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Weergave van het inspreken door: 

de heer T.J. van Bergen, Paterswolde 

Landeigenaar; verhuurder aan Fa. Woldring 

 

De heer Van Bergen is de “buurman” van Natuurmonumenten met zijn percelen. Deze percelen zijn 

verpacht aan de fa. Woldring. 

In de loop der jaren is de situatie aanzienlijk gewijzigd. Het beleid van het waterschap heeft kennelijk 

geleid tot verhoging van het waterpeil. Bij het gevoerde beleid van het waterschap werd de term 

passieve vernatting gebruikt. De uitdrukking passieve vernatting is in voorliggend voorstel niet meer 

gebruikt maar is vervangen door de term status quo. 

Volgens de heer Van Bergen past ook de term status quo niet omdat dit betekent dat er rekening 

wordt gehouden met de natuurlijke inklinking van de bodem waardoor het maaiveldniveau en 

waterniveau natuurlijk vermindert. 

Ondanks dat er rekening wordt gehouden met de bodemdaling door aardgaswinning is er sprake van 

passieve vernatting. Dit heeft geleid tot de situatie die nu heerst. De percelen die worden aangeduid 

als agrarisch en ook als zodanig in de gemeente Haren zijn betiteld en gewaardeerd.  

Passieve vernatting kan niet meer een normaal agrarische gebruik mogelijk maken. Deze situatie is 

niet gecreëerd door de fa. Woldring en Van Hemmen. Dit is het resultaat van het waterbeleid in die 

polder. Met als gevolg dat door te hoge gehalten aan metalen in de bodem, in planten en in het gras, 

o.a. mangaan, aanzienlijke schade is geleden door agrariërs die er van oudsher actief zijn.  

De heer Van Bergen wijst uitdrukkelijk naar de beleidspunten van het POP Groningen. Hierin wordt 

aangegeven dat de gronden eerst zouden worden verworven voordat tot aanpassing van het waterpeil 

en dergelijke over mag worden gegaan. Dit is verontachtzaamd. De afgelopen 30 jaren is er geen 

aandacht besteed aan het waterpeil. De aanleiding voor het aanpassen van het waterpeil in dit gebied 

heeft naar verwachting te maken met de voorgenomen nieuwbouw in de gemeenten Tynaarlo en 

Paterswolde. 

De heer Van Bergen begrijpt dat het waterschap in een dilemma zit. Enerzijds maakt het gebied deel 

uit van Natuur Netwerk Nederland (NNN). Vergeet echter niet om, heel stilletjes het beleid door te 

zetten zonder de grondeigenaren, die daar actief zijn van oudsher, te compenseren op een eerlijke 

manier. 

Persoonlijk vindt de heer Van Bergen het onheus beleid van de overheden (provincie Groningen en 

het waterschap Hunze en Aa’s). 

Wat verbaast is dat de provincie Drenthe niet wordt genoemd, omdat het peilbesluit betrekking heeft 

op de Oosterlandpolder. Deze ligt zeker voor de helft in de provincie Drenthe. Waarom wordt niet met 

de provincie Drenthe overlegd en als dit wel het geval is maakt het waterschap dit overleg niet 

zichtbaar. 

 

Zoals genoemd in het bestuursvoorstel op blz. 12 lijkt de compensatie voor de gasdaling aardig, maar 

het feit is, dat het een ongezonde situatie is waarbij de overheden een oplossing dienen te vinden 

anders dan voorliggend peilbesluit. 

 

Ongeveer twee jaar geleden heeft er een voorlichtingsavond plaatsgevonden in Rolde, waarbij ook het 

waterschap Hunze en Aa’s was vertegenwoordigd. Voorgezeten door de burgemeester van Assen. De 

burgemeester heeft toen toegezegd dat er met de landeigenaren en gebruikers in het stroomgebied 

van het Drentse Aa zou worden gepraat om zoveel mogelijk agrarisch gebied om te zetten in 

natuurgebied. Dit zou worden gedaan aan de keukentafel. De heer Van Bergen heeft echter nooit 

gesprekspartners in zijn keuken ontvangen. 

 



 

 

De heer Van Erp vraagt of er nooit een bod is gedaan door de provincie op de percelen van de heer 

Van Bergen. 

De heer Van Bergen (inspreker) antwoord ontkennend. 

 

De heer Van Bergen (inspreker) vraagt om het volledige bezwaarschrift bij het verslag te voegen. 

Dit wordt toegezegd. 

 

 

 

 

Veendam, 11 april 2018 
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