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Schriftelijke vragen vochtproblemen in Vlagtwedde door 
peilverhoging natuurgebieden 

Geachte fractieleden, 

In deze brief beantwoorden wij uw vragen van 26 april over vochtproblemen in Vlagtwedde die wellicht worden 
veroorzaakt door peilverhoging in natuurgebieden in de omgeving, 

f./s het College van GS op de hoogte van deze problematiek en vermeende oorzaak de verhoging van 
het waterniveau in de natuurgebieden Smeeriing en Wischmei? En zo nee waarom niet? 

Antwoord: ja, wij zijn ervan op de hoogte dat er in dat gebied vochtproblemen worden ervaren door bewoners. 
Zie verder het antwoord op vraag 2. 

2. is het College van GS bereid om bij het waterbedrijf en de gemeente Viagtwedde opheidering te 
vragen over vermeende verhoging van het waterpeii en klachten van bewoners over water in 
kruipruimten? En zo nee waarom niet? 

Antwoord: de waterpeilen worden ingesteld door het waterschap, die verantwoordelijkheid ligt niet bij gemeente 
of waterbedrijf. De provincie heeft daarom contact met het waterschap in deze. 

In het kader van de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (MMN) is er uitvoerig overleg gevoerd met 
omwonenden en zijn waar nodig maatregelen genomen om overlast te voorkomen. 

Als er een melding van wateroverlast bij het waterschap binnenkomt, doen zij onderzoek naar de oorzaak van 
het probleem. Het waterschap gaat dan ook na of er een hydrologisch verband bestaat tussen de peilen in de 
natuurgebieden en de overlast die sommige bewoners ervaren. De situatie in dit gebied heeft de aandacht van 
het waterschap. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Joogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


