Beantwoording vragen nav AB vergadering 19 december 2018
Van:

Dagelijks Bestuur

d.d.:
Onderwerp: beantwoording vragen AB vergadering 19 december 2018, agendapunt 6: Besluit
voorkeursvariant “ Optimalisatie Onlanden”
Vraag 1
De portefeuillehouder zegt toe dat er uitgezocht zal worden of de terreinbeherende organisaties
recht hebben op een schadevergoeding op het moment dat er opgeschaald gaat worden, zoals in
2012?
Antwoord 1
In de 2 vastgestelde inrichtingsplannen voor de waterberging Peize is daarbij op geen enkele
manier sprake van. De beide inrichtingsplannen zijn tot stand gekomen tussen met name
waterschap en terreinbeheerders op basis van gelijkwaardigheid zoals is vastgelegd in de functie
van het waterbergingsgebied: water/natuur. Schadevergoeding is hierbij niet aan de orde. Het
staat de terreinbeheerders uiteraard altijd vrij om een verzoek tot nadeelcompensatie in te dienen
op grond van artikel 7.14 jo 7.15 van de Waterwet.
Vraag 2
Tijdens een info AB zal op verzoek van de heer Hut binnenkort een toelichting/discussie
georganiseerd worden over de functie van de Onlanden en de Bovenlopen.
Antwoord 2
Voorgesteld wordt om in het info AB van 16 oktober hier een nadere toelichting op te geven in de
vorm van een presentatie.
Vraag 3
Op verzoek van de heer Van Boekel zegt de portefeuillehouder toe dat er een nadere schriftelijke
toelichting volgt op de vraag naar de juridische status van het beheerprotocol.
Antwoord 3
Een beheerprotocol is een beleidsdocument in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet
bestuursrecht. Uitgangspunt bij het opstellen van het beheerprotocol is dat er in samenspraak
met de terreinbeheerders voorschriften worden opgenomen onder welke omstandigheden en bij
welke waterstanden gedraaid gaat worden aan de toekomstige stuwen. Een bestuursorgaan
handelt overeenkomstig haar beleidsregel(s). Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen op
grond waarvan vasthouden aan het beheerprotocol onevenredig zou zijn in verhouding tot de met
het beheerprotocol te dienen doelen, bestaat de mogelijkheid hiervan af te wijken. Daarbij geldt
dat het waterschap hecht aan goede communicatie en afstemming met de omgeving c.q.
terreinbeheerders.
Vraag 4
Mevrouw Alma zegt toe dat het algemeen bestuur op de hoogte wordt gehouden van de verdere
stappen in het proces zoals bijvoorbeeld ook gebeurt bij de regionale keringen.
Antwoord 4
Het Algemeen Bestuur zal periodiek geïnformeerd over de voorgang van het project “Optimalisatie
Onlanden”. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan voortgang, voorlichting in de streek,
start/afronding procedures, start werkzaamheden en de feitelijke afronding van het project.

