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Onderwerp: Brief n.a.v. voorontwerp Waterbeheerprogramma 

 

Geacht Waterschapsbestuur,  

 

Namens het college van de gemeente Midden-Groningen willen wij bedanken u voor het 

verhelderende gesprek dat we met uw bestuurder mevrouw Heeringa hebben gehad. Zoals ook 

aangegeven in ons gesprek sturen wij u deze brief naar aanleiding van het voorontwerp 

Waterbeheerprogramma dat op 17 februari 2021 ter besluitvorming bij u op de agenda staat. Vanuit 

de gemeente Midden-Groningen is op 24 augustus 2020 een zienswijze ingediend tegen dit 

voorontwerp. Onze zorgen en de door ons ingediende zienswijze hebben wij toegelicht in een 

gesprek op 15 februari 2021. Gezien de korte termijn voor de Algemeen Bestuursvergadering 

verzoeken wij u om deze brief toe te voegen aan de vergaderstukken zodat zij ook kennis kunnen 

nemen van de inhoud van deze brief. 

 

Zoals ook aangegeven in ons gesprek met uw bestuurder mevrouw Fien Heeringa en de zienswijze 

realiseren wij ons dat de kerntaken van het waterschap op het gebied van waterveiligheid, 

beschikbaarheid van water en de gezondheid en kwaliteit van water. In deze zienswijze hebben wij 

ook aangegeven dat de scope van de gemeente breder is als het gaat om water. Voor ons spelen 

recreatie, toerisme en ondernemerschap bijvoorbeeld een rol.  

 

Wij hebben in het gesprek en in onze zienswijze aangegeven dat het bestaande gebruik het wat ons 

betreft het vertrekpunt moet zijn voor de WBP. Wij erkennen dat er meerdere functies zijn van het 

meer maar wij verzoeken hiermee om de economische belangen van het meer op een volwaardige 

manier mee te wegen in het WBP. 

 

Recreatie en toerisme bij en op het Zuidlaardermeer 

Het Zuidlaardermeer is niet alleen voor de gemeente Midden-Groningen een essentieel onderdeel 

van de recreatieve toeristische sector. Zij is dit ook voor onze buurgemeenten Tynaarlo en 

Groningen. Vanuit dit belang is ook de vrijetijdsvisie Zuidlaardermeer één van de maatregelen uit 
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het Integraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer (hierna: IMZ) opgesteld. Dit IMZ bevatte de 

volgende maatregelen: 

1a. Herinrichten oevers Zuidlaardermeer; 

1b. Inrichten Wolfsbarge Zuid; 

2. Creëren luwe zones Zuidlaardermeer; 

3. Verkenning versterken toeristisch-recreatieve voorzieningen; 

4. Nulmeting oeverconstructies en steigers; 

5. Onderzoek afname vaardiepte & bevaarbaar oppervlak Zuidlaardermeer.   

 

Het IMZ is geïnitieerd door en onder voorzitterschap van uw waterschap integraal in samenwerking 

met verschillende natuurorganisaties, gemeenten en provincies opgesteld maar nog niet geheel 

afgerond. Uw waterschap heeft desondanks het stuk op 9 oktober 2019 vastgesteld. Voorafgaand 

aan deze vaststelling hebben wij op 4 oktober 2019 in een gesprek met uw bestuurder onze zorgen 

hierover geuit. In dit gesprek is bestuurlijk afgesproken dat de onderdelen 3 en 5 van het 

maatregelenplan nader uitgewerkt worden en hierbij ook input vormen voor het uitvoeringsplan. 

Daarnaast is afgesproken dat er geen spijtbeslissingen genomen worden in het kader van het IMZ. 

Borgen van een betere balans tussen de belangen van natuur en recreatie is hierbij het 

uitgangspunt.  

 

De vrijetijdsvisie Zuidlaardermeer (resultaat van onderdeel 3 van het IMZ) die inmiddels is afgerond 

zal als basisonderdeel worden genomen in het toerismebeleid van de gemeente Midden-Groningen. 

Ook de gemeente Groningen en de provincie Groningen hebben de visie als uitgangspunt genomen 

voor het door hen te ontwikkelen beleid. Bij het opstellen van deze visie zijn naast het waterschap 

Hunze en Aa’s onder andere de ondernemers rondom het Zuidlaardermeer, het Groninger 

Landschap, het Drents Landschap, de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Midden-

Groningen, Tynaarlo en Groningen betrokken.  

 

Onderzoek afname vaardiepte & bevaarbaarheid oppervlak Zuidlaardermeer 

In opdracht van de gemeente Midden-Groningen wordt één van de laatste onderdelen van het IMZ 

(onderdeel 5) uitgevoerd. Hierbij wordt onderzocht wat het effect van de bodemdaling en de 

komende peilverlaging op de vaardiepte en de bevaarbaarheid van het Zuidlaardermeer is. Wij 

zouden graag zien dat in afwachting van de uitkomst van dit onderzoek er geen spijtmaatregelen 

worden genomen door het waterschap. De resultaten van dit onderzoek verdienen een juiste 

afweging en moeten wat ons betreft worden meegenomen in het Waterbeheerprogramma.  

 

Rekenmodel effect groei waterplanten 

Tijdens ons gesprek heeft u aangegeven dat u met behulp van rekenmodel in kaart heeft gebracht 

wat het effect van de maatregelen op de plantengroei in het Zuidlaardermeer is. Wij zijn zeer 

geïnteresseerd in de uitkomsten van deze reeds door u uitgevoerde onderzoeken en vragen u om de 

resultaten met ons te delen. De gemeente Midden-Groningen heeft net als het waterschap een taak 

in het beheer van de vaarwegen. Deze informatie kunnen wij gebruiken om een inschatting te 

kunnen maken van de te verwachten beheersopgave. Wij gaan ervan uit dat u in uw begroting 

rekening heeft gehouden met eventuele extra beheerskosten.   
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Belangen recreatie meenemen evenals natuurbelangen 

Evenals recreatiebeleid is natuurbeleid geen kerntaak van het waterschap. Toch ziet u kansen om 

in deze kerntaken het natuurbeleid en recreatiebeleid vorm te geven. Vanuit de gemeente zouden 

wij graag zien dat de economische/recreatieve kansen een gellijkwaardige plek krijgen in het 

afwegingskader van het waterschap. Dit temeer omdat beide aspecten elkaar ook kunnen 

versterken. Natuur en recreatie gaan al decennialang hand in hand in en rondom het 

Zuidlaardermeer. 

 
Tot slot 

Wij willen u verzoeken om de door u met ons gedeelde lijn met ons te bevestigen in een brief. De 

essentie hiervan is dat u met ons en uiteraard passend bij uw wettelijke taken ook het behoud van 

de economische en recreatieve mogelijkheden van o.a. het Zuidlaardermeer wilt borgen. We 

beseffen daarbij dat onderdeel van het komend waterbeheer ook onzekere elementen bevat. Zoiets 

kan een in dit verband ongewenste ontwikkeling impliceren. Door u is aangegeven dat dan nadere 

maatregelen aan de orde moeten komen. Dit gericht om waterrecreatie als speerpunt voor onze 

gemeente, onze buurgemeenten en ook provincie breed overeind te houden.   

Wij willen benadrukken dat wat ons betreft het bestaande gebruik het vertrekpunt moet zijn voor 

het WBP. En dat zoals we hiervoor ook hebben aangegeven de recreatieve belangen een 

gelijkwaardige rol moet hebben in uw afweging tot het opstellen van het WBP. 

Wij zien uw reactie graag tegemoet. 

 

  

  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
J. Boersma 

Wethouder 

 

 


