Reactienota
bij ontwerp Projectplan Beekherstel Witterdiep

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op: ………

Zienswijze
Het ontwerp projectplan Waterwet ‘Beekherstel Witterdiep’ heeft ter inzage gelegen van 2 juni 2020 tot en met 13 juli 2020. Er is één schriftelijke zienswijze
binnengekomen. Er zijn geen mondelinge zienswijzen ingediend. De zienswijze is op de volgende pagina weergegeven en beantwoord.

Vervolgprocedure
Het Dagelijks Bestuur van het waterschap legt de reactienota samen met het projectplan ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur. Het projectplan en
de reactienota worden eerst behandeld in de commissievergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap op 16 september 2020. Daarbij is er
voor belanghebbenden een mogelijkheid tot gebruik van spreekrecht. Insprekers moeten zich hiervoor, voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de
voorzitter van de betreffende commissie.
Behandeling van de vaststelling van het projectplan en de reactienota vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap op 30
september 2020. Ook daarbij is er voor belanghebbenden een mogelijkheid tot gebruik van spreekrecht. Ook hiervoor geldt dat insprekers zich, voor
aanvang van de vergadering, moeten aanmelden, in dit geval bij de voorzitter (de dijkgraaf) van het Algemeen Bestuur.
Het besluit van het Algemeen Bestuur wordt vervolgens gepubliceerd. Op de dag na de bekendmaking wordt het besluit van kracht. Indieners van
zienswijzen worden hierover ook persoonlijk schriftelijk geïnformeerd.
Een belanghebbende die een zienswijze op het ontwerp projectplan heeft ingediend, kan bij de rechtbank beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit. In
geval het plan gewijzigd wordt vastgesteld kunnen daarnaast ook anderen, van wie belangen door de wijziging worden beïnvloed, beroep in te stellen bij de
rechtbank. Beroep bij de rechtbank kan tot maximaal zes weken na de bekendmaking van het vaststellingsbesluit worden ingesteld. Tegen de uitspraak van
de rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State.
Beroep en hoger beroep schorten de inwerkingtreding van het projectplan niet op. Vooruitlopend op de uitspraak in (hoger) beroep kan belanghebbende
wel een verzoek indienen bij de rechtbank of Raad van State tot (gedeeltelijke) opschorting van het plan.

Zienswijze
Indiener Zienswijze

Zienswijze

Commentaar en verwerking

Stichting Circuit van
Drenthe, exploitant van
het TT-circuit te Assen
(verder: het TT-circuit).

Ondergetekende heeft een zienswijze ingediend namens
het TT-circuit.

Na indienen van de zienswijze heeft er een overleg plaatsgevonden tussen het
TT-circuit en het waterschap Hunze en Aa’s op 15 juli 2020. In dit overleg is
uitgebreider gesproken over het verzoek van het TT-circuit in de zienswijze,
het verkeersplan en wat wordt verstaan onder de in de zienswijze benoemde
“grote evenementen”.

Het TT heeft het verzoek de belangen van het TT-circuit
grondiger te verankeren in het projectplan. In het huidige
projectplan zijn de belangen verankerd onder de term
“aandacht besteden”. Ondergetekende stelt voor om de
belangen van het TT-circuit zowel tijdens als ná uitvoering
op te nemen als randvoorwaarde (paragraaf 3.2 van het
projectplan). Tevens verzoekt het TT-circuit het
verkeersplan, naast het genoemde TT-evenement, ook
voor andere grote evenementen te waarborgen.
Kortom: het TT-circuit verzoekt de belangen van het TTcircuit, specifiek vrije uitvoering van het verkeersplan voor
grote evenementen, zowel tijdens als ná uitvoering,
grondiger te verankeren in het projectplan.

In het overleg heeft het TT-circuit aangegeven dat de volgende evenementen
worden verstaan onder “grote evenementen” waarbij het verkeersplan in
werking is:
 WK Superbike (Halverwege April).
 TT (Laatste weekend Juni)
 Truckstar (Laatste weekend Juli)
 Gamma Racing Day (Halverwege Augustus)
 DTM (Begin September)
 British Superbike (Eind September)
Enkel de Gamma Racing Day en TT maken voor parkeren en verkeersstromen
gebruik van het defensieterrein.
De zienswijze betreft het verzoek tot grondiger verankeren van het
verkeersplan tijdens en na de uitvoering.
Het project zal na de uitvoering geen nadelige effecten hebben op het
verkeersplan en parkeervoorzieningen. Zoals ook in eerdere overleggen met
het TT-circuit is aangegeven, is in de uitwerking van de plannen zeker gesteld
dat de benodigde drooglegging voor wegen en parkeerterreinen blijven
voldoen aan de daarvoor geldende droogleggingsnormen van 1,0 m. Tevens
zullen er geen aanpassingen worden gedaan aan de infrastructuur (o.a.
parkeerterreinen en aanrijroutes) die benodigd zijn voor uitvoering van het
verkeersplan.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal het waterschap als
randvoorwaarde stellen dat de werkwijze van de uitvoerende aannemer

zodanig moet zijn dat uitvoering van het verkeersplan ook tijdens
bovengenoemde ‘grote evenementen’ is geborgd.
Aangezien er in het kader van het projectplan geen werkzaamheden zullen
worden uitgevoerd aan de infrastructuur die wordt gebruikt voor het
verkeersplan, betekent dit met name dat tijdens de desbetreffende ‘grote
evenementen’ geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd die hinder
kunnen veroorzaken voor uitvoering van het verkeersplan.
Als extra bevestiging van bovenstaande neemt het waterschap in het
projectplan, paragraaf 3.2, als randvoorwaarde op dat de uitvoering van het
verkeersplan tijdens de benoemde ‘grote evenementen’ ongehinderd moet
kunnen plaatsvinden, zowel gedurende als na de uitvoering van de
werkzaamheden van het project beekherstel Witterdiep.

