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E-mail: @gmail.com 
      
Vries, 24 juni 2019 
 
Aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
Tevens per e-mail: post@drenthe.nl 
 
 
Betreft: m.e.r.-procedure optimalisatie Onlanden – WOB-verzoek 
 
 
 
Geacht College, 
 
Betaalbaar Water is een onafhankelijke partij die deel uitmaakt van het het Algemeen 
Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest , voor de categorie ingezetenen. 
Ondergetekende is een van de twee Algemeen Bestuursleden van de fractie 
Betaalbaar Water in het Algemeen Bestuur van voormeld waterschap. 
 
Bij brief van 25 mei 2019 heb ik u namens Betaalbaar Water in afschrift doen 
toekomen een brief welke ik op 24 mei 2019 namens Betaalbaar Water heb 
toegezonden aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest, met de 
hierin genoemde bijbehorende bijlagen: 

1. brief Betaalbaar Water d.d. 16 april 2019; 
2. e-mail namens Dagelijks Bestuur d.d. 19 mei 2019; 
3. brief Betaalbaar Water d.d. 23 februari 2019; 
4. schriftelijke beantwoording voor vergadering 13 maart 2019. 

 
Kortheidshalve verwijs ik naar deze door mij op 25 mei 2019 aan u toegezonden 
stukken. Deze correspondentie heeft betrekking op de optimalisatie van De 
Onlanden. Ik veronderstel u met dit project bekend, nu de Provincie Drenthe hierin 
één van de betrokken instanties is (met Waterschap Noorderzijlvest en onder andere 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer).  
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In het kader van het project “optimalisatie Onlanden” opteert het Dagelijks Bestuur 
van Waterschap Noorderzijvest voor een (volgens dit Dagelijks Bestuur) 
voorkeursvariant die voorziet in het aanwijzen van de oever van het Leekstermeer 
als begrenzing van de optimalisatie van de Onlanden en het daartoe versterken van 
deze oever. Het gevolg daarvan zal wel zijn dat deze oever diens huidige natuurlijke 
karakter zal verliezen. 
 
Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Noorderzijlvest heeft aangegeven dat na een 
nadere ambtelijke verkenning een uitgebreide m.e.r.-procedure moet worden gevolgd 
en dat er voor de optimalisatie van de Onlanden een waterprojectplan moet worden 
opgesteld op grond van artikel 5.4 van de Waterwet. 
 
Over deze bestuurlijke aangelegenheid heeft bestuurlijk en ambtelijk overleg 
plaatsgevonden tussen het Waterschap Noorderzijlvest en de Provincie Drenthe (en 
Staatsbosbeheer en mogelijk ook Natuurmonumenten).  
 
Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoek ik 
(  Gedeputeerde Staten van Drenthe om mij – 
binnen twee weken na heden – kopie te geven van alle bescheiden aangaande 
voormelde bestuurlijke aangelegenheid die bij Gedeputeerde Staten van Drenthe/de 
Provincie Drenthe berusten. 
 
In het bijzonder verzoek ik u om mij in dit kader kopie te geven van: 

- alle verslagen van de ambtelijke overleggen die over deze bestuurlijke 
aangelegenheid hebben plaatsgevonden tussen de Provincie Drenthe en 
Waterschap Noorderzijlvest; 

- alle verslagen van de bestuurlijke overleggen die over deze bestuurlijke 
aangelegenheid hebben plaatsgevonden tussen de Provincie Drenthe en 
Waterschap Noorderzijlvest; 

- alle verslagen van ambtelijke en bestuurlijke overleggen die over deze 
bestuurlijke aangelegenheid hebben plaatsgevonden tussen de Provincie 
Drenthe en Staatsbosbeheer (en andere betrokken publieke dan wel private 
instanties, zoals Natuurmonumenten); 

- alle stukken die binnen de Provincie Drenthe zijn opgesteld in voorbereiding 
op alle vorenbedoelde ambtelijke en bestuurlijke overleggen; 

- alle stukken die binnen de Provincie Drenthe zijn opgesteld naar aanleiding 
alle vorenbedoelde ambtelijke en bestuurlijke overleggen; 

- alle correspondentie die over deze bestuurlijke aangelegenheid heeft 
plaatsgevonden tussen de Provincie Drenthe en Waterschap Noorderzijlvest; 

- alle correspondentie die over deze bestuurlijke aangelegenheid heeft 
plaatsgevonden tussen de Provincie Drenthe en Staatsbosbeheer (en andere 
betrokken publieke dan wel private instanties, zoals Natuurmonumenten); 

- alle stukken betreffende (de voorbereiding op) de m.e.r.-procedure alsmede 
waterprojectplan betreffende voormelde bestuurlijke aangelegenheid. 

 
Mijns inziens is enige uitzonderingsgrond uit hoofde van de WOB in relatie tot deze 
bestuurlijke aangelegenheid niet van toepassing. Ik vertrouw er derhalve op de 
gevraagde stukken ongecensureerd te mogen ontvangen. 
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Het heeft mijn voorkeur de stukken per post te ontvangen (  
 Eventueel kunnen de stukken digitaal aan mij toegezonden worden, 

indien u even met mij in overleg treedt over de praktische uitvoering daarvan. 
 
Indien de uitvoering van dit verzoek aan mij door te berekenen kosten met zich mee 
zou brengen, verzoek ik u deze tevoren aan mij kenbaar te maken. 
 
In het vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijf ik 
namens Betaalbaar Water, in afwachting op de door u aan mij toe te zenden stukken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Betaalbaar Water 
 
 
 

 
Algemeen Bestuurslid Waterschap Noorderzijlvest 




