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Recreatie en landbouw
moeten rietproef slikken
AAN DIRK VAN DER MEULEN

GRONINGEN Staatsbosbeheer kan
aan de slag met de rietproef in het
Lauwersmeer. De rechtbank heeft
de bezwaren van boeren en recrea-
tieondernemers afgewezen.

Het is nog niet duidelijk of al op 15
februari begonnen wordt met de
rietproef en de daaraan gekoppelde
tijdelijke waterpeilverhoging met
40 centimeter. Dat was wel het stre-
ven van de provincies Groningen en
Friesland en Staatsbosbeheer. De
stuurgroep Lauwersmeer, waarin
deze partijen zitting hebben, neemt
binnenkort een besluit, verklaart de
Groninger gedeputeerde Henk Stag-
houwer via zijn woordvoerster.

De uitspraak is een bittere pil voor
de boeren in het gebied, de jachtha-
ven- en campingeigenaren en de ei-
genaren van vakantiehuisjes (Eson-
stad, Robbenoort, Suyderoogh). Ze
hebben zich jarenlang fel verweerd
tegen de waterpeilverhoging. Boe-
ren zijn beducht voor verzilting, uit-
braken van bruinrot en natte akkers
waardoor de landwerkzaamheden
in het voorjaar vertraging oplopen.

De jachthaveneigenaren en vakan-
tieparken vrezen schade aan de be-
strating en de begroeiing en de be-
reikbaarheid van de huisjes.

De rechtbank is het eens met wa-
terschap Noorderzijlvest, dat de ver-
gunning voor de waterpeilverho-
ging heeft afgegeven, dat het met de
wateroverlast wel meevalt. Raads-
man Rens Snel van het waterschap
stelde op de zitting op 11 januari dat
er ‘voor de zorg van wateroverlast
geen objectieve rechtvaardiging is’.
Bovendien wordt de rietproef beëin-
digd bij dreigende overlastsituaties.

Aan een oordeel over de schadeaf-
handeling waagt de rechtbank zich
niet. De rechters stellen dat ‘dit niet
bij de inhoudelijke beoordeling van
het besluit betrokken kan worden’.

,,Ik baal van deze uitspraak”, ver-

klaart Tineke de Vries van LTO
Noord regio Noord. ,,Het is toch be-
lachelijk dat je zo’n proef doet zon-
der dat er een goede schaderegeling
is en een nulmeting.” Ook eigenaar
Rob Meijer van jachthaven Lunegat
bij Dokkumer Nieuwe Zijlen hekelt
het schadeprotocol. ,,Als je geen nul-
meting doet, ben je niet goed bezig.”

Voorzitter Teun de Jong van de
Nederlandse Akkerbouw Vakbond
concludeert dat het belang van de
natuur kennelijk zwaarder weegt
dan het belang van de landbouw, de
grootste economische sector in het
gebied. Hij kondigt aan dat er bij
schade direct aan de bel getrokken
wordt. ,,Overheden moeten er niet
op rekenen dat de boeren in het ge-
bied net zo veel geduld hebben als
hun collega’s in het aardbevingsge-
bied.”

De provincies en Staatsbosbeheer
willen met de waterpeilverhoging
de rietgroei stimuleren en daarmee
ook het bestand van broed- en trek-
vogels. De partijen zeggen daartoe
verplicht te zijn, omdat het Lauwers-
meer onderdeel uitmaakt van Natu-
ra 2000, een netwerk van bescherm-
de natuurgebieden.

We hebben niet zo
veel geduld als
boeren in
aardbevingsgebied

Esonstad vreest dat door de waterpeilverhoging het vakantiepark minder aantrekkelijk wordt voor toeristen.


