
Ih >, provincie 
" 'J& groningen 

bezoekadres: Mar t in ikerkhof 12 

postadres: Postbus 610 
9700 A P 
Groningen 

algemeen te le foonnr : 050 316 49 1 ' 

algemeen faxnr.: 050 316 49 33 

Datum 
www.provinciegroningen.nl Briefnummer 
info@provinciegroningen.nl Zaaknummer 

Behandeld door 
Telefoonnummer 
Antwoord op 

^̂ ^̂ B' Bijlage 

^^^K z Onderwerp 

LU 

Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Zuidhorn 
Postbus 3 
9800 AA ZUIDHORN 

2 1 SEP, i r 
2012-40.047/38, RP 
416247 
Westendorp J.M. 
(050)316 4802 
uw verzoek van 21 augustus 2012, kenmerk RW/0778 

ontheffing provinciale omgevingsverordening ten 
behoeve van het gedeeltelijk dempen van een 
karakteristieke sloot in verband met de vervanging van 
een brug bij Aduard 
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Geacht college, 

Bij brief van 21 augustus 2012 heeft u ons verzocht aan u een ontheffing te 
verlenen, zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Omgevingsverordening provincie 
Groningen 2009 (hierna: de Omgevingsverordening), ten behoeve van het 
dempen van een karakteristieke sloot in Middag Humsterland. 

Over dit verzoek overwegen wij als volgt. 

Doel en inhoud van het verzoek 

Vanwege de verruiming van de vaarweg Lemmer-Delfzijl en de daarmee 
samenhangende opwaardering van het Van Starkenborghkanaal, moeten de 
bruggen bij Dorkwerd en Aduard worden vervangen. 
In het kader van de vervanging van de brug bij Aduard is het noodzakelijk om een 
karakteristieke sloot over een lengte van circa 100 meter te dempen. 
De ligging van de sloot is hieronder aangegeven. 
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De sloot geniet bescherming op grond van de bestemming "Water -
Karakteristieke sloot" uit uw bestemmingsplan Buitengebied. 

Ter uitvoering van het plan voor de brug bij Aduard (en het dempen van de 
sloot) is het noodzakelijk dat u het betreffende bestemmingsplan Buitengebied 
herziet. Deze herziening krijgt gestalte via het bestemmingsplan "Aduard-
Nieuwklap", dat u inmiddels in voorbereiding heeft genomen. 
Tevens is het nodig dat u een ontheffing van de Omgevingsverordening van 
ons krijgt, omdat het plan op gespannen voet staat met de in artikel 4.34 van 
de omgevingsverordening opgenomen instructies voor het bestemmingsplan 
(zie hierna). 

Beoordelingskader 

In artikel 4.34 van de Omgevingsverordening is o.a. (als instructie) 
opgenomen dat een bestemmingsplan dat betrekking heeft op het 
Nationaal Landschap Middag Humsterland regels stelt ter bescherming 
van het beloop en profiel van watergangen. Daarbij is gesteld dat de 
regels in elk geval voorzien in een verbod op het verleggen en dempen 
van die karakteristieke sloten en op het wijzigen van het profiel van die 
watergangen. De karakteristieke sloot waar het in dit geval om gaat is 
onderdeel van het te behouden slotenpatroon in het nationale 
landschap Middag Humsterland, welke is opgenomen op kaart 6a van 
de Omgevingsverordening. 

In artikel 1.2 van de Omgevingsverordening is aan ons de bevoegdheid toegekend 
om ontheffing te verlenen van de regels van de Omgevingsverordening. Krachtens 
artikel 1.4 van de Omgevingsverordening kan een ontheffing onder beperkingen 
worden verleend of kunnen daaraan voorschriften worden verbonden of daarbij 
verplichtingen worden opgelegd. Op grond van artikel 1.6 van de 
Omgevingsverordening kan een ontheffing onder - nader vermelde -
omstandigheden worden ingetrokken. 

Ontheffing voor de brug bij Dorkwerd 

Op 28 februari 2012 verleenden wij u - onder voorwaarden - ontheffing voor het 
dempen van een karakteristieke sloot van circa 7 meter en het aanleggen van een 
dam in verband met de vervanging van de brug bij Dorkwerd. De beoordeling van 
die ontheffing stoelde op dezelfde gronden als de onderhavige. 

In dat verband is toen ook aangegeven dat ontheffing alleen kan worden verleend 
mits in compensatie van de karakteristieke sloot wordt voorzien. Wij zijn ermee 
akkoord gegaan dat de compensatieopgave van 'Dorkwerd' wordt meegenomen bij 
de compensatieopgave van 'Aduard'. 

Deze combinatie heeft als voordeel dat de compensatieopgave toeneemt en 
daarmee het effect van compensatie zichtbaarder wordt, omdat dan gekozen kan 
worden voor een robuustere oplossing. 



Beoordeling aanvraag ontheffing voor de brug en weg bij Aduard 

De vervanging van de brug bij Aduard wordt ingegeven door een algemeen 
maatschappelijk belang. In verband met het gewicht dat aan dit belang moet 
worden toegekend, vinden wij de gedeeltelijke slootdemping aanvaardbaar, mits 
het te dempen deel van de sloot wordt gecompenseerd door het realiseren van 
een sloot met een vergelijkbare karakteristieke waarde of anderszins. 

Voor compensatie dienen zich de volgende mogelijkheden aan: 
1. Compensatie door het hergraven van gedempte karakteristieke sloten in 

het Middag Humsterland. 
2. Compensatie binnen het Nationaal Landschap Middag Humsterland door 

karakteristieke sloten met wijzigingsbevoegdheid om te zetten naar 
karakteristieke sloten. 

3. Compensatie binnen het Nationaal Landschap Middag Humsterland door 
onbestemde sloten om te zetten naar karakteristieke sloten. 

4. financiële compensatie via het gebiedsfonds Westerkwartier met een 
bedrag van 21.400 euro ^ 

Op een bij uw aanvraag van 21 augustus 2012 gevoegde kaart heeft u de 
locaties aangegeven die worden onderzocht om de opties 1 tot en met 3 te 
kunnen uitvoeren. 

Wij vinden het van belang en met u is afgesproken dat de inspanningen worden 
gericht op het hergraven van gedempte karakteristieke sloten in het Middag 
Humsterland (optie 1). Compensatie volgens de onder 2 tot en met 4 
aangegeven opties (in volgorde van wenselijkheid) is pas aan de orde als blijkt 
dat compensatie volgens optie 1 niet binnen redelijke termijn haalbaar is. De 
compensatie moet namelijk zijn afgerond voordat de bruggen bij Aduard en 
Dorkwerd zijn gerealiseerd. 
Wij zien compensatie volgens stap 4 als een noodmaatregel. Voorkomen moet 
worden dat compensatie via het gebiedsfonds Westerkwartier ertoe leidt dat de 
compensatie 'in natura' in Middag Humsterland onvoldoende herkenbaar wordt. 

In het belang van een kwalitatief betere oplossing kunnen wij op aanvraag 
aangeven dat de termijn - waarbinnen de compensatie moet zijn uitgevoerd -
met een bepaalde tijd wordt verlengd. 

Besluit 

Wij verlenen u hierbij een ontheffing - als bedoeld in artikel 1.2 van de 
Omgevingsverordening provincie Groningen - van het in artikel 4.34, lid 3, 
opgenomen verbod, teneinde het dempen van een deel van een karakteristieke 
sloot in Middag Humsterland, zoals aangegeven op de in deze brief opgenomen 
kaart, mogelijk te maken. 

Wij stellen daarbij als voorwaarden dat 
1. de inspanningen worden gericht op het hergraven van gedempte 

karakteristieke sloten in Middag Humsterland. 
2. dat de compensatie zal zijn afgerond voordat de bruggen bij Aduard en 

Dorkwerd zijn gerealiseerd. 

Dit bedrag is gebaseerd op de kosten voor het graven en voor de financiële compensatie van de agrariër voor 
het verkleinen van zijn percelen 



3. dat compensatie volgens optie 2 en optie 3 (in die volgorde) pas aan de orde is 
als (volledige) compensatie volgens stap 1 een tijdige compensatie 
(voorwaarde 2) in de weg staat. 

4. compensatie volgens stap 4 alleen als noodmaatregel wordt ingezet 

In het belang van een kwalitatief betere oplossing kan - op aanvraag en in overleg 
en met instemming van ons - worden afgeweken van voorwaarde 2. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

secretaris. 

Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van 
Gedeputeerde Staten dat het onderwerp in portefeuille heeft. 




