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Schriftelijke vragen Rietproef Lauwersmeergebied 

Geachte heer Star, 

In uw bovenvermelde brief heeft u ons schriftelijke vragen gesteld over de Rietproef Lauwersmeer. In deze brief 
beantwoorden wij uw vragen. 

Vraag 1: Het waterschap heeft peilbuizen geplaatst In de kernzone van de regionale kering langs het 
Lauwersmeer. Wordt er gebruikt gemaakt van een nulmeting? Zo ja; hoe gaat de uitvoering van de 
nulmeting in zijn werk en is de nulmeting inmiddeis begonnen? En op welke vragen denkt het College 
antwoord te krijgen met de nulmeting? 

Antwoord: Het waterschap heeft zelf geen peilbuizen geplaatst in de kernzone van de keringen. Wij dienen, als 
vergunninghouder van de door Noorderzijlvest verleende Watervergunning, peilbuizen te plaatsen in de kering 
om deze tijdens de proef te kunnen monitoren. Het plaatsen van deze peilbuizen wordt gedaan op basis van 
een toetsing. Waterschap Noorderzijlvest heeft vorige jaar een toetsing laten uitvoeren op basis van het 
reguliere peil. In samenspraak met Waterschap Noorderzijlvest hebben wij eind 2016 contact gezocht met in 
eerste instantie Arcadis en later met Royal Haskoning DHV (RHDHV) voor een aanvullende toetsing op basis 
van het peil tijdens de Rietproef. 

Deze toetsing (nulmeting) zou voorafgaande aan de Rietproef 2017 zijn uitgevoerd. Nu wij de Rietproef in het 
jaar 2018 gaan starten is de planning met Royal Haskoning DHV aangepast. Deze toetsing wordt kort voor de 
zomervakantie afgerond. De onderzoeksgegevens zullen in handen worden gesteld van de vergunningverlener 
i.e. het waterschap Noorderzijlvest. 

Vraag 2: Aan de vergunning van Noorderzljlvest is de verpachting verbonden om een monitoringsplan  
op te stellen, van belang voor bijvoorbeeld het vaststellen en onderbouwen van schade. Het 
monitoringsplan moet ruim voor het beginnen van de proef worden voorgelegd aan het Waterschap. Is 
het College bereid om het monitoringsplan aan PS te verstrekken? Kan het College aangeven welke 
indicatoren gebruikt worden voor de proef? 

De genoemde verplichting in de Watervergunning om een monitoringsplan uit te werken is aanvullend op een 
uitgebreid monitoringsplan die wij hebben ingediend bij het aanvragen van de Watervergunning (augustus 
2016) bij waterschap Noorderzijlvest. In de bijlage van de watervergunningaanvraag (bijlage 15D) is dit 
monitoringsplan terug te vinden. Dit document is openbaar en daarmee beschikbaar voor Provinciale Staten. In 
de watervergunning zijn op een aantal onderdelen aanvullende eisen gesteld v.w.b. de monitoring. Het gaat 
hierbij om de onderwerpen grondwater, waterkeringen, vismigratie en Kaderrichtlijn Water. Onderdeel van dit 
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aanvullende monitoringspian is het resultaat van het de door RHDHV uitgevoerde toetsing en de naar 
aanleiding daarvan te plaatsen peilbuizen. Deze toetsing wordt kort voor de zomervakantie afgerond en zal dan 
worden toegevoegd aan het aanvullende monitoringsplan waarna waterschap Noorderzijlvest deze formeel kan 
beoordelen en goedkeuren. Zodra dit aanvullende onderzoeksplan is goedgekeurd door Waterschap 
Noorderzijlvest kan deze aan Provinciale Staten worden verstrekt. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedepi^erde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


