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Schriftelijke vragen peilbesluiten Westerpolder-Oosterland en 
natuurdoelen 

Geachte mevrouw Voerman, 

In deze brief beantwoorden wij uw schriftelijke vragen over de peilbesluiten Westerpolder-Oosterland zoals u 
die ons heeft gesteld in uw brief van 25 mei jl. 

1. Is het juist te veronderstellen dat de provincie Groningen trekker is in deze situatie en dat zij in 
deze ook bevoegd is te spreken en te handelen namens de provincie Drenthe? 

Antwoord. 
Het door het Algemeen Bestuur van het waterschap Hunze en Aa's aangehouden peilbesluit heeft betrekking 
op 3 peilgebieden (Westerpolder-Oosterland-Vestdijklaan). Het peilgebied Oosterland is in de 
Omgevingsverordeningen van de provincie Groningen en van de provincie Drenthe (groten)deels begrensd als 
onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Voor de beide andere peilgebieden (die in de provincie 
Groningen liggen) is dit niet het geval. 

Voorzover begrensd als NNN zijn de provincies Groningen (voor het binnen de provincie Groningen gelegen 
deel) en de provincie Drenthe (voor het binnen de provincie Drenthe gelegen deel) trekker voor de realisatie van 
de NNN. Onder realisatie wordt verstaan: het waar noodzakelijk verwerven en - als natuur - inrichten van deze 
gronden. De provincie Groningen is niet bevoegd te spreken of te handelen over de realisatie van de NNN voor 
zover deze is gelegen in de provincie Drenthe. Wel wordt in goed overleg met de provincie Drenthe getracht om 
in gezamenlijkheid de doelen, het waar nodig verwerven en inrichten, van de NNN te realiseren. 

2. is het college bekend met de tegenstrijdige beiangen in bovenstaand gebied tussen 
natuurwaarden en de landbouw? Hoe kijkt u daar tegen aan? Bent u het met de Partij voor de 
Dieren eens dat het uiterst belangrijk is dat deze situatie niet op zijn beioop wordt geiaten, maar 
dat de provincie daarin de regie neemt? indien niet, waarom niet en wie dan wel? 
Graag een gemotiveerd antwoord. 

Antwoord. 
Ons college kent de tegenstrijdige belangen van natuur en landbouw in polder het Oosterland. 

In onze Omgevingsverordening is deze polder, vanwege de huidige én de potentiële natuunwaarden, begrensd 
als onderdeel van de NNN. Onze inspanningen zijn er dan ook op gericht om de NNN hier te realiseren en er is 
geen sprake van dat deze situatie 'op zijn beloop wordt gelaten'. De provincie heeft hierin de regie. 

Martinikerkhof 12 
9712 JG Gr oningen 

Sint Jansstraat4 
9712 JNGroningen 

Postbus610 
9700AP Groningen 

Telefoon 
050 3164911 

www.provinciegroningen.nl  
info@provinciegroningen.nl 

De provincie Groningen werkt voigens normen die zijn vastgeiegd in een handvest voor dienstverlening Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de 
afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 060 3164160 BTW: NL0019 32.822 B01 / KvK: 01182023 / IBAN: NL84 ABNA0446 0456 91 / BiC: ABNANL2A 



Reeds meerdere jaren, en nog steeds, zijn gesprekken gaande met betrokken grondeigenaren om op minnelijke 
wijze tot overeenstemming over de noodzakelijke grondverwerving te komen. 

3. In de omgevingsvisie wordt natuur als functie aangewezen voor dit gebied. Hoe kunt u dit in 
overeenstemming brengen met de belangen van de landbouw in het gebied? 

Antwoord. 
De huidige wijze waarop de agrarische functie in het Oosterland wordt ingevuld past minder goed in de functie 
'natuur' die in de omgevingsvisie aan het gebied is toeg ekend. In juridische zin zijn echter de aan het gebied 
toegekend functies uit het door de gemeente vastgestelde bestemmingsplan bepalend voor het gebruik; niet de 
functie uit de omgevingsvisie. In het bestemmingsplan hebben de gronden deels de functie 'Natuur' en deels de 
functie 'Agrarisch met waarden'. 

In belangrijke mate vanwege de verschillen van inzicht in het voorgestane peilbeheer verhouden de functies 
'landbouw' en 'natuur' in polder het Oosterland zich momenteel slecht. 

Daar waar de (natuur)terrein beherende organisaties een hoger grondwaterpeil (dan het huidige), en meer 
invloed van de Drentse Aa, voorstaan, richten de bezwaren van betrokken agrariër zich ju ist op het, zijn inziens, 
te hoge grondwaterpeil. Door beide betrokkenen zijn, min of meer tegenovergestelde, zienswijzen tegen het 
meest recente (en aangehouden) peilbesluit van het Waterschap ingediend. 

Nadat de polder is ingericht voor de functie 'natuur' kan een (aangepast) agrarisch (mede)gebruik mogelijk zijn. 

4. Hoe denkt u dat hier de natuurdoelen kunnen worden behaald, inclusief het overleven van de 
zeer zeldzame kievietsbloem? Graag een uitgebreid antwoord. 

Antwoord. 
Beleid van de provincie is om, waar nodig, de gronden te verwerven die noodzakelijk zijn om de NNN in te 
richten. Wij handelen bij deze verwerving conform de spelregels uit de Nota Grondbe leid zoals deze door 
Provinciale Staten is vastgesteld. Nadat deze gronden zijn verworven is het mogelijk een (nieuw) peilbesluit te 
nemen dat leidt tot een verhoging van de grondwaterpeilen. Hogere peilen en het mogelijk maken van (winter) 
inundaties dragen bij aan het realiseren van de door ons voorgestane natuurdoelen. 

5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat voor het behalen van de natuurdoelen een hoge 
waterstand noodzakelijk is? En dat dit uiteindelijk voor de belangen van een paar 
veeteeithouders moet gaan? indien uw antwoord nee is, waarom niet? 

Antwoord. 
Zie ook het antwoord op vraag 4. Zolang nog niet alle gronden die nodig zijn om de polder voor de functie 
'natuur' optimaal in te richten zijn verworven, dient rekening gehouden te worden met de (agrarische) belangen. 
De rechtbank Noord-Nederland heeft in haar uitspraak in 2016 (casus peilbesluit Paterswolde en Groningen 
Zuid) hier ook nadrukkelijk op gewezen. 

6. Weet u hoeveel agrariërs er nog actief zijn in het gebied? Zijn er gesprekken met hen geweest 
over uitkopen, het aanbieden van een plaatsvervangend bedrijf of een natschaderegeiing? Zo 
nee, waarom niet? Zo ja, wat is de uitkomst van deze gesprekken geweest? 

Antwoord. 
Feitelijk is er anno 2018 nog één agrarisch bedrijf met eigendommen in het Groninger deel van polder het 
Oosterland. Gesprekken met de agrariër zijn reeds meerdere jaren, en nog steeds, gaande om op minnelijke 
wijze tot overeenstemming over de noodzakelijke grondverwerving te komen. Ook opties als vervangende 
grond worden in deze gesprekken betrokken, helaas tot nu toe zonder succes. 

Het waterschap is verantwoordelijk voor het peilbeheer en daarmee eveneens verantwoordeli jk voor een 
eventuele natschaderegeiing. 



7. Onteigening is een bevoegdheid van de provincie bij het realiseren van natuurdoelen. Als er na 
een gesprek met alle betrokken agrariërs niet tot een minnelijke regeling kan worden gekomen 
dan vindt de Partij voor de Dieren dat de Provincie een onteigeningsprocedure moet starten. 
Een en ander heeft immers al lang genoeg geduurd en het is zaak dat alle betrokkenen 
duidelijkheid krijgen. Bent u bereid om tot onteigening over te gaan,? Indien uw antwoord nee is, 
waarom niet? Ais u een dergelijke stap niet wenst te nemen, bent u dan ook bereid 
schadevergoeding uit te keren veroorzaakt door niet handelen vanuit de provincie aan 
Natuurmonumenten? 

Antwoord. 
Wij handelen bij de grondverwerving conform de Nota Grondbeleid zoals Provinciale Staten deze hebben 
vastgesteld. Omdat polder het Oosterland gelegen is in twee provincies en de polder één hydrologische 
eenheid is, zullen wij hierbij samen optrekken met de provincie Drenthe. 

Het uitkeren van schadevergoeding aan Natuurmonumenten voor het niet handelen achtten wij niet opportuun 
(zo dit niet handelen al kwantificeerbaar zou zijn). 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

secretaris. 


