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Ons kenmerk: 20-008-EW     Groningen, 21 april 2020 
Betreft: Dempen karakteristieke sloot Niehove 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Wij zijn zeer onaangenaam verrast door de berichten uit de pers over mogelijke legalisering van een 
illegaal gedempte, beschermde sloot in Niehove, in het Nationaal Landschap Middag-Humsterland. 
Wij begrijpen dat deze illegale demping van een karakteristieke sloot onderwerp van debat zal zijn in 
de raadsvergadering van 22 april 2020 agendapunt 16. 
 
De Natuur en Milieufederatie Groningen (toen: de Milieufederatie Groningen) heeft op 22 december 
1998 in een convenant met de provincie Groningen, de gemeenten Winsum en Zuidhorn (nu: 
gemeente Westerkwartier), de Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO), het Waterschap 
Noorderzijlvest, het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Dienst Landelijk Gebied 
onder meer afgesproken dat het karakteristieke slotenpatroon van Middag-Humsterland in stand wordt 
gehouden.  
 
De gemeenten namen, ter uitvoering van dat besluit, voorbereidingsbesluiten voor het gebied en 
legden vervolgens het beschermde slotenpatroon vast in de (nog altijd geldende) 
bestemmingsplannen Buitengebied. De provincie Groningen nam in 2009 de kaart van de 
beschermde sloten op in de Provinciale Omgevingsverordening (deze kaart maakt daar nog steeds 
deel van uit). De (huidige) Provinciale Omgevingsverordening bepaalt: 
 
Afdeling 2.24 Nationaal landschap Middag-Humsterland 
Artikel 2.49.1 Verkaveling Middag-Humsterland 
Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op het op kaart 7 aangegeven Nationaal 
Landschap Middag-Humsterland voorziet in regels gericht op behoud van de 
karakteristieke regelmatige verkaveling, onregelmatige blokverkaveling en radiale 
verkaveling rondom kernen. 
Artikel 2.49.2 Karakteristieke sloten Middag-Humsterland 
Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op de op kaart 7 aangegeven karakteristieke 
sloten Middag-Humsterland, voorziet in een verbod op het verleggen en dempen van 
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deze sloten en op het wijzigen van het profiel van die watergangen. 
Artikel 2.49.3 Karakteristieke sloten Middag-Humsterland met wijzigingsbevoegdheid 
Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op de op kaart 7 aangegeven karakteristieke 
sloten Middag-Humsterland met wijzigingsbevoegdheid, voorziet in regels voor het 
verleggen en dempen van deze sloten. 
 
Daarmee werd uitvoering gegeven aan het tussen partijen gesloten Convenant. Wij dachten dat 
daarmee het karakteristieke slotenpatroon in Nationaal Landschap Middag-Humsterland afdoende 
beschermd was en werd onttrokken aan de waan van de dag. Uit de berichtgeving krijgen wij nu de 
indruk dat de gemeente, in strijd met het Convenant, met het geldende bestemmingsplan en met de 
Provinciale Omgevingsverordening, toch tot legalisering van de demping van een karakteristieke sloot 
wil over gaan. Wij beschouwen dit als een ernstige schending van de in het Convenant gemaakte 
afspraken. 
 
Onderzoeksbureau ‘De Steekproef’ constateert, aldus het Dagblad van het Noorden, dat de illegaal 
gedempte sloot niet gerelateerd is aan een getijdengeul of kreekbedding en dus ten onrechte als 
karakteristiek is aangemerkt. Ons ontgaat de relevantie. Immers, het Convenant stelt: 
‘De karakteristieke waterlopen die de (onregelmatige) verkaveling accentueren (op kaart 1, 
weergegeven in zwart, van het “inrichtingsplan Middag- Humsterland”), zijn belangrijk voor het 
landschappelijk karakter en de waterhuishouding van het gebied, maar vertegenwoordigen niet ieder 
afzonderlijk een belangrijke waarde.’ 
Dus sloten zijn niet karakteristiek omdat ze van oorsprong een getijdengeul of kreekbedding zijn, maar 
omdat ze belangrijk voor het landschappelijk karakter en de waterhuishouding van het gebied. 
   
Het karakteristieke slotenpatroon van Middag-Humsterland is, voorafgaand aan het Convenant, 
uitgebreid onderzocht en veelvuldig met de omgeving besproken. Het karakteristieke slotenpatroon 
zoals dat nu op de kaart staat is, zowel door de provincie voorafgaand aan de vaststelling van de 
Provinciale Omgevingsvisie als door de gemeenten, voorafgaand aan de vaststelling van de 
bestemmingsplannen, te visie gelegd: een ieder kon er op reageren, voor belanghebbenden stond 
beroep bij de Raad van State open. 
  
  
Wij dringen er bij u op aan er zorg voor te dragen dat de illegaal gedempte sloot bij Niehove weer in 
de oorspronkelijke staat wordt hersteld. 
 
 
 
Hoogachtend, 
namens het bestuur van de Natuur en Milieufederatie Groningen, 
mede namens het bestuur van Stichting Het Groninger Landschap, 

 
mr. ing. E. de Waal 


