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Onderzoek Natura 2000
Lauwersmeer: peilexperiment

0"'d°“"*'e'F“ voorbereiding

Geachte Stuurgroep,
Het Dagelijks Bestuur van het WaterschapNoorderzijlvest heeft kennis genomen van het
concept-BeheerplanNatura 2000 Lauwersmeer dat in opdracht van het ministerie van
EoonornisoheZaken door Dienst Landelijk Gebied is opgesteld en inmiddels is opgeleverd.
De toekomstige uitvoering van het Beheerplan zou een tij delijke ingrijpende verandering van
het peilbe-heerbetekenen voor een nader te bepalen periode van oa. 6 weken tussen februari en
. ril 2015.
ap

Wij komen tot de conclusie dat een goedebesluitvorming het niet toelaat om in het voorjaar
van 2015 tot de tijdelijke wijziging van het waterpeil in het Lauwersrneer over te gaan.

Aangezien u als Stuurgroep richting en inhoud heeft gegeven aan het opstellenvan het
Beheerplan, en u elk ook bij de toekomstige uitvoering betrokken zult zijn, lijkt het ons
passendom u hiervan op de hoogte te stellen. I-iieronder volgt een toelichting.
Vooruitlopend op het besluit van de minister over het concept-Beheerplanhebben Wij ons
traj eet van benodigde voorbereidingen bestudeerd.Daarbij hebben wij geconstateerddat
de provincie Groningen, als beoogd toekomstig verantwoordelijke van de uitvoering van
het Beheerplan,voor de tijdelijke wijziging van het peilbeheer een Watervergunning bij
ons waterschap zal aanvragen.
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Bij de beoordeling van de Watervergunning dienen belanghebbendenin staat te worden gesteld
hun meningen kenbaar te maken. Inmiddels is uit de publieksbijeenkometen,pers-aandachten
telefoontjes van ingelanden ons duidelijk geworden dat velen daaraan behoefte hebben.
Ook is het nodig om over het totaaloverzicht te beschikken van consequentiesen reperoussies
van de peilwijziging, en de wijze Waarop negatieve gevolgen voorkomen dan wel gernitigeerd
zullen worden. Daarmee zullen wij een afgewogen besluit nemen over de Watervergunning.
De doorlooptijd tussen indiening en besluitvorming bedraagt maximaal 26 weken.
Hiermee verwachten wij u voldoende te hebben geïnformeerd.

Het Dagelijks Bestuur van het
waterschap Noorderzijlvest:
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Bert Middel, dijkgraaf
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renkrnan, secretaris-directeur

