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In uw brief van 16 februari 2021 geeft u aan dat de gemeente Midden-Groningen zich zorgen
maakt over effecten van maatregelen die het waterschap initieert om de in de
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) gestelde doelen te behalen.

Zoals u in u brief aangeeft hebt u uw zorgen over de ontwikkelingen in het Zuidlaardermeer in een
gesprek tussen wethouder de heer Jan Jakob Boersma en dagelijks bestuurslid mevrouw Fien
Heeringa met ons gedeeld.

Tijdens dit gesprek is aangegeven dat waterschap Hunze en Aa's verantwoordelijke is voor de
uitoefening van de waterbeheertaken waarvoor in het ontwerp-waterbeheerprogramma 2022-2027
de koers voor de komende jaren is aangegeven.

Het Integraal maatregelprogramma Zuidlaardermeer (IMZ) is daarbij als voorbeeld genoemd van
plannen waarin het waterschap ook samen met anderen verder invulling wil geven aan deze koers.

Ook is in dit overleg benadrukt dat we bij de uitwerking van de KRW-maatregelen ook andere
maatschappelijke belangen waaronder vaarrecreatie en natuur serieus nemen en dat we begrijpen
dat er zorgen zijn geuit te aanzien van het toekomstig gebruik van het meer.

In het IMZ is op initiatief van het waterschap getracht plannen en ontwikkelingen op en om het
Zuidlaardermeer in samenhang in beeld te brengen. Dit IMZ is samen met de provincies
Groningen en Drenthe, de Tbo's Groninger Landschap en Het Drentse Landschap en de
gemeenten Groningen, Tynaarlo en Midden-Groningen tot stand gekomen. Er zijn echter geen
nieuwe maatregelen in opgenomen maar er zijn al langer bestaande doelstellingen in het plan
samengebracht.
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In uw brief stelt u dat het waterschapsbestuur het IMZ heeft vastgesteld. Dit is echter niet juist, het
algemeen bestuur heeft kennis genomen van en ingestemd met de inhoud van het IMZ. Alleen
voor twee van de zes aangegeven maatregelen is het waterschap de eerst verantwoordelijke
partij. Het algemeen bestuur heeft daarvan aangegeven dat we deze nader kunnen gaan
uitwerken. Dit zijn maatregel 1a. Herinrichten oevers Zuidlaardermeer en 2. Creëren luwe zones
Zuidlaardermeer.

Bij de uitwerking van deze twee plannen zal ook aan de belangenvertegenwoordigers, organisaties
en ondernemers in het Zuidlaardermeergebied gevraagd worden mee te denken over de invulling
hiervan.

We hopen dat door samen aan verschillende plannen te werken er zich een mooier
Zuidlaardermeer ontwikkelt waar we allen van kunnen blijven genieten.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur,

Harm Küpers
Secretaris-ci i recteur
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