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Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO)

Geachte leden van de raad,
Wij hebben u de vragen van de heer T. Kuilder van de fractie VEVN toegezonden. De vragen
zijn gesteld op grond van artikel gê van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de
raad, ingeboekt onder nummer 19.012392.
Overeenkomstig artikel 38, lid 4 van het Reglement ontvangt u hierbij een afschrift van onze
antwoordbrief aan vragensteller.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de wnd. gemeentesecretaris,

J.R. Sloots

de burgemeester,

.
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Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO) met betrekking tot het lage waterpeil Grote en Kleine
Rietplas

Geachte heer Kuilder,
Op 7 oktober 2019 heeft u op grond van artikel 38 Reglement van orde van de raad vragen gesteld,
betreffende het lage waterpeil in de Grote en Kleine Rietplas. Hieronder geven wij u, daar waar dat in
dit stadium mogelijk is, antwoord op uw vragen.
Is het College op de hoogte van de mogelijke negatieve eonsequenties van het aanhoudende
lage waterpeil van de Grote en Kleine Rietplas voor de bewoners van de aangrenzende
woongebieden?
2. Zo ja, welke actieve maatregelen worden er genomen om deze nadelige gevolgen voor de
getroffen bewoners tot een minimum te beperken?
3. Welk bestuursorgaan is ultiem verantwoordelijk in deze kwestie?
1.

Antwoord:
De gemeente is op de hoogte van de problematiek omtrent het lage waterpeil in de genoemde
plassen.
2. Op dit moment zijn er gesprekken gaande tussen zowel de betrokken
bestuursorganen/verantwoordelijke partijen als de vertegenwoordigers van de aangrenzende
woongebieden (EOP Rietlanden, EOP Pare Sandur, de Werkgroep Waterpeil, gemeente
Emmen, Waterschap Vechtstromen en de provincie Drenthe) om te bezien welke maatregelen
kunnen worden genomen om de huidige schade in beeld te krijgen en toekomstige schade te
beperken. We concentreren ons hierbij in eerste instantie op het waterpeil en de waterkwaliteit.
De door u genoemde eonsequenties zijn afgeleiden van de eerstgenoemde onderzoeksvragen.
3. De gemeente is eigenaar en beheerder van de Grote en Kleine Rietplas. Het Waterschap
Vechtstromen is verantwoordelijk voor het (grond- )waterpeil en de waterkwaliteit van het
oppervlaktewater. De provincie Drenthe gaat over de aanwijzing van de zwemwaterkwaliteit.
Ieder heeft op zijn deelterrein de nodige verantwoordelijkheden. Overleg, afstemming en
1.
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consensus zullen uiteindelijk de oplossingsrichtingen moeten bepalen. De oplossingsrichtingen
worden in kaart gebracht o.a. door het inschakelen van een onafhankelijke externe partij
(Witteveen en Bos) en op basis van de onderzoeksvragen die binnen het overleg met genoemde
organisaties worden geformuleerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
~etariS'
de burg;,_ees5er;
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