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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN 
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Nr. 2010-17.901/9, MV 
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Verzonden: 1 1 HAART 2010 

Beschikken hierbij op de vergunningaanvraag van het Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 
195, 9640 AA VEENDAM, ten behoeve van de realisering van het Inrichtingsplan voor de 
gebieden: Benedenloop Westerwoldse Aa (gedeeltelijk), Kuurbos/Bos op Houwingaham, 
Hamdijk en Bovenlanden voor waterberging, robuuste verbindingszones en recreatieve 
maatregelen en voorzieningen (gemeenten Bellingwedde en voormalig Reiderland). 
De aanvraag is gebaseerd op de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Gro
ningen 1998. 

Aanvraag vergunning 

Op 6 mei 2009 hebben wij van het waterschap Hunze en Aa's te Veendam een aanvraag 
ontvangen voor een ontgrondingvergunning ten behoeve van de realisering van waterber
ging, robuuste verbindingszones en recreatieve maatregelen en voorzieningen in de ge
meenten Bellingwedde en (voormalig) Reiderland. 
De te ontgronden percelen voor deze aanvraag hebben in totaliteit een gezamenlijke opper
vlakte van ca. 220 ha., waarvan ca. 37 ha. zal worden ontgrond . De percelen zijn groten
deels in eigendom van de betrokken overheden (waterschap Hunze en Aa's, provincie Gro
ningen, gemeente Reiderland, Staatsbosbeheer en BBl) . Voor zover de percelen niet in ei
gendom zijn bij een van de betrokken partners, maken deze percelen geen deel uit van de 
aanvra"ag. Deze zullen terr zijner tijd in een nieuwe (tweed e) aanvraag worden betrokken, 
zodra de benodigde gronden zijn verworven. 
Bij de voorgenomen werkzaamheden zal ca. 336.000 m3 (221.100 m3 kleilleem en 115.000 
m3 matig humeuze klei) grond worden verzet, waarvan het overgrote deel in het terrein zelf 
zal worden verwerkt. 
Ten behoeve van de voorgenomen werkzaamheden is tevens een wijziging nodig van de 
bestemmingsplannen voor het buitengebied van de gemeenten Bellingwedde en Reiderland . 
Aangezien het om m.e.r.-plichtige activiteiten gaat is een milieueffectrapport (MER) opge
steld. Dit MER is bij de aanvraag gevoegd. 

Doel van de voorgenomen ontgronding 

Het Waterschap Hunze en Aa's en de Provincie Groningen zijn van plan om in de buurt van 
Bad Nie'uweschans de volgende waterbergingsgebieden in te richten: 
- Benedenloop Westerwoldse Aa als bergingsgebied; 
- Bovenlanden als bergingsgebied; 
- Hamdijk als noodbergingsgebied en 



- Kuurbos/Bos op Houwingaham als noodbergingsgebied. 
Deze gebieden (met uitzondering van het Kuurbos/Bos op Houwingaham) worden in het ka
der van natuurontwikkeling ook ingericht als onderdeel van de robuuste verbindingszone. 
Om het gebied geschikt te maken als waterbergingsgebied, als robuuste verbindingszones 
en voor recreatieve voorzieningen, is het nodig om een aantal inrichtingsmaatregelen te ne
men. Hierv'oor is een inrichtingsplan opgesteld. Om het inrichtingsplan te reaiiseren dienen 
de bestemmingsplannen van de gemeenten Reiderland en Bellingwedde te worden herzien 
en dient een vergunning op basis van de Ontgrondingenwet te worden aangevraagd. 
Aangezien nog niet aile voor de inrichting van het gebied benodigde gronden zijn verworven, 
is de aanvraag in twee fasen gesplitst. De gronden die in eigendom en gebruik zijn bij een 
van de betrokken overheden maken deel uit van deze fase (aanvraag 1). 
Wanneer ook de overige percelen zijn verworven zal hiervoor een nieuwe aanvraag voor een 
ontgrondingenvergunning worden ingediend (aanvraag 2). 

Proceduregegevens 

Op 17 december 2009 hebben wij de ontwerpvergunning vastgesteld . Van 24 december 
2009 tot en met 3 februari 2010 heeft de ontwerpvergunning ter inzage gelegen. In deze pe
riode kon een ieder schriftelijk en/of mondeling zijn of haar zienswijzen over de ontwerpver
gunning kenbaar maken. De terinzagelegging is op 19 december 2009 bekend gemaakt in 
het Dagblad van het Noorden, editie Oost, en op 23 december 2009 in het Streekblad. Op 
28 januari 2010 heeft een zitting plaatsgevonden in het Provinciehuis te Groningen, waarin 
mondeling zienswijzen (drie) naar voren zijn gebracht. Daarnaast zijn er nog drie schriftelijke 
zienswijzen bij hun college ingebracht. In de bijgevoegde Nota Reacties en Commentaar van 
maart 2010 zijn wij op de ingediende zienswijzen ingegaan. Deze Nota Reacties en Com
mentaar maakt onderdeel uit van de verleende ontgrondingsvergunning. 

De m.e.r.-procedure 

Aangezien de voorgenomen ontgronding m.e.r.-plichtig is op grond van categorie 16.1 van 
het Besluit m.e.r. is ten behoeve van de besluitvorming op deze aanvraag de m.e.r.
procedure uitgevoerd. Deze m.e.r.-procedure is gecombineerd uitgevoerd met de m.e.r.
procedure ten behoeve van de wijziging van de bestemmingsplannen van de gemeenten 
Reiderland en Bellingwedde ten behoeve van de realisatie van de (nood)bergingsgebieden 
en de robuuste verbindingszone. Initiatiefnemers in deze m.e.r.-procedure zijn het Water
schap Hunze en Aa's en de Provincie Groningen. Het bevoegd gezag zijn de Gemeente 
Reiderland, de Gemeente Bellingwedde en de Provincie Groningen. De Provincie Groningen 
treedt op als cotirdinerend bevoegd gezag. 
Het milieueffectrapport (MER) is bedoeld om de milieugevolgen van de aangevraagde activi
teit inzichtelijk te maken en de milieubelangen een volwaardige plaats te geven in de besluit
vorming. Het MER beschrijft de milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de mogelijke 
alternatieven. 

wij hebben de startnotitie in het kader van de m.e.r. -procedure gepubliceerd op 19 april 
2008 in het Oagblad van het Noorden en op 23 april 2008 in het Streekblad. De publicatie 
van de startnotitie is de formele start van de m.e.r.-procedure; 
vervolgens heeft de startnotitie van 24 april tot en met 4 juni 2008 ter visie gelegen in de 
gemeentehuizen van de gemeenten Reideriand en 8eiiingwedde; 
hierna is de procedure enige tijd opgeschort aangezien de provincie medio 2008 de defi
nitieve besluitvorming over de partiele herziening van de planuitwerking van het POP 
heeft opgeschort. In deze partie Ie herziening zijn in december 2008 de gebieden Bene
denloop Westerwoldse Aa en Bovenlanden aangewezen als bergingsgebied en het ge
bied Hamdijk als noodbergingsgebied. Deze m.e.r.-procedure houdt daarmee nauw ver
band. Daarom is destijds besloten ook de m.e.r.-procedure op te schorten; 



begin 2009 is de m.e.r.-procedure hervat. Op 20 januari 2009 heeft de Commissie voor 
de m.e.r. haar advies voor de richtlijnen uitgebracht; 
de richtlijnen voor het MER zijn vastgesteld op 10 maart 2009 door ons College en door 
de gemeenteraden van de gemeenten Reiderland en Bellingwedde op respectievelijk 25 
en 26 maart 2009. 

Van 11 juni tot en met 22 juli 2009 heeft het MER, samen met het ontwerpbestemmingsplan, 
de vergunningaanvraag ingevolge de Ontgrondingenwet en de overige relevante bijlagen ter 
inzage gelegen in: 
a. het gemeentehuis van de gemeente Reiderland; 
b. het gemeentehuis van de gemeente Bellingwedde; 
c. de mediatheek van het provinciehuis te Groningen, Sint Jansstraat 4 en 
d. bij de receptie van het waterschapshuis van het waterschap Hunze en Aa's in Veendam. 
Gedurende deze termijn kon iedereen zienswijzen indienen met betrekking tot het MER, het 
ontwerpbestemmingsplan en de aanvraag ingevolge de Ontgrondingenwet bij ons college, 
als coordinerend bevoegd gezag. In totaal zijn door negen appellanten zienswijzen inge
diend. 

De formele verantwoordelijkheid voor de vaststelling van de waterbergingsmaatregelen ligt 
bij het algemeen bestuur van het waterschap. Het algemeen bestuur van het waterschap 
heeft het Inrichtingsplan voor de Benedenloop van de Westerwoldse Aa, Kuurbos, Hamdijk 
en Bovenlanden en de Nota Reacties en Commentaar, voor zover deze betrekking hebben 
op de waterbergingsmaatregelen in het plan, op 24 juni 2009 vastgesteld. 
Ons college heeft op 31 augustus 2009 goedkeuring verleend aan bedoeld besluit van het 
algemeen bestuur. Het goedkeuringsbesluit en het vastgestelde inrichtingsplan hebben van 
22 oktober tim 2 december 2009 ter inzage gelegen. Gedurende de periode van terinzage
legging konden belanghebbenden beroep instellen bij de bestuursrechter tegen de goedkeu
ring van ons college van het vaststellingsbesluit van het algemeen bestuur van het water
schap. 

De formele verantwoordelijkheid voor de vaststelling van de niet-waterbergingsmaatregelen 
in het inrichtingsplan ligt bij ons college. Wij hebben het inrichtingsplan, voor zover dit geen 
betrekking heeft op de planonderdelen waterberging, eveneens op 31 augustus 2009 vast
gesteld. Tegen dit besluit van ons college staat geen beroep open. 

Zienswijzen en adviezen naar aanleiding van de tervisielegging van de aanvraag, de 
bestemmingsplannen en het MER 

Naar aanleiding van de tervisielegging van de vergunningaanvraag, het ontwerpbestem
mingsplan en het MER zijn door negen appellanten zienswijzen ingediend. De meeste daar
van hebben betrekking op het bestemmingsplan en op het MER. In de bij de ontwerpvergun
ning behorende "Nota Zienswijzen Benedenloop Westerwoldse Aa, Hamdijk, Bovenlanden 
en Kuurbos" zijn wij ingegaan op de ingediende zienswijzen. 

Toetsingsadvies Commissie voor de m.e.r. 

Op 10 september 2009 heeft de Commissie voor de m.e.r. haar toetsingsadvies (rapport
nummer 2081-103) over het opgestelde MER uitgebracht. Naar de mening van de Commis
sie is de essentiele milieu-informatie in het MER aanwezig voor de besluitvorming over de 
ontgrondingenvergunning en het bestemmingsplan. 

Planologie 

De gebieden, die nu als (nood-)berging en als robuuste verbindingszone zullen worden inge
richt, zijn in het Provinciaal Omgevingsplan 2009 - 2013 (POP) aangegeven als Berging wa-



teroverlast, c.q. als Noodberging wateroverlast en als Natuur en bas. De beoogde inrich
tingsmaatregelen zijn gericht op de realisering van deze aanduiding. 
De raad van de gemeente Reiderland heeft het bestemmingsplan op 25 november 2009 
vastgesteld en de raad van de gemeente Bellingwedde heeft het bestemmingsplan in haar 
vergadering van 17 december 2009 vastgesteld. 

Granden van de beslissing 

Ter voorkoming van wateroverlast als gevolg van haag water vanuit de Eemskanaal-Dollard 
boezem hebben de provincie Groningen en het waterschap Hunze en Aa's besloten tot 
enerzijds het verhagen van de boezemkaden en anderzijds het inrichten van waterbergings
gebieden. In dit kader heeft de provincie Groningen middels planuitwerkingen van het Pro
vinciaal Omgevingsplan diverse gebieden als waterbergingsgebied aangewezen, waaronder 
de gebieden Benedenloop van de Westerwoldse Aa, Kuurbos/Bos op Houwingaham, Ham
dijk en Bovenlanden, waarop voorliggend inrichtingsplan betrekking heeft. Op basis van 
Rijksbeleid en het provinciaal omgevingsplan (POP) heeft de provincie eveneens de opgave 
am ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur binnen deze gebieden robuuste verbin
dingszones te realiseren ten behoeve van de verbinding tussen Blauwe Stad en Dollard/ 
Wymeerer Sieltief en Brualer Schloot/Ems. 

Beleidskader 
Waterberging in de omgeving van Bad Nieuweschans 
In de planuitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan "De aanwijzing van bergingsgebie
den en noodbergingsgebieden in het waterschap Hunze en Aa's (vastgesteld in december 
2005) hebben wij voor het beheergebied van Hunze en Aa's 13 gebieden aangewezen voor 
berging of voor noodberging, waaronder het bergingsgebied Binnen Aa en het noodber
gingsgebied Kuurbos. In de partiele herziening van deze planuitwerking "De aanwijzing van 
het bergingsgebied Bovenlanden en het noodbergingsgebied Hamdijk in het waterschap 
Hunze en Aa's" (vastgesteld in december 2008) hebben wij een deel van het oorspronkelijke 
begingsgebied Binnen Aa geschrapt. Het gehandhaafde deel heeft de naam Bergingsgebied 
Benedenloop Westerwoldse Aa gekregen. Daarnaast hebben wij het bergingsgebied Boven
landen en het noodbergingsgebied Hamdijk aangewezen. 
De inrlchting van (nood-)bergingsgebieden moet er toe leiden, dat de veiligheid in het be
heersgebied bij dreigende wateroverlast op korte termijn belangrijk wordt vergroot. 
Het project bij Bad Nieuweschans is het laatste grate (Groningse) project in de reeks van de 
waterbergingsgebieden. In februari 2008 heeft het Aigemeen Bestuur van het waterschap 
Hunze en Aa's ingestemd met het uitwerken van een inrichtingsplan voor de gecombineerde 
inrichting voor waterberging van Benedenloop Westerwoldse Aa, Kuurbos/Bos op Houwin
gaham, Hamdijk en Bovenlanden. 
Een vergroting van de berging en de noodberging in de omgeving Bad Nieuweschans draagt 
bij aan de veiligheid in plaatsen als Winschoten, Bad Nieuweschans, etc. Naast vergroting 
van de waterberging speelt in dit project in het bijzonder de vergroting van de spuiboezem
capaciteit. Door extra ruimte voor boezemwater te creeren langs de Benedenloop van de 
Westerwoldse Aa kan - na een periode van ongunstige wind en beperkte spuimogelijkheid
efficienter worden gespuid bij Nieuwe Statenzijl. Vanwege het be lang van dit project streven 
wij -conform de nota "Doorbraak waterberging" (vastgesteld in 2004), waarin afspraken zijn 
gemaakt over het tempo van realisering van (nood-)bergingsgebieden- naar realisering van 
dit project eind 2010. Deze nota is vastgesteld door het waterschap Hunze en Aa's en de 
provincie Groningen. 

Natuurontwikkeling in de omgeving van Bad Nieuweschans 
In de Nota Ruimte heeft het Rijk een aantal robuuste verbindingszones opgenomen, die de 
duurzaamheid van de totale Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moeten verstevigen. In het 
bijzonder gaat het hierbij am het onderling verbinden van belangrijke (natte) natuurgebieden 
in Nederland en in internationaal verband. In Groningen loopt de robuuste verbindingszone 



vanaf de Fries-Groningse provinciegrens in oostelijke richting naar de rijksgrens met Duits
land. 
In een brief aan de minister van LNV d.d. 14 november 2002 heeft de provincie Groningen 
het concept van de Natte As ondersteund, omdat het kansen biedt voor integrale projecten 
die liggen op het grensvlak van natuur, waterberging en recreatie en recreatievaart. De af
spraken met betrekking tot de robuuste verbindingszones zijn bestuurlijk vastgelegd in het 
Afsprakendocument 2004-2018. 
De Robuuste Verbindingszones zijn opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan Gronin
gen 2009 - 2013 (POP). 

Een aantal ontgrondingen uit het Inrichtingsplan Benedenloop Westerwoldse Aa, Kuurbos, 
Hamdijk en Bovenlanden is uitgezonderd van deze aanvraag. 
Het gaat om de ontgrondingen: 
a ter plaatse van de percelen die op het moment van indiening van deze aanvraag nog 

geen eigendom zijn van Waterschap Hunze en Aa's of een andere overheidspartij, inclu
sief deelontgrondingen binnen een strook rond deze percelen; 

b ter plaatse van percelen die op naam staan van Waterschap Hunze en Aa's, maar waar 
op dit moment (mogelijk) nog onderhandse afspraken met derden op rusten en 

c die vanwege hun samenhang met de ontgrondingen onder a. en b. worden uitgezonderd 
van deze aanvraag . 

De van deze aanvraag uitgezonderde ontgrondingen zullen worden opgenomen in een later 
in te dienen tweede aanvraag . Deze aanvraag zal worden ingediend op een later tijdstip en 
wei op het moment dat het Waterschap Hunze en Aa's (of een andere overheidspartij) de be
treffende percelen in eigendom heeft verkregen, dan wei de genoemde afspraken met der
den geen beletsel (meer) blijken te vormen. 
Aile percelen die op grond van het voorgaande van deze aanvraag zijn uitgezonderd, liggen 
in het gebied "Benedenloop Westerwoldse Aa". 

Waterpeil 
De nieuwe waterpeilen zijn vastgelegd in het Inrichtingsplan. 
Uit een uitgevoerde geohydrologische effectenstudie blijkt, dat de ontgrondingen, die in het 
kader van het Inrichtingsplan zullen worden uitgevoerd, geen nadelige effecten op de water
standen in de omgeving zullen hebben, mits er mitigerende maatregelen worden genomen. 
Dit betekent, dat ter plaatse van de zuidelijke punt van het Kuurbos (achter het perceel 
Hamdijk 21) de oostwest gelegen kade tot maximaal 50 meter in noordelijke richting wordt 
verplaatst. Door het treffen van deze maatregel zullen er geen nadelige effecten optreden. 

Flora- en Faunawet 
In het kader van de bestemmingsplanprocedure zijn natuurtoetsen Flora- en Faunawet uit
gevoerd voor de betreffende gebieden. De resultaten hiervan zijn beschreven in het be
stemmingsplan en hebben niet geleid tot planaanpassingen of mitigerende maatregelen. 

Archeologie 
Vanwege in het gebied voorkomende archeologische waarden is in dit plan zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de bodemopbouw. Uitgangspunt is dat in principe niet in de zand- en 
veenondergrond wordt gegraven. Waar veenlagen worden aangesneden zullen deze ten be
hoeve van natuurontwikkeling worden afgedekt met een laag klei. 
Niet voorkomen kan echter worden dat op enkele plekken toch door het veen en tot in de 
zandondergrond moet worden gegraven. Ten behoeve van de verdere planuitwerking en 
realisatie zal op deze plekken nader onderzoek plaatsvinden. In het Inrichtingsplan is de op
zet van dit onderzoek reeds beknopt beschreven. 
Er heeft een eerste archeologisch onderzoek plaatsgevonden door bureau Libau, dat 
vervolgens omtrent de benadering van de archeologische aspecten heeft geadviseerd. Wa
terschap Hunze en Aa's voigt het betreffende advies bij de verdere uitwerking van haar aan
pak. 



In de voorschriften bij deze vergunning zullen wij opnemen hoe moet worden gehandeld, 
wanneer onverhoopt archeologische vindplaatsen worden aangetroffen. 

Nutsleidingen 
Ten aanzien van de in het gebied gelegen nutsleidingen houdt het Waterschap Hunze en 
Aa's zich bij de ontgrondingen aan a!le 9 Idende veiligh6idsiiormeii. 
Bij ontgrondingen in de nabijheid of boven gasleidingen neemt het waterschap voorafgaand 
aan de ontgronding contact op met Gasunie en eventuele andere betrokken partijen, voor 
nader overleg. In de vergunningvoorwaarden nemen wij standaard een voorwaarde op over 
het vereiste van een KLlC-melding, voordat feitelijk met de werkzaamheden zal worden ge
start. 

Grondbalans 
In een toellchting bij de aanvraag worden de grondverplaatsingen binnen de vijf ontgron
dingsgebieden in grote Iijnen inzichtelijk gemaakt. 
De ontgrondingen en grondverplaatsingen in deze aanvraag zijn gebaseerd op het Voor
keursalternatief (VKA) uit het MER. Dit alternatief gaat uit van een gesloten grondbalans. 
Hierbij zal dus geen vrijkomend bodemmateriaal naar buiten het plangebied worden afge
voerd. 
De in het Inrichtingsplan Hoofdrapport opgenomen principeprofielen geven het principe van 
de ontgravingen weer. Met name daar waar dE~ vormen van de ontgrondingen flexibiliteit toe
laten (de natuurlijk vormgegeven ontgrondingen, bijvoorbeeld betreffende te graven poelen 
en strangen), kunnen profielen plaatselijk enigszins afwijken. Daarmee wordt ook de beno
digde flexibiliteit verkregen ten aanzien van de alternatieven 1 en 2 uit het MER. 
NB: In de nu voorliggende aanvraag I zijn de ontgrondingen volgens de dwarsprofielen '14 en 
18 gedeeltelijk buiten beschouwing gebleven. De ontgrondingen volgens de dwarsprofielen 
15, 16, 17 en 19 zijn volledig buiten beschouwing gebleven. Deze dwarsprofielen betreffen 
geheel of gedeeltelijk de percelen waarvan eigendom en/of benodigde rechten nog niet door 
overheidspartijen is verkregen. 
Bij boringen ten behoeve van bodemonderzoek is in een enkel geval op enkele meters diep
ie puin aangetroffen. in principe kan dit bij ontgronding relatief eenvoudig worden verwijderd. 
Voor zover daar aanleiding voor is, zal het waterschap vooraf ter plaatse nader onderzoek 
doen in het kader van de besteksuitwerking . 
Plaatselijk zijn in het verleden mogelijk oude meanders gedeeltelijk gedempt met waterbo
demmateriaal uit de huidige Westerwoldse Aa. Naar verwachting zullen de voorgenomen 
ontgrondingen niet zo diep gaan dat dit mogelijk aanwezige oude waterbodemmateriaal 
wordt bereikt. 

Wij zijn van mening,dat er in het kader van de hele planontwikkeling van de inrichting van de 
onderhavige (nood-)bergingsgebieden een uitgebreide en zorgvuldige belangenafweging 
vooraf is gegaan. Bovendien hebben er diverse voorlichtings- en inspraakmomenten plaats
gevonden. Bij een dergelijk grootschalig en ingrijpend proces kan helaas niet in aile gevallen 
volledig tegemoet worden gekomen aan de bezwaren die er binnen het gebied leven. 

Ondanks de ingediende zienswijzen tegen de ontwerpvergunning, zoals beantwoord in de bij 
deze vergunning behorende Nota Reacties en Commentaar van maart 2010, kunnen wij in
stemmen met het verlenen van de gevraagde vergunning, mits wordt voldaan aan de hieron
der geste!de voorschriften. 

Wij houden bij het vaststellen van de termijn, waarbinnen de ontgrondingwerkzaamheden 
moeten zijn voltooid, rekening met de planning van uitvoering van de verschillende deelfasen 
(zie voorschrift 1). 

BESLISSING: 



Gelet op de Ontgrondingenwet, de Ontgrondingenverordening Groningen 1998 en de Alge
mene wet bestuursrecht, besluiten wij: 

I. Aan het Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD VEENDAM, vergunning te 
verlenen voor het ontgronden van (gedeelten van) percelen in de gemeenten Belling
wedde en Reiderland, zoals aangegeven in de bij de aanvraag gevoegde stukken; 

II. De geldigheidsduur van de vergunning genoemd onder I. is 8 jaar vanaf het onherroe
pelijk worden van dit besluit; 

III. De vergunningaanvraag, alsmede het in juni/augustus 2009 vastgestelde "Inrichtings
plan voor de Benedenloop van de Westerwoldse Aa, Kuurbos, Hamdijk en Bovenlan
den" (Hoofdrapport en bijlagenrapport) maken deel uit van de vergunning. Voor zover 
de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn 
de voorschriften bepalend; 

IV. De ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren; 

V. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden: 

1. Werkzaamheden 

De ontgronding dient te worden uitgevoerd conform de aanvraag en de daarbij behorende 
bijlagen, alsmede conform het bij de aanvraag gevoegde "Inrichtingsplan voor de Beneden
loop van de Westerwoldse Aa, Kuurbos, Hamdijk en Bovenlanden" (Hoofdrapport en bijla
genrapport van de Grontmij Nederland BV van 22 januari 2009, projectnummer 250183). 
De graafwerkzaamheden moeten worden beperkt tot de werkzaamheden zoals in bovenge
noemde stukken is aangegeven. 

Ten aanzien van de archeologie dienen de adviezen van bureau Libau over het eerste ar
cheologisch onderzoek te worden opgevolgd. 
Wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden onverhoopt archeologische vindplaat
sen worden aangetroffen, dan dienen de werkzaamheden terstond te worden stopgezet en 
dient hieromtrent onverwijld contact te worden opgenomen met de provinciaal archeoloog 
van de provincie Groningen, de heer H. Groenendijk, telefoon 050-3164291. De werkzaam
heden mogen pas worden hervat, nadat de door de archeoloog ter zake gegeven aanwijzin
gen zijn opgevolgd. 
Met de Gasunie, de NAM, het Waterbedrijf en andere nutsbedrijven dient vroegtijdig (mini
maal4 weken voor aanvang van de werkzaamheden) via een "KLIO melding" te worden na
gegaan of binnen het invloedsgebied van de uit te voeren ontgronding zich kabels en leidin
gen bevinden. Indien dit het geval is, moet de wijze van uitvoering van de ontgronding ter 
plaatse van die kabels, buizen en/of leidingen vooraf tussen vergunninghoudster en het 
(nuts)bedrijf in een bindende regeling worden vastgelegd. Een afschrift van bedoelde rege
ling moet de vergunninghoudster zenden aan de Provincie Groningen, afdeling Milieutoe
zicht, Postbus 610,9700 AP Groningen. Deze regeling moet gedurende de uitvoering van de 
werkzaamheden op het terrein aanwezig zijn en op eerste vordering worden getoond. De 
voorschriften gelden als voorschriften bij dit besluit. Ais niet tot overeenstemming met de be
treffende beheerder wordt gekomen, mag geen ontgronding binnen het invloedsgebied van 
betreffende kabel(s) of leiding(en) plaatsvinden. 

2. Werkplan 

Tenminste vier weken voordat met de werkzaamheden zal worden begonnen dient de ver
gunninghoudster per deelgebied een werkplan ter goedkeuring in te zenden. Uitvoering van 
de werkzaamheden mag slechts plaatsvinden na goedkeuring van het werkplan door ons 
college. 



In het werkplan dient te worden aangegeven: 
• de dag waarop met de werkzaamheden zal worden begonnen; 
• de vermoedelijke duur van de werkzaamheden; 
• de grondbalans met exacte opgaven van de vrijkomende gronden; 
• de plaats van eventuele (tijdelijke) gronddepots, C.q. de percelen waarin de af te voe

ren bovengrond wordt verwerkt, alsmede de hoeveelheid hiervan; 
• de fasering van de werkzaamheden, o.a. het uitzetten van en de relatie met ontgron

ding en de afwerking en beplanting; 
• de te treffen maatregelen betreffende de waterhuishouding. 

Ons college beslist over goedkeuring van het werkplan binnen 4 weken na ontvangst hier
van. Indien aan het werkplan goedkeuring wordt onthouden, dan dient binnen een maand na 
ontvangst van het bericht van onthouding van de goedkeuring door vergunninghoudster een 
nieuw plan ter goedkeuring te worden ingezonden. Wanneer van het werk zal worden afge
weken dient hierop van te voren goedkeuring te worden verkregen of -indien dit nodig wordt 
geoordeeld- een nieuw werkplan te goedkeuring te worden ingezonden. 

3. Niet voltooien 
Indien de vergunninghoudster voornemens is van de vergunning geen gebruik te maken, dan 
wei de reeds aangevangen werkzaamheden niet of niet geheel te voltooien, dient zij ons col
lege daarvan zo spoedig mogelijk kennis te geven. In een dergelijk geval is zij verplicht het 
terrein, voor zover daarop reeds werkzaamheden zijn uitgevoerd, binnen een door ons colle
ge te stellen termijn in een door of namens ons college te bepalen toestand te brengen, zon
der dat de vergunninghoudster uit dien hoofde aanspraak op vergoeding kan maken. 

4. ToezichtlAanwijzingen 
De vergunninghoudster is verplicht bij controle door ambtenaren van de provincie Groningen, 
zonder recht van verrekening, de nodige personele bijstand en nodige meetmaterialen ter 
beschikking te ste!len. Door ons of door ons daartoe aangewezen ambtenaren ter zake ge
geven aanwijzingen moeten door de vergunninghoudster worden opgevolgd. 

5. Waterhuishouding 
Ter voorkoming van nadelige effecten op de waterhuishouding in het gebied dient de, ter 
plaatse van de zuidelijke punt van het Kuurbos (achter het perceel Hamdijk 21), oostwest ge
leg en kade ten opzichte van de oorsponkelijk plannen tot maximaal 50 meter in noordelijke 
richting wordt verplaatst. Daartoe strekkende aanwijzingen van ons college dienen onver
wijld te worden opgevolgd. 

6. Onderhoud 
Het werkterrein dient in ordelijke staat te worden gehouden. 
Het is, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ons college, verboden materi
alen en grond van buiten het plangebied te brengen met de bedoeling deze binnen de gren
zen van het werkterrein te storten of op te slaan of anderszins het storten en opslaan van 
materialen toe te staan. 

7. Oplevering 
Uiterlijk een maand voor oplevering van een deelplan dient de eindtoestand aan ons college 
te worden gerapporteerd door middel van een revisietekening met hoogtekaart, gegevens 
over waterdiepten, grondsoorten, taluds en terreininrichting, van de situatie op het moment 
van oplevering. 



8. Nazorg 
De houdster van de vergunning dient: 
1). Nazakking in het terrein en van de dijken en taluds, alsmede uitspoeling hiervan, te her

stellen; 
2). Maatregelen te nemen voor herstel dan wei verbetering van de ontwatering en/of afwate

ring. 
Deze verplichting vervalt twee jaar na de oplevering, bedoeld in voorschrift 7. 

9. Verkoop/rechtsopvolging 
Indien de vergunninghoudster de ontgronde, c.q. de nog te ontgronden percelen verkoopt, 
dan dient zij de koper te verplichten tot het naleven van de voorschriften van dit besluit, als
mede tot het opnemen van eenzelfde verplichting bij verkoop door de koper aan een derde. 
Binnen een maand na verkoop van het terrein moet hiervan melding worden gedaan aan 
Gedeputeerde Staten, c.q. moet een wijziging van de tenaamsteliing van dit besluit worden 
aangevraagd. 

10. Vergunning en tekeningen 
Een exemplaar van dit besluit, alsmede van de daarbij behorende tekeningen, dienen op het 
werk aanwezig te zijn. 

VI. te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking en een exemplaar van de daarbij 
behorende kennisgeving onder meer zullen worden gezonden aan: 

het dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's; 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde; 
burgemeester en wethouders van de gemeente Reiderland ; 
Staatsbosbeheer, reg io Noord; 
Bureau Beheer Landbouwgronden; 
de Milieufederatie Groningen; 
de NV. Waterbedrijf Groningen; 
de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord; 
de Commissie voor de milieueffectrapportage; 
RACM te Amersrfoort; 
het Ministerie van EZ; 
het Ministerie van Defensie; 
Rijkswaterstaat Noord Nederland te Leeuwarden; 
Intergemeentelijke Brandweer Oldambt; 
de Vrom-inspectie te Groningen; 
het Ministerie van LNV, Directie Noord; 
de Stichting Het Groninger Landschap; 
familie Barlagen, Drieborg; 
Mevr. T. Tijdens, Bunderhee, Duitsland; 
Wintershall Transport en trading BV, Rijswijk; 
H. Koets, Vriescheloo; 
A. Edens, Nieuw Beerta; 
T.J. Folkersma, Bad Nieuweschans; 
P. Fennekes c.s., Wedderveer; 
J.van 't Westeinde, Bad Nieuweschans; 
P. Mellema, Bad Nieuweschans, en 



belanghebbenden Hamdijkgebied . 

Groningen, 1 maart 2010. 

Gedeputeerde Staten voornoemd: 

, voorzitter. 

, secretaris. 




