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Onderwerp: Vaststelling peilbesluit Paardetangen 

Nummer: Bestuursstukken\3180 

Agendapunt: 4 

 

DB: Ja 

20-10-2020 

BPL: Nee  

 

FAZ: Nee  

 

VVSW: Ja  

28-10-2020 

AB: Ja 

11-11-2020 

 

Opsteller:  

Niels Versluis,  

Veiligheid en Voldoende Water 

Opdrachtgever:  

Jan van der Laan 

Portefeuillehouder:  

Tjip Douwstra 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch  Juridisch  Financieel  Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

Grondeigenaren en 

grondgebruikers 

Direct betrokkenen 

 

Samenvatting: 

Het waterschap heeft in het beheerprogramma 2016-2021 aangegeven voor alle peilgebieden een 

peilbesluit op te willen 

stellen. De herinrichting van het gebied Paardetangen is de aanleiding een peilbesluit op te stellen. Dit 

gebied is gelegen tussen Buinen en Buinerveen. 

 

Het peilbesluit Paardetangen bestaat uit één peilgebied. Centraal door het gebied loopt de beek Het 

Achterste diep, een bovenloop van de Hunze. Hier ligt ook het gebied Paardetangen. Dit gebied sluit 

aan op het LOFAR-gebied.  

 

Er is in het peilbesluit gekeken naar de omliggende landbouwgebieden. Deze zijn echter niet 

meegenomen in het peilbesluit omdat het om veenoxidatie-aandachtgebieden gaan, waarvoor een 

standstill beleid geldt.  

 

Het peilbesluit veroorzaakt geen negatieve effecten voor de omgeving. Er worden compenserende 

maatregelen getroffen bij de herinrichting van het gebied.   

 

Het ontwerp-peilbesluit heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Ja 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

AB voorstel:  

Het peilbesluit Paardetangen vaststellen. 
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Bijlagen: Ja 

 Toelichting peilbesluit Paardetangen; 

 Kaart 4 waterhuishouding huidig; 

 Kaart 5 waterhuishouding gewenst. 

 

Ter inzage DB: Ja 

Onderwerp(en):  

 Toelichting peilbesluit Paardetangen 

 

Ter inzage AB (IBABS): Ja 

Onderwerp(en):  

 Toelichting peilbesluit Paardetangen 

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  

Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

In een peilbesluit worden, na een inspraakprocedure, de na te streven oppervlaktewaterpeilen 

vastgelegd. Een peilbesluit biedt belanghebbenden duidelijkheid en rechtszekerheid. Het streven van 

het waterschap Hunze en Aa’s is om voor het gehele beheersgebied peilbesluiten op te stellen. 

 

 

Voorgeschiedenis/eerdere besluitvorming/beheerplan 

 

Het voornemen om voor alle peilgebieden in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa's een 

peilbesluit op te stellen is in het beheerplan opgenomen als actie 8.6.c in paragraaf "Kaders en 

uitvoering peilbeheer". 

 

Dit peilbesluit is een gevolg van de gebiedsinrichting Paardetangen. Dit bestuursvoorstel is op 9 

oktober 2019 vastgesteld in het algemeen bestuur.  

 

Het peilbesluit Paardetangen is als ontwerp-peilbesluit op 4 augustus 2020 voor het eerst in het DB 

behandeld. Hierna heeft het voor een periode van 6 weken van 5 augustus 2020 tot en met 16 

september 2020 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.  

 

 

Huidige situatie/analyse van het probleem 

 

Het peilbesluit Paardetangen heeft in totaal een oppervlakte van 60 hectare en maakt deel uit van het 

watersysteem de Hunze. Het gebied is gelegen tussen Buinen en Buinerveen. Voor dit gebied is een 

ontwerp peilbesluit opgesteld, peilbesluit Paardetangen. Het gebied had hoofdzakelijk een 

landbouwkundige functie die nu in natuur is veranderd voor het inrichtingsproject Paardetangen. 

Hierdoor zullen een aantal wijzingen in de infrastructuur van het watersysteem plaatsvinden. Zo zal de 

stuw in de beek vervangen worden door vistrappen en worden randsloten aangelegd om het 

landbouwkundige peil in de omliggende gebieden te kunnen handhaven. In tabel 1 hieronder zijn de 

huidige en gewenste streefpeilen weergegeven.  

 
Tabel 1: huidige en gewenste streefpeilen peilgebied GPG-H-16402 Paardetangen 

Peilgebied GPG-H-16402 Paardetangen 

Huidig winterpeil 5,0m + NAP Maximaal peil 6,0m + NAP 

Huidig zomerpeil 5,3m + NAP Minimaal peil 5,40m + NAP 
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Duurzaamheidsaspecten 

 

Geen spijtmaatregel  

(gericht op lange termijn, lifecycle-benadering). 

In het peilbesluit wordt rekening gehouden met de aanwezige veenaandachtsgebieden. Er is gekozen 

de bestaande peilen in de omliggende peilgebieden te handhaven en hier nog geen peilbesluit voor te 

nemen. Hiermee geven we voorrang aan een gedegen afweging van het gebiedsproces in en rondom 

veenoxidatiegebieden.  

Het peilgebied Paardetangen krijgt als gevolg van de inrichting een hoger peil. Dit peil zal 13 tot 60 cm 

hoger zijn dan de huidige streefpeilen afhankelijk van een zomer- of wintersituatie. 

 

Niet afwentelen tijd/ruimte/anderen 

De inrichting van het gebied Paardetangen met een bijbehorend natuurlijk peilregime zorgt voor het 

vasthouden en vertraagd afvoeren van water uit het gebied met in de winter hogere en in de zomer 

lagere waterstanden. 

 

Natuurlijk gestuurd en functionerend 

(herstel/gebruikmaken van natuurlijke processen, zelfvoorzienend en zelfreinigend). 

Het gebied zal een natuurlijk fluctuerend peil krijgen door het verwijderen van één stuw en de aanleg 

van vistrappen.   

   

Gezond ecosysteem 

(behartiging ecologische belangen waterbiotoop). 

De inrichting van Paardetangen en de bijbehorende natuurlijke fluctuerende peilen zorgen voor een 

verbetering van de waterkwaliteit en dragen bij aan het halen van de gestelde KRW doelstellingen.  

 

Verantwoord gebruik van (hulp)bronnen 

(verlaging CO2-uitstoot, beperking energiegebruik, duurzame energie-alternatieven, geen gebruik 

schaarse grondstoffen, inzet herbruikbare grondstoffen/materialen). 

Door de natuurlijke inrichting van het gebied wordt het veenoxidatieproces vertraagd. Hierdoor zal 

geen vergaande veenoxidatie plaatsvinden wat de CO2-uitstoot van het gebied reduceert.  

 

Afstemmen op gebruikersfuncties 

(faciliteren gebruiksfuncties, geen onevenredige belasting van watersysteem en/of kosten). 

Het peilbesluit levert een positieve bijdrage aan de functies landbouw en natuur. Voor de inrichting 

van Paardetangen wordt een natuurlijk fluctuerend peil voorgesteld en de omliggende 

landbouwgebieden behouden het landbouwkundige peil door middel van compenserende 

maatregelen in het watersysteem. Zie hiervoor het bestuursvoorstel inrichting Paardetangen met 

bijbehorende bijlagen. 

 

Meerwaarde voor andere dan taakbelangen 

(maatschappelijke meerwaarde voor landschap, recreatie, toerisme, cultuurhistorie etc., 

multifunctionele oplossingen, koppeling met opgaven van andere organisaties, integrale 

gebiedsprocessen, werk met werk maken). 

Dit peilbesluit hangt samen met de gebiedsinrichting Paardetangen. Hierbij wordt samengewerkt met 

Het Drentse Landschap, gemeente Borger-Odoorn en provincie Drenthe. Een van de doelstellingen in 

dit plan is natuurvriendelijke recreatie.  
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Wettelijke kader/juridische procedure/inspraak 

 

Dit gebied ligt in het geheel binnen de provincie Drenthe. 

Het waterschap is op grond van artikel 10.30 van de Provinciale omgevingsverordening Drenthe 

verplicht om een peilbesluit vast te stellen voor de oppervlaktewateren in de gebieden die: 

1. deel uitmaken van provinciegrens overschrijdende peilvakken waarvoor een door de provincie 

Groningen, Overijssel of Friesland opgelegde verplichting geldt om een peilbesluit vast te stellen; 

2. zijn aangewezen op een als zodanig aangeduide kaart bij het beheerplan van het waterschap. 

 

Afgezien van de verplichting om in sommige gevallen een peilbesluit vast te stellen biedt een 

peilbesluit belanghebbenden ook duidelijkheid en rechtszekerheid. Het streven van het waterschap 

Hunze en Aa's is daarom om ook in de gebieden waar het formeel niet verplicht is een peilbesluit op te 

stellen. Het peilbesluit Paardetangen betreft een niet-verplicht peilbesluit.  

 

Voor het peilbesluit is de volgende procedure doorlopen: 

- Informerende inloopbijeenkomst over het inrichtingsproject Paardetangen waarin de 

wijzigingen aangaande het peil zijn besproken. Deze inloopbijeenkomst heeft plaatsgevonden 

op 15 mei 2019; 

- Het dagelijks bestuur voorstellen om het ontwerp-peilbesluit ter inzage te leggen; 

- Bekendmaking en terinzagelegging van het ontwerp-peilbesluit met de mogelijkheid 

gedurende zes weken een zienswijze in te dienen. Er zijn geen zienswijzen ingediend; 

- Vaststelling van het peilbesluit met de reactienota zienswijzen door het dagelijks bestuur. 

Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend, is er geen reactienota toegevoegd;  

- Behandeling en vaststelling van het peilbesluit door het algemeen bestuur. 

 

Zodra het algemeen bestuur het peilbesluit heeft vastgesteld, starten we met de bekendmaking van 

het vastgestelde peilbesluit. Belanghebbenden hebben dan nog de mogelijkheid om beroep tegen dit 

besluit in te stellen bij de rechtbank. Na beroep op de rechtbank is nog hoger beroep mogelijk bij de 

Raad van State. Het peilbesluit blijft gedurende de rechtelijke procedure inwerking totdat de rechter 

het vernietigd verklaard. 

 

 

Communicatie 

 

Voor het project gebiedsinrichting Paardetangen is op 15 mei 2019 in Hotel Hartlief te Buinen een 

inloopbijeenkomst gehouden. Circa dertig inwoners en belanghebbenden uit het gebied hebben deze 

bijeenkomst bezocht. De bijeenkomst is in een goede sfeer verlopen. Er kwamen geen 

bijzonderheden naar voren. Vanwege het Coronavirus is geen aparte inloopbijeenkomst 

georganiseerd voor het peilbesluit Paardetangen.  

 

De communicatie over dit peilbesluit is via de gebruikelijke wegen verlopen: het waterschapsblad en 

onze internetsite. De ter inzage periode heeft gelopen van 5 augustus 2020 tot en met 16 september 

2020. Daarnaast heeft er een advertentie gestaan in twee lokale streekkranten.  
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Voorstel  

 

Het peilbesluit Paardetangen vaststellen. 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Geert-Jan ten Brink 

secretaris-directeur     dijkgraaf 
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Bijlage 1 Ontwerp peilbesluit Paardetangen 

 

Het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s  

 

overwegende dat: 

1. Het gebied Paardetangen een natuurfunctie heeft. 

2. Het peil afgestemd wordt op de functie natuur 

3. Het gebied Paardetangen totaal een oppervlakte van 60 hectare heeft. 

4. Het gebied Paardetangen bestaat uit één peilgebied. 

5. Het minimale en maximale peil zijn bepaald aan de hand van een oppervlaktewatermodel.  

6. De wijzingen van de peilen zijn onder voorbehoud totdat het gebied daadwerkelijk is ingericht. 

7. De ingangsdatum afhankelijk is van de inrichting van het peilgebied. 

 

Gelezen: 

 

-De toelichting bij het peilbesluit Paardetangen, die onderdeel uitmaakt van dit peilbesluit.  

 

Gelet op:  

 

-De artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet (met betrekking tot de bevoegdheid tot regeling en 

bestuur van de taken die het waterschap zijn opgedragen).  

-Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (met betrekking tot de te volgen inspraakprocedure).  

-Artikel 3.23 van de Omgevingsverordening van de provincie Groningen 2009 (met betrekking tot het 

inwinnen van advies en toezending peilbesluiten aan Gedeputeerde Staten).  

 

Overwegende dat: 

Het ontwerp van het peilbesluit na voorafgaande bekendmaking volgens de daarvoor geldende 

voorschriften gedurende een termijn van 6 weken van 16 november tot 28 december op de daartoe 

door de Inspraakverordening Hunze en Aa’s aangegeven wijze voor belanghebbenden ter inzage ligt.  

 

Besluit: 

 

  

Peilgebied Gewenst minimaal 

peil m NAP 

Gewenst maximaal 

peil mNAP 

ingangsdatum 

GPG-H-16402 Paardetangen 5,40 6,0 Na inrichting gereed 

 

Veendam, 11 november 2020 

 

Het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s 

 

 

 

 

Harm Küpers       Geert-Jan ten Brink 

secretaris-directeur      dijkgraaf 


