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Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest,
Overwegende dat:
het Dagelijks Bestuurvan het waterschap Noorderzijlvest op 12 januari 2017 aan
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen onder voorschriften een watervergunning
heeft verleend ten behoeve van de uitvoering van de zogeheten Rietproef Lauwersmeer;
de rietproef een peilexperiment inhoudt waarbij met het oog op het behoud en de
revitalisering van waterriet in het Lauwersmeergebied gedurende twee achtereenvolgende
jaren in 2OL7 I/m 2019 een waterstandsverhoging in het Lauwersmeer van N.A.P. - 0.93 m.
naar maximaal N.A.P. -O.52 m. wordt doorgevoerd in de periode van 15 februaritot 1 april;
de Raad van State op 20 maart 2019 de beroepen tegen de watervergunning ten behoeve
van de Rietproef Lauwersmeer ongegrond heeft verklaard en dat daarmee de bedoelde

-

-

watervergunning onherroepelijk is;
in voorschrift 8, onderdeel L van de watervergunning is bepaald, dat uiterlijk twee maanden
voor de start van de waterstandsverhoging een monitoringsplan ter beoordeling en
goedkeuring aan het waterschap dient te worden overgelegd;
het dagelijks bestuur op L0 oktober 20L7 het monitoringsplan ten behoeve van de uitvoering
van de Rietproef Lauwersmeer, met de daarbij behorende bijlagen heeft goedgekeurd;
de vergunninghouder op 29 oktober 20L9 heeft verzocht het besluitvan 10 oktober 2017 om
het monitoringsplan goed te keuren in te trekken en een nieuw monitoringsplan met daarbij
behorende bijlagen ter goedkeuring heeft aangeboden;
het nieuwe monitoringsplan is beoordeeld;
de definitieve versie van het nieuwe monitoringsplan, met de daarbij behorende bijlagen, op
4 december 2019 is ontvangen;

ln aanmerking nemende dat:

-

-

het monitoringsplan, alsmede het reeds beschikbare beheerprotocol, sturingsinstrumenten
zijn die gebruikt worden voor de bepaling van het tijdstip waarop de Rietproef onderbroken
dient te worden;
het nieuwe monitoringsplan voorziet in een adequate opzet en inrichting van de monitoring
om tijdens de uitvoering van de Rietproef de ontwikkelingen te kunnen volgen van de
aspecten en onderdelen waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water), vismigratie, stabiliteit van de
keringen en grondwater (signalering van veranderingen in grondwaterstanden/stijghoogtes
en zoutgehaltes);
de inhoud van het nieuwe monitoringsplan, gelezen in samenhang met de bij het plan
behorende bijlagen, naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur voldoet aan de criteria en
uitgangspunten zoals opgenomen in voorschrift 8, onderdeel 2, van de Watervergunning
Rietproef La uwersmeer;

Gelet op het bepaalde in voorschrift 8, onderdeel
Lauwersmeer, d.d.12 januari 2017;

1-,

van de Watervergunning Rietproef

BESLUIT

L.
2.
3.

het monitoringsplan ten behoeve van de uitvoering van de Rietproef Lauwersmeer,
gedateerd december 2019, goed te keuren
het goedkeuringsbesluit betreffende het monitoringsplan, gedateerd 1-0 oktober 2Ot7,in te
trekken.
deze beslissing tezamen met het goedgekeurde monitoringsplan en de daarbij behorende
bijlagen openbaar te maken door middel van plaatsing daarvan in het Elektronisch
Waterschapsblad en opname op de website van het waterschap Noorderzijlvest.
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Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur
van het waterschap Noorderzijlvest, gehouden op 10 december 2019.
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