Inspraak bij het Raadsoverleg 18 mei 2020
Agendapunt 3 Bespreking Raadsbrief sloot Niehove
Geachte Raad,
Ik ben Jens Enemark, voorzitter van de Stichting Nationaal Landschap Middag-Humsterland.
Het doel van onze Stichting is - binnen de kaders van het agrarisch gebruik - het behoud en
de verdere ontwikkelingen van het landschap en de cultuurhistorische en natuurlijke
waarden in en rondom het Nationaal Landschap. Leden van onze Raad van Advies zijn
professor Theo Spek, Erik Meijles and Annet Nieuwhof, allen van de Rijksuniversiteit en Theo
Hoek, directeur van Libau.
Hartelijk dank voor de mogelijkheid in te spreken op dit agendapunt. Dit is een belangrijk
punt voor de toekomst van Middag-Humsterland.
Wij hebben onze stellingname kenbaar gemaakt in de brief aan de raad van 17 april, die ook
bij stukken van dit agendapunt opgevoerd is. Ik zal u ons standpunt kort toelichten.
Het college schrijft in de brief op basis van het onderzoek van het bureau Steekproef dat
“[N]u de conclusie is dat de sloot niet de waarde heeft die de grondslag is voor de
aanduiding `karakteristiek`, moet de conclusie zijn dat deze onterecht door de provincie op
kaart 7 van de POCV is opgenomen..”.
Dat kun je helemaal niet concluderen op basis van het onderzoek. Het onderzoek stelt alleen
maar dat de sloot geen onderdeel uitmaakt van een fossiele kreekbedding. Het is een flinke
misvatting dat een sloot alleen historisch karakteristiek of waardevol zou zijn wanneer deze
in een voormalige getijdegeul ligt. De conclusie dat de sloot niet direct is gerelateerd aan
een natuurlijke waterloop, verandert niets aan de status van karakteristieke sloot.
Afspraken over het slotenpatroon zijn neergelegd in het Convenant Middag-Humsterland,
dat als basis dient voor de bestemmingsplannen. Het doel van het convenant, ondertekend
door alle betrokkenen in het kader van de voormalige Gebiedscommissie, was het geheel
aan verkaveling, slotenpatroon en reliëf als karakteristiek te benoemen. Onderhavige sloot
maakt deel uit van de karakteristieke sloten van natuurlijke en gegraven waterlopen van het
Convenant en accentueert bovendien de loop van de oude getijdengeul waarlangs Niehove
ontstond en van de lage naar hogere kwelder.
Wij maken er bezwaar tegen om op deze manier met de feiten om te gaan. Juist op deze
wijze worden eerdere afspraken ter discussie gesteld en ontstaat een gevaarlijke
precedentwerking.
Ik hoop dat het besluit van het Waterschap van vorige week bij Heerenburen om het
dempen van karakteristieke sloten toe te staan een procedurele fout is en dat het college
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deze fout in het kader van het bestemmingsplan snel corrigeert zodat iedere gedachte aan
precedentwerking de kop wordt ingedrukt.
Wij roepen derhalve de raad op niet in te stemmen met het voorstel van het college en
doen een beroep op het college om het bestemmingsplan te handhaven.
Daarnaast roepen wij de raad op om zich zonder voorbehoud te committeren aan het
Convenant Middag-Humsterland.
Uit de brief van het college en uit deze discussie mag niet de indruk worden gewekt dat
afspraken niet worden nagekomen. Uit ons onderzoek blijkt dat de 99% van de
grondgebruikers het slotenpatroon in de afgelopen 12 jaar hebben gerespecteerd. Wij
werken graag mee aan de tweejaarlijkse monitoring van het slotenpatroon, samen met
anderen. Het moet een breed gedragen monitoring zijn, die niet in eerste instantie gericht is
op handhaving maar om in gesprek te blijven over het beheer van de sloten. Wij pleiten
ervoor om de uitkomst van de monitoring met de Gebiedsraad Middag-Humsterland te
delen.
Wij moeten naar de toekomst denken en handelen. De boeren zijn voor ons, de
samenleving, de beheerders van de sloten. Daar mag best steun en een vergoeding
tegenover staan. Dat was in het verleden ook zo. De provincie betaalde in het kader van het
Convenant een beheersvergoeding, die enkele jaren geleden gestopt is. De
biodiversiteitsmonitor biedt hiervoor een nieuwe mogelijkheid. Karakteristieke sloten zijn de
dragers van biodiversiteit. De beschermde sloten krijgen daardoor naast een
cultuurhistorische ook een economische waarde.
Wij roepen de raad op om vanuit de gemeente initiatieven te ondersteunen die de
toepassing van de biodiversiteitsmonitor mogelijk maakt.
Middag-Humsterland is, zoals u allen weet, een van de oudste cultuurlandschappen van
Europa en, durf ik te stellen, een landschap van wereldklasse. Wij rekenen op uw
aanhoudende onvoorwaardelijke steun aan het behoud van Middag-Humsterland.
Ik dank u voor uw aandacht!
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