeen bestuur 23 maart 2016 

 

4 

 

 

 


