Activiteiten overzicht 2016:
2016
8 januari 2016: Gerard Dutmer stuurt een herinnering mail naar waterschap Hunze en Aas
inzake de opgevraagde foto’s van het Nieuwediep.
19 januari 2016: Gerard Dutmer ontvangt een mail van waterschap Hunze en Aas, inhoudende
dat deze foto’s pas geleverd zullen gaan worden nadat de RVO uitspraak heeft gedaan inzake
de aangifte Slochter Ae en het verzoek tot handhaving betreffende verloren gegaan leefgebied
voor Groene glazenmaker. Tot dan worden verzoeken om informatie niet in behandeling
genomen.
28 januari 2016: Gerard Dutmer dient twee WOB verzoeken in bij ws Hunze en Aas: de ene
betreffende de foto’s van het Nieuwediep en de andere betreffende de Slochter Ae – over
krabbenscheer en groene glazenmaker in de periode 2002 – 2015.
23 februari 2016: antwoord ontvangen van waterschap Hunze en Aas op de WOB aanvragen
van 28 januari 2016.
23 februari 2016: Gerard Dutmer heeft contact gehad met Martin Jonker van de Kompanjie
over de bestrijding van Grote waternavel in Veendam.
25 februari 2016: antwoord ontvangen van waterschap Hunze en Aas op de WOB van 11
februari 2016.
7 maart 2016: Gerard Dutmer is gebeld door Royal Haskoning i.v.m. Buffer Noord: zie 28
oktober 2015. Gesproken over de beste datum van het verplaatsen van krabbenscheer:
geadviseerd om dit te doen in de rust periode van de krabbenscheer planten: tussen oktober en
april. Verder geadviseerd om de planten op de bodem te drukken. Literatuur over het
verplaatsen van krabbenscheer planten is erg schaars en de kans op succes lijkt ongeveer 50%.
8, 9, 16 en 21 maart 2016: Gerard Dutmer heeft contact gehad met Pim Brocades van NMF
Drenthe over de lozing in Emmer-Erfscheidenveen.
4 mei 2016: Gerard Dutmer heeft overleg gehad met de ecologen van waterschap
Vechtstromen, mevrouw Jeannette van Schaik en de heer Bert Knol. Dit overleg verliep in
positieve en opbouwende wijze. Wat betreft Buffer Noord was er op dit moment geen nieuws
te melden. Van mevrouw Jeannette van Schaik heeft Gerard Dutmer actuele
verspreidingskaarten van Krabbenscheer in de gemeenten Coevorden en Dedemsvaart
ontvangen.
23 mei 2016: Gerard Dutmer heeft weer contact gehad met Royal Haskonig inzake Buffer
Noord.
20 juni 2016: Gerard Dutmer meldt Martin jonker van de Kompanjie dat de Grote waternavel
in Veendam voorspoedig groeit in de omgeving van het Aquapark.
4 juli 2016: Zitting Raad van State over compensatie Westerdiepsterdallenkanaal. RVO en
provincie Groningen vinden compensatie niet nodig omdat het, naar hun mening, best goed

gaat met krabbenscheer en groene glazenmaker in de provincie Groningen. Stichting Platform
Berend Botje bestrijdt dit. Uitkomst: voorstel om een deel van de natuurvriendelijke oevers
van het WDK geschikt te maken voor krabbenscheer en groene glazenmaker. Uiterlijk 1
december 2016 moeten Stichting Platform Berend Botje en provincie Groningen hierover
overeenstemming hebben bereikt. Mocht dit niet lukken dan doet de RVS uitspraak.
17 en 18 juli 2016: Gerard Dutmer heeft contact met gemeente Veendam en De Kompanjie
over de Grote waternavel. Hierop is op diverse plaatsen onderhoud geweest aan
krabbenscheer vegetaties en is Grote waternavel verwijderd.
8 augustus 2016: Stichting Platform Berend Botje dient bij RVO en provincie Groningen een
gedetailleerd plan in om de natuurvriendelijke oevers van het WDK om te vormen tot een
habitat voor krabbenscheer en groene glazenmaker
25 augustus 2016: Stichting Platform Berend Botje ontvangt een email van de heer J.
Tieleman van de RVO bevattende een uitnodiging voor een bijeenkomst met de RVO en
provincie Groningen over de compensatie van het verloren gegane leefgebied voor groene
glazenmaker door de aanleg van het WDK.
1 september 2016: Gerard Dutmer vindt op diverse plaatsen in Veendam haarden van Grote
waternavel. In goed overleg met De Kompanjie en Groenwerf zijn deze daarop verwijderd.
22 september 2016: Provincie Groningen meldt per email dat het waterschap Hunze en Aas
niet meewerken aan het geschikt maken van het Westerdiepsterdallenkanaal zoals 4 juli
voorgesteld.
21 september: Henk Jaap Meijer bezoekt Slochter Ae om de gevolgen van het baggeren in
2015 middels foto’s vast te leggen. Het is duidelijk dat er veel schade is aangericht.
Vervolgens wordt de arm van Slochter Ae bij Woudbloem bezocht. Van de grote velden KS
met GG die in eerdere jaren met Herman de Heer zijn gescreend is niets meer over.
29 september 2016: Bijeenkomst in het provinciehuis te Groningen met provincie Groningen,
RVO en Stichting Platform Berend Botje. Volgens de provincie wil waterschap Hunze en Aas
niet meewerken aan het geschikt maken van het Westerdiepsterdallenkanaal zoals 4 juli
voorgesteld. Voorgesteld wordt dat Gerard Dutmer en Roelf Pot, namens de provincie, een
aantal potentieel geschikte plekken nabij het WDK gaan bekijken en beoordelen op potentiele
geschiktheid voor krabbenscheer en groene glazenmaker.
6 oktober 2016: Gerard Dutmer en Roelf Pot bekijken samen een aantal potentieel geschikte
locaties nabij het WDK.
16 oktober 2016: Gerard Dutmer dient zijn rapport van de bezoeken aan de potentieel
geschikte locaties in bij provincie Groningen en RVO.
28 oktober 2016: De provincie Groningen deelt mee dat ook de op 16 oktober voorgestelde
compensatie gebieden afvallen omdat gemeente Veendam en betrokken agrarier niet mee
willen werken.
30 oktober 2016: Gerard Dutmer stelt per email nog een alternatieve locatie voor aan
provincie Groningen en RVO. Hierop wordt geen reactie ontvangen.

15 november 2016: De provincie Groningen komt met twee alternatieven nu compensatie
nabij het WDK niet door kan gaan.
18 november 2016: Stichting Platform Berend Botje wijst het tweede alternatief van de
provincie Groningen: financieel bijdragen aan het lopende onderzoek van Buro Biota af,
omdat dit geen compensatie voor verloren gegaan leefgebied oplevert.
Eind November 2016: Stichting Platform Berend Botje deelt de provincie Groningen mee dat
ook het eerste alternatief, financieel bijdragen aan uitbreiding van leefgebied van groene
glazenmaker in de Lettelberterpetten, wordt afgewezen omdat dit gebied te ver weg ligt van
het WDK en omdat ook dit geen compensatie is, maar uitbreiding van bestaand leefgebied.
1 december 2016: Mevrouw Hoen stuurt de bevindingen van Stichting Platform Berend Botje
naar de RVS. De conclusie is dat het voorgestelde alternatief voor compensatie in het WDK
niet haalbaar blijkt.
15 december 2016: Gerard Dutmer bekijkt op uitnodiging van Ronnie Buit (De Kompanjie)
en Jan Hoek (Groenwerf) de locatie Dalweg 36 waar veel opslag van Riet is. Op initiatief van
De Kompanjie zal deze winter zoveel mogelijk Riet worden verwijderd van de drie locaties
bij Dalweg 36.
15 december 2016: Waterschap Hunze en Aas bevestigt aan Stichting Platform Berend Botje
wat 14 december 2016 in het Dagblad van het Noorden stond, namelijk dat het waterschap
best mee wil werken aan het geschikt maken van het Westerdiepsterdallenkanaal als de
provincie Groningen de kosten betaalt.
16 december 2016: Mevrouw Hoen deelt de RVS mee dat de bewering van provincie
Groningen dat waterschap Hunze en Aas niet mee zou willen werken aan compensatie in het
WDK niet juist blijkt te zijn. Compensatie, zoals voorgesteld door Stichting Platform Berend
Botje op 8 augustus 2016, blijkt wel degelijk mogelijk.
29 december 2016: Gerard Dutmer constateert dat de sloot bij de Westerbrink (gemeente
Veendam) vrijwel volledig is geschoond door een medewerker van waterschap Hunze en Aas.
Hij adviseert Stichting Platform Berend Botje aangifte te doen van overtreding van de Floraen faunawet.
30 december 2016: Henk Jaap Meijer bezoekt de sloot bij Westerbrink, maakt eigen foto’s en
constateert dat de waarnemingen van Gerard Dutmer kloppen. Stichting Platform Berend
Botje doet aangifte van het overtreden van de Flora- en faunawet in de sloot Westerbrink bij
de RVO en verzoekt de RVO handhavend op te treden.

