
Algemeen Bestuur Waterschap Hunze en Aa’s 
Aquapark 6 
9641PJ Veendam. 
 
Middels dit schrijven willen wij reageren op de reactie nota betreffende het Ontwerp Projectplan  
Beekverhoging Taarloschediep en regeling waterdoorlaat Loon. 
De zienswijzen zijn ingediend door de Volmachten van de Boermarke Taarlo. 
 
 
Nr 3 blz 37 van de reactienotie. 
 
Er zijn geen afspraken gemaakt, tijdens het keukentafelgesprek zijn vanaf onze zijde aanvullende 
vragen gesteld en hebben kenbaar gemaakt niet achter het project plan te staan. 
Door de boermarke is onder andere gevraagd om meetgegevens aan te leveren die in de jaren 90 
gemaakt zijn. Wij werden later verwezen naar het Dinoloket. Desbetreffende peilbuizen waarom 
gevraagd is staan niet vermeld in het Dinoloket.  
Wat is de reden dat het waterschap deze gegevens niet kan aanleveren ? 
 
Nr 4 blz 38 van de reactie nota. 
 
Het waterschap gaat alleen in op de verhoging van het waterpeil, er wordt niet ingegaan op de 
verhoging van het grondwaterpeil in het gebied. Hierbij missen wij de gevraagde meetgegevens om 
onze bevindingen te kunnen aantonen. 
 
Nr. 6 Blz 39 van de reactienota. 
 
Er wordt verondersteld dat er vaak zand uit de beek is gegraven. Geen van de leden van de 
Boermarke kan zich op geen enkele wijze herrineren dat er ooit zand uit de beek is gegraven. 
 
Nr 7 blz 39 van de reactienota.  
 
De Boermarke is nog steeds van mening dat er onvoldoende overleg is geweest en onze bezwaren 
niet zijn meegenomen in het projectplan. 
 
Nr 8 pag 39 van de reactienota 
 
Het betreft hier aan aaname dat niet alle leden dezelfde mening zijn toegedaan. 
Alle leden van de boermarke onderschrijven de zienswijzen van de Boermarke Taarlo en dat zijn alle 
mannelijke gezinshoofden in Taarlo. 
 
Nr 19 blz 45 van de reactie nota 
 
De Boermarke blijft van mening dat er geen of onvoldoende rekening is gehouden met de 
belanghebbenden. 
“De initaiefnemers beschouwen hun werkwijze als een voorbeeld van goed afstemmen en rekening 
houden met de buren” 
Wij komen tot de conclusie dat het dan wel gaat om hele verre buren. 
 
Namens de Boermarke Taarlo 
 
De Volmachten, 
 



Boele Geerts 
Jan Timmer 
Jantinus Kommers 


