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Schriftelijke vragen over de rietproef in het 
Lauwersmeergebied 

Geachte mevrouw De Wrede, 

U ontvangt deze brief omdat u per brief van 8 januari 2019 vragen heeft gesteld over de rietproef in het 
Lauwersmeergebied. Hieronder volgt de herhaling en beantwoording van uw vragen. 

1. De tegenstanders van een tijdelijke verhoging van het waterpeil in het Lauwersmeer vingen vorig jaar 
februari bot bij de Raad van State. De voorzieningenrechter stond de rietproef toe. Omdat het 
voorjaar ai bijna begonnen was, achtte u (en het co/Zege van Friesland) de proef "ecologisch niet 
zinvol". Waarom voert u nu plots juridische redenen aan voor verder uitstel? 

2. 

Antwoord; 
Vorig jaar is vanuit de zorgvuldigheid die in het gehele proces betracht is besloten om de uitspraak van de 
rechtbank Noord-Nederland inzake de watervergunning af te wachten. Dit jaar is vanuit diezelfde 
zorgvuldigheid besloten de uitspraak op de watervergunning in hoger beroep af te wachten en dit jaar de 
proef niet door te laten gaan. 

Waarom iaat u het uitvoeren van de rietproef nu plots afhangen van een uitspraak van een Groningse 
rechtbank over het monitoringspian? 

Antwoord: 
Vanuit de zorgvuldigheid die in het gehele proces is betracht, hebben wij besloten de zitting in hoger beroep 
waarin de watervergunning behandeld wordt af te wachten, waarna de vergunning onherroepelijk zal zijn. 
Uiteraard wordt de zorgvuldigheid in het verdere proces en besluitvorming in acht genomen en zal het een 
bestuurlijke keuze zijn of de proef volgend jaar wordt uitgevoerd. 

3. Nu de rietproef weer wordt uitgesteld, vragen wij ons af wat de gevolgen zijn voor de ecologie bij het 
Lauwersmeergebied, inachtnemende het feit dat voor het Lauwersmeer vier officiële kernopgaven 
zijn geformuleerd, waarvan er twee gekoppeld zijn aan een wateropgave, namelijk het nastreven van 
een meer evenwichtig systeem met goede waterkwaliteit voor waterplanten, vissen en schelpdieren 
mede tb.v. vogels zoals onder andere de kleine zwaan en de tweede, moerasvorming aan de randen 
van de meren voor tandwater interactie, paaigebied vis en voor moerasvogels ais roerdomp. Graag 
een uitgebreide toelichting, waarin u de gevolgen voor ai deze subdoelen schetst, met daarbij ook 
aandacht voor het schedefonteinkruid waar de kleine zwaan op fourageert. 
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Antwoord: 
Het uitstel van het praktijkgedeelte van de rietproef heeft geen ecologische gevolgen voor het 
Lauwersmeergebied. De rietproef is onderdeel van een onderzoeksprogramma zoals beschreven op pagina 
168 van het beheerplan. Veel vragen in het onderzoeksprogramma zijn reeds beantwoord door 
(voorjonderzoeken, de vragen ten aanzien van de instandhoudingsdoelen kunnen worden beantwoord na 
het praktijkgedeelte van het onderzoeksprogramma, de rietproef. Pas in een volgende beheerplanperiode 
worden resultaten van het onderzoeksprogramma in maatregelen omgezet. Aanvullend willen wij u graag 
wijzen op de beantwoording van vraag 4. 

4. Op pagina 303 van het Natura 2000 Beheerplan Lauwersmeergebied lezen we dat het beheer van het 
waterpeil In het Lauwersmeer de meeste Invloed heeft van alle verstorende activiteiten op de 
doelsoorten van het gebied. In hoeverre voldoet u, volgens u zelf, nog voldoende aan de richtlijnen 
van Brussel om dit gebied nog een Natura 2000 gebied te kunnen noemen? 

Antwoord: 
Het huidige waterbeheer van het Lauwersmeer is zoals aangegeven in het beheerplan het meest van 
invloed op de kernopgaven. Daarom wordt met de rietproef een manier gezocht om de negatieve effecten 
weg te nemen. Zoals aangegeven bij de beantwoording op vraag 3 wordt de rietproef in de eerste 
beheerplanperiode uitgevoerd. De rietproef is echter niet de enige maatregel in het gebied. Het 
maatregelenpakket bestaat uit herinrichting van de deelgebieden Bochtjesplaat (reeds opgeleverd) en 
Ezumakeeg-west (nu in voorbereiding), aangepast begrazingsbeheer, maaibeheer en diverse onderzoeken 
om het beheer te optimaliseren. Wij streven er naar om het gehele maatregelenpakket binnen de eerste 
beheerplanperiode uit te voeren. 

5. /ƒ? hoeverre bent u aan het nadenken over maatregelen die u moet treffen, Indien de 
Instandhoudingsdoelstellingen niet worden behaald en om welke maatregelen gaat het dan? 
Overweegt u bijvoorbeeld het aan banden leggen van jacht en beheer, één van de - overige -
verstorende zaken? 

Antwoord: 
Zoals aangegeven bevat het beheerplan een compleet pakket aan maatregelen om de 
instandhoudingsdoelstellingen te behalen. Aan het einde van de eerste beheerplanperiode zullen wij de 
resultaten van de maatregelen evalueren en beoordelen of, en zo ja welke, aanvullende maatregelen nodig 
zijn. Deze evaluatie zal in 2021 en 2022 worden uitgevoerd in voorbereiding op het vaststellen van een 
volgend beheerplan. 

6. Boze tongen zullen beweren dat u een Impopulaire maatregel, die de rietproef In het gebied Is, heeft 
uitgesteld onder druk van met name de agrariërs, waarbij de naderende verkiezingen een rol zouden 
spelen. Kunt u toelichten In hoeverre de weerstand onder een deel van de bevolking In het gebied uw 
besluit over de rietproef heeft beïnvloed? 

Antwoord: 
Zoals aangegeven in de beantwoording van vraag 1 en 2 hebben wij het praktijkgedeelte van de rietproef 
uitgesteld vanwege de lopende juridische procedures. 

7. In hoeverre heeft u uw besluit genomen In samenwerking met de betrokken beheerders van het 
gebied? 

Antwoord: 
Staatsbosbeheer is als terreinbeheerder van het Lauwersmeergebied zowel ambtelijk als bestuurlijk 
betrokken bij relevante besluitvorming. 

8. Het wederom uitstellen van de rietproef lijkt steeds meer afstel te worden. In hoeverre kunt u ons 
ervan verzekeren dat u nog steeds van plan bent de rietproef uit te voeren? 

Antwoord: 
Zoals aangegeven streven wij er naar om het gehele maatregelenpakket zoals opgenomen in het 
beheerplan binnen de eerste beheerplanperiode, 2016-2022, uit te voeren. 



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Sedeputearde Staten van Groningen: O 
W 

, voorzitter. 

, locosecretaris. 


