
 

Welkom  

Dutch Crane Resort 

 

http://www.noorderzijlvest.nl/


 

Programma: 

Welkom   19.30-19.45 

Presentatie waterschap 19.45-20.15 

Presentatie provincie 20.15-20.45 

Pauze met markt  20.45-21.15 

Afrondende bespreking 21.15-22.00 

 



 

Waarom een watervergunning? 

 
Het projectgebied is gelegen in 2 waterschappen 

Afspraak is dat Reest en Wieden optreedt als bevoegd gezag voor 

beide waterschappen.  

 

In praktijk dus ook het postadres voor bezwaren! 

 

Keus voor korte of lange procedure. Gekozen is voor korte procedure 



Procedure  

• Aanvraag vergunning Natuurmonumenten 

• Reest en Wieden vraagt advies aan Noorderzijlvest 

• Waterschap Reest en Wieden verleent de vergunning binnen 8 weken na 

datum ontvangst. Natuurmonumenten mag beginnen met de 

werkzaamheden op eigen risico 

 

• watervergunning ligt voor 6 weken ter inzage op diverse locaties 

• Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen op grond van 

waterstaatkundige motieven 

• Onafhankelijke commissie behandelt de bezwaarschriften 

• Advies aan beide waterschapsbesturen door commissie 

 

• Beslissing op bezwaarschrift binnen 12 weken na ontvangst bezwaarschrift 

• Beroep mogelijk bij de rechtbank binnen 6 weken  

• Procedure is beschikbaar op de markt in de pauze 



Waarom en op welke gronden  

geven de waterschappen een vergunning? 

 

 

Waterbeheerplan, waterhuishouding afstemmen op functies 

Functie van projectgebied is natuur (WBP) 

 GGOR afgestemd op natuur, de maatregelen hebben meer voordelen 

 dan alleen natuur 

 

Voordeel waterschappen en omgeving 

• Water vasthouden in zowel Norgerpetgaten als Stallaan 
–  (WB21 110.000/370.000 m3) 

• Afkoppelen gebied van bemaling Zevenblokken (118 ha van 540) 

• In de toekomst waterafvoer op gebied de Slokkert maar LC Roden Norg 

heeft nog veel werk te verzetten 

 

• Alleen maar voordelen?  
– Nadelen? Wateroverlast? Ganzen? Minder landbouwgrond? Geldverspilling? 

 

 

 

 

 

 

Effecten op omgeving 

 

Monitoring 

 



 



Effecten op omgeving 

 
 

Onderzoek door Royal Haskoning naar effecten op omgeving. 

Rapport is beschikbaar 
Conclusie 

Het vasthouden van neerslagpieken gedurende een extreme gebeurtenis met een 

herhalingstijd van 1x per 100 jaar leidt in het Esmeergebied en de Norger Petgaten 

gedurende beperkte tijd tot aanvaardbare verhogingen van het peilverloop ten opzichte 

van de toestand onder vrije afvoer. Ecologisch zijn daarvan geen negatieve effecten te 

verwachten. 

Het stremmen van de afvoer met behulp van knijpduikers leidt tot ontlasting van het 

afwateringstelsel bij piekneerslagen en levert voordelen op bij het voorkomen van 

wateroverlast binnen het stroomgebied van de Slokkert. 

• Instellen klankbordgroep 
 

• Geen reden om vergunning te onthouden 
 

 

 

 

 





 

Voorwaarde voor vergunning is het plaatsen van peilbuizen in de 

omgeving 

Opname van de waterstanden door de waterschappen. Evaluatie van 

de gegevens na 5 jaar.  

Daarnaast is er de bestaande monitoring van de waterschappen 

 

Waterschappen blijven verantwoordelijk voor hun taak! 

 = waterhuishouding afstemmen op functie 

 Samen zoeken naar oplossingen 

 Verordening nadeelcompensatie 

 

 

Monitoring 



Blauw = ondiep, rood = diep 



Bestaande peilbuizen 

Reest en Wieden 



Meer informatie? 

• Tijdens de pauze op de markt 

• Inloopspreekuur  

15 maart ‘s middags en ‘s avonds op deze 

locatie. Aanwezig zijn in ieder geval beide 

waterschappen en natuurmonumenten 

• Wel graag aanmelden bij Ida Makken 

– I.Makken@reestenwieden.nl 

– 0522-276767 

mailto:I.Makken@reestenwieden.nl

