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Bestuur Waterschap Hunze en Aa's 

t.a.v griffier 

Aquapark 5 

9641 PJ Veendam 

Midlaren, 25 September 2019 

Geachte griffier, 

Bijgevoegde schrijven aan het bestuur heeft betrekking op de commissievergaderingen van vandaag 
woensdag 25 September en op de bestuursvergadering in oktober.. 

Zou u zo vriendelijk willen zijn dit bij de leden van de commissies voor de vergadering af te geven? 

Met vriendelijke groet. 

Verenging Refreatieve Belangen Zuidlaardermeer 

Willem Otto Nachbahr 
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Bestuur Waterschap Hunze en Aa's 

Aquapark 5 

9641 PJ Veendam 

Midlaren, 24 September 2019 

Geachte bestuursleden, 

Op de agenda van de commissies, woensdag 25 September en ook op de agenda voor het Algemeen 
Bestuur van oktober staat ondermeer het vaststellen van het Integraal Maatregelenplan 
Zuidlaardermeer. 
Dit IMZ wordt gepresenteerd als definitief, dit is onjuist, in strijd met de stand van zaken in de 
stuurgroep en daarmee kan het ons inziens nog niet besproken worden, laat staan goedgekeurd. 

We hebben als VRBZ (Vereniging Recreatieve Belangen Zuidlaardermeer) van het moment dat we 
toegetreden zijn (mei 2019) tot de stuurgroep, het standpunt ingenomen dat het IMZ een integrale 
visie op natuur, recreatie en waterbeheer moet worden. Daartoe is de VRBZ, i.s.m. o.a. gemeenten, 
begonnen met de nadere uitwerking van een recreatieve visie. Deze zou samen met de andere twee 
visies de basis gaan vormen voor het IMZ. 
Het IMZ is dus nog niet af en binnen het overleg in de stuurgroep nog steeds conceptueel en niet 
definitief. Er is aan de stuurgroep ook niet gevraagd het IMZ definitief te maken. 

Op verzoek van o.a. het waterschap hebben wij het IMZ nooit besproken met onze leden of andere 
achterban (embargo) en ook niet met andere partijen binnen het recreatieve veld. En nu ontstaat 
grote onrust omdat het waterschap ineens het IMZ als definitief bestempeld en zich daarbij beroept 
op instemming van een werkgroep waarin ook de recreatieondernemers vertegenwoordigd waren. 
Zo kunnen, mogen en widen wij als vereniging niet functioneren. 
Overigens is er vanuit het waterschap rechtstreeks ook geen communicatie geweest met 
belanghebbenden en bewoners. 

We hebben onze grote bezwaren tegen deze gang van zaken voorgelegd aan de vertegenwoordiger 

van het Waterschap, Sander Dijk en hem gevraagd de status van het IMZ van definitief weer 

terug te draaien naar concept en het van de agenda's te halen. 
Na overleg met de verantwoordelijk bestuurder is besloten dit niet te doen, het staat op de agenda 
en terug kan niet. 
Nu het IMZ door het Waterschap Hunze en Aa's eenzijdig als definitief is bestempeld en men dit niet 
wil terugdraaien om zo de stuurgroep het concept verder te laten afmaken zoals afgesproken, met 
de recreatieve visie erin verwerkt, zien wij geen rol meer voor ons in genoemde stuurgroep. We zijn 
zelfs van mening dat de stuurgroep geen rol meer heeft als er zo wordt omgegaan met belangen. De 
VRBZ trekt zich terug. 
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We willen met klem erop wijzen dat de VRBZ zich dus niet kan vinden in de IMZ die nu ter tafel ligt en 
verzoeken het bestuur alle verwijzingen dienaangaande in de IMZ te laten rectificeren. Ook elk 
begeleidend schrijven dat suggereert dat het IMZ na goed onderling overleg met alle partijen is 
samengesteld zien wij graag gecorrigeerd. 

Vanzelfsprekend komen we weer aan tafel als het Waterschap dit IMZ terug verwijst naar de 
stuurgroep om daar het werk af te maken en daarmee te komen tot een werkelijk integrale visie op 
het Zuidlaardermeergebied. Een visie op basis van waterbeheer, natuur en recreatie. 

06-53923273 

c.c. leden stuurgroep 

leden VRBZ 
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