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Dit document is bedoeld als input voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het 

Waterschap op woensdag 9 december 2020, bij de behandeling van het “Ontwerp Projectplan 

Beekverhoging Taarloschediep en regeling waterdoorlaat verdeelwerk Loon” en de daarop 

ingediende zienswijzen.  

In dit document staat het commentaar op de reactienota van het Waterschap Hunze en Aa´s 

op de door ons ingediende zienswijzen (“C”, Dorpsbelangen Taarlo). 

 

C2, “rekening houden met bezwaren vanuit Dorpsbelangen”, blz 23-24 

Er zijn een aantal gesprekken geweest tussen Dorpsbelangen en vertegenwoordigers van het 

Waterschap en daarin zijn inderdaad vragen van Dorpsbelangen beantwoord. Als we tenslotte 

het projectplan onder ogen krijgen zien we daar eigenlijk niets in dat op basis van hetgeen 

door ons is ingebracht is aangepast. En als je die “zorgvuldig proces van afweging van 

belangen” niet beschrijft is het resultaat onze conclusie “ze hebben onze bezwaren misschien 

wel gehoord, maar er niets mee gedaan”.  

De discrepantie in ervaring tussen “Taarlo” en “Waterschap” over dit soort zaken wordt o.i. 

nog eens onderstreept als onder reactie E7, ten aanzien van de opgave “belangen, wensen en 

opgaven van belanghebbenden zorgvuldig zijn meegewogen en zo goed mogelijk zijn 

meegenomen” wordt gesteld “Wij hebben aantoonbaar aan deze opgave voldaan”. Als 

Taarlo’ers herkennen we dat “aantoonbaar” absoluut niet. 

 

 

C4, “proefproject/pilot”, blz 24 

In de eerste plaats leidt deze reactie tot ergernis. In onze ogen is een proefproject niets anders 

dan een pilotproject en is de semantische discussie in de reactie van het Waterschap 

misplaats. 

Op de inhoud van ons bezwaar, dat je in een “zowel gevoelig als ook hoogwaardig ecologisch 

en beschermd gebied als het beoogde traject van 3,8 km in het Taarlosche Diep” geen 

onzekere proef moet gaan doen wordt niet of nauwelijks ingegaan. 

 

 

C5, “geen aandacht voor eerdere maatregelen SBB”, blz 26 

Om concreet iets over het effect van bovengenoemde maatregelen van SBB op de vernatting 

van het gebied en de grondwaterstanden te kunnen zeggen hebben wij steeds gevraagd om 

meetgegevens. Eerst zou het Waterschap die leveren, later werden we verwezen naar de ook 

nu genoemde website www.dinoloket.nl. Op het kaartje, dat als bijlage bij dit document is 

gevoegd, is te zien dat er maar 2 peilbuizen in het beekdal tussen Visvliet en het 

samenvloeiingspunt met het Gasterense Diep staan die uitgelezen zijn tussen 2006 en 2018. 

http://www.dinoloket.nl/


Deze staan beide bovendien zo ver van de beek, dat hun gegevens niet als echt relevant 

beschouwd kunnen worden. 

We moeten het dus doen met wat we in het veld waarnemen en daaruit is onze conclusie dat 

het beekdal behoorlijk natter is geworden en dat die vernatting ook nog steeds toeneemt 

(gelet bijvoorbeeld op de omvang van de waterplassen tussen ´t Loo en het Taarlosche Diep. 

 

C8, “hoeveelheid kritische belangstellenden, terugzien bezwaren in projectplan”, blz 27-29 

Zoals ook onder C2 geformuleerd zien we zo goed als niets van onze bezwaren terug in het 

projectplan. Duis ook de zinsnede dat bezwaren uit de gebiedsbijeenkomst van juni 2018 zo 

goed mogelijk zijn verwerkt herkennen we totaal niet. 

Dat met direct aanwonenden afspraken zijn gemaakt om nadelige gevolgen te compenseren 

lijkt ons niet meer dan logisch en valt o.i. dan ook niet onder de noemer “zo goed mogelijk 

bezwaren verwerken in het projectplan”. 

Tijdens de veldexcursies van augustus 2020 kwamen ook veel kritische vragen naar voren, die 

niet allemaal adequaat beantwoord zijn. De zinsnede “geen concrete punten naar voren 

gekomen die aanleiding hebben gegeven het plan daarop aan te passen” verbaast ons dan 

ook best wel (of eigenlijk ook weer niet in het licht van de ervaringen van de afgelopen jaren). 

 

Al met al is onze conclusie, dat de voorgenomen beekbodemverhoging onnodig is en 

bovendien niet ondersteund wordt door het beheerplan voor de Drentse Aa uit 2018. We 

vragen dan ook om het voorliggende projectplan niet goed te keuren. En als jullie als 

Waterschap dan persé geld in het water willen gooien, doe het dan niet in onze achtertuin. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Ir. J.B. van Rijn 

Secretaris Vereniging Dorpsbelangen Taarlo 
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Bijlage, Peilbuizen in het beekdal van het Taarlosche Diep (bron: www.dinoloket.nl) 
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