
Aan AB van het Waterschap Hunze en Aas, 

-aan de leden van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aas, 

 

 

Geacht Bestuur, Dijkgraaf en leden van het Algemeen Bestuur. 

 

Zoals toegezegd aan uw organisatie, was het plan een inspraak reactie te geven op uw vergadering van 

heden , op tijd en bij agendapunt 10. 

 

Helaas is het ons niet gelukt deze schriftelijke reactie te geven binnen de ons als 

vrijwilligersorganisatie bekend tijdgebrek. 

 

De eerdere schriftelijke inspraak reacties zoals geagendeerd hebben onze steun en wij verzoeken u, 

gezien uw primaire taken op basis van de wetgeving en uw positie als waterschap om de veiligheid 

voor alle inwoners te realiseren en gerealiseerd te houden te blijven(waar) borgen. 

 

Het bouwen van stalen bomen  voorzien van knipperlichten in primaire keringen zoals kennelijk uw 

intentie is en die van de initiatiefnemer RWE   is strijdig met uw primaire taak. Zij het dat u, daar waar 

energie beperking en energie opwekking middels water(kracht),  benutten warmte opwekking uit 

rioolslib, aanbrengen van de maximale hoeveelheid zonnepanelen op uw gebouw, sluizen, gebouwen, 

parkeer terrein te Veendam gerealiseerd worden kan tot en met het plaatsen van windmolens met het 

mooie Groningse model op uw dak of de daken mogelijk is en  uw energie vraag en aanbod daarmede 

aan de orde is zou het waterschap aan “”het verduurzamen”” de zichtbare en niet verstorende en 

natuurgeweld aan doende bijdrage kunnen leveren en de bij u in beheer zijnde gelden daartoe benutten 

in de begroting 2021 en meerjarenbegroting van uw waterschap. 

 

Het bouwen van of laten bouwen(evenzo het faciliteren en aangaan van overeenkomsten ten 

behoeve)  van stalen bomen of het beplanten van dijken met bomen anders dan met bloemen en gras, 

basalt, bitum of andere materialen ( de veiligheid van dijken) en zeker primaire keringen raden wij u 

ten stelligste af. Daarnaast zullen deze door RWE gewenste en gevraagde plaatsing bijdragen vanwege 

noodzakelijke verlichting en geluid aan een verdere vervuiling en  horizonvervuiling langs het 

kwetsbare deel van de Dollard waarin al meerjarig miljoenen aan natuurbehoud besteed worden. 

 

Een uitgebreidere reactie zal volgen na ons  bestuur-beraad onzerzijds en overleg met het op uw 

handelen toezichthoudende bestuur orgaan en bevoegd gezag, zijnde de Provincie Groningen/en of het 

Ministerie. 

 

Bestuur 

Stichting Bomenridders Groningen 

Voor deze, 

 

J. P. Janse 

Secretaris. 

 

 


