
Vragen & Antwoorden Geelbroek juli 2019 
 

1. De exacte kosten Geelbroekerweg 
De vraag: Kunt u het verschil in kosten tussen de eerste plannen – het huidige tracé handhaven - en 
de nieuwe plannen om het tracé te verleggen, in beeld brengen?  
 
Het antwoord: De aanleg van een nieuwe weg kost weliswaar meer dan de twee kruisingen van de 
slenk met de oude weg, maar het levert ook veel voordeel op:  

- Een eenvoudiger en natuurlijker watersysteem; 
- Een veiligere situatie in tijden van veel neerslag; 
- Een landschappelijk fraaiere weg en slenk;  

Als het huidige tracé wordt gehandhaafd dan is er geld nodig om op twee plaatsen een kruising met 
de slenk (diepe buizen) aan te brengen en ervoor te zorgen dat de weg voldoende drooglegging 
houdt. De aanleg van een nieuwe weg heeft een zeker voordeel: voorlopig nauwelijks of geen 
onderhoudskosten. De provincie en Europa betalen de aanleg van de nieuwe weg. De gemeente 
hoeft hier geen financiële bijdrage aan te leveren.   
 

2. Veerooster in Geelbroekerweg 
De vraag: Worden de opmerkingen van het Buurtschap meegenomen in de afweging of een 
veerooster op die locatie de beste oplossing is? 
 
Antwoord: Prolander en de gemeente Aa en Hunze hebben overleg gehad over de inrichting van het 
nieuwe tracé voor de Geelbroekerweg. De bewoners zouden graag zien dat gebruik van de weg door 
doorgaand vrachtverkeer wordt ontmoedigd. Daarnaast is het verzoek gedaan om het veeroosters 
op voldoende afstand van de woningen te leggen om eventuele geluidsoverlast tegen te gaan.  
Afgesproken is dat we dit nader uitwerken in het inrichtingsplan (uitvoeringsbestek) en 
terugkoppelen naar de bewoners van de buurtschap.  
 

3. Afwateringssloot Zuidzijde Geelbroek 
Er wordt nog uitgezocht of het nodig is om de afwateringssloot nog iets verder in westelijke richting 
door te trekken. Reden is dat nu greppels op een ondiepe greppel zijn aangetakt. Dit wordt in detail 
uitgewerkt op tekening en teruggekoppeld naar de aangrenzende particuliere eigenaren.  
 

4. EBO-plan  
Vraag: Hoe wordt ervoor gezorgd dat de nieuwe sloten en kades ook goed onderhouden gaan 
worden? 
 
Antwoord: In het nog op te stellen Eigendom Beheer en Onderhoudsplan (EBO) worden afspraken 
gemaakt over schouwplicht voor de afwateringssloten en andere elementen in Geelbroek. In het 
EBO-plan wordt geregeld welke instantie eigenaar wordt van de elementen en wie daarmee 
verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud hiervan. 
 

5. Onderzoek effecten gaswinning, bodemdaling en waterpeil 
Vraag: Over mogelijke effecten van gaswinning in Drenthe op bodemdaling en waterpeil voor het 
gebied Geelbroek. 
 
Antwoord: De vraag over mogelijke schade als gevolg van gaswinning om niet in een ‘Groningse 
situatie’ terecht te komen, is een vraag waar Prolander en de gebiedspartners geen antwoord op 
kunnen geven. Een mogelijke uitbreiding van gaswinning in Geelbroek en omgeving ligt buiten de 
invloed van het project waar Prolander voor aan de lat staat.  
 



Over de actuele situatie kunt u contact zoeken met:  
NAM, Afdeling communicatie 
Postbus 28000 
9400 HH Assen 
e-mail: nam-communicatie@shell.com   
Telefoon: +31 (0)592  368222 
 

6. 0-meting muggen Graswijk  
Vraag: Zoals gezegd zijn nog niet alle onderzoeken afgerond. Dat geldt onder meer voor muggen-
meetpunt. Het wordt uitgezocht waar de bestaande locaties van de bestaande meetpunten voor 
muggen op zijn gebaseerd. Dan wordt ook de vraag beantwoord of er nog een meetpunt bij de 
Graswijk moet worden geplaatst om daarmee een goed referentie beeld te krijgen.  
 
Antwoord: In 2015 en 2016 is het Wageningse instituut Alterra onderzoek gedaan. Uit het Alterra 
onderzoek: ‘Voor de quick scan analyse zijn 10 gebiedstypen onderscheiden en beoordeeld op risico 
op het talrijk ontwikkelen van stekende insecten. Voor ieder gebiedstype zijn aan de analyse 
adviezen gekoppeld voor aanvullende maatregelen. Omdat in Geelbroek veel inrichtingsgebied ver 
van bewoning ligt en daar stekende insecten geen overlast bezorgen, maar gebiedseigen zijn, gelden 
de aanbevolen maatregelen vooral voor die gebiedsdelen die grenzen aan bewoning. Op basis van de 
resultaten van de nulmetingen wordt vastgesteld dat er geen problemen met stekende insecten in 
het gebied aanwezig zijn.’  
 
‘Lokaal zijn wel populaties van steekmuggen en knutten aanwezig. Alterra doet de aanbeveling om 
na het begin van de uitvoering vinger-aan-de-pols metingen uit te voeren om de ontwikkeling van 
stekende insecten tijdens de aanlegfase te volgen. Voor de steekmuggen wordt aanbevolen de 
situatie na de uitvoering van de maatregelen vooral te monitoren op locaties waar zich moerasbos 
ontwikkelt (monitoren moerassteekmuggen) en locaties waar tijdelijke waterpartijen kunnen 
optreden (huissteekmuggen). Voor de knutten wordt aanbevolen de situatie na de uitvoering van de 
maatregelen te volgen en vooral te monitoren op locaties waar het grondwater gedurende het jaar 
tot aan maaiveld reikt.’ 
 
Reactie Prolander: Het gebied Graswijk - De Weilanden, westelijk van het spoor - wordt deels 
ingericht voor natuur. Dat deel zal zich na inrichting ontwikkelen tot een natuurlijk systeem van 
grasland, bos, struikgewas bosschage, ruigte en moeras. Tussen het natuurgebied en de bebouwing 
blijft een deel in landbouwkundig gebruik. De verwachting is dat er geen migratie van muggen 
plaatsvindt tussen het natuurgebied en de bebouwing door invloed van de wind in het ‘open gebied’ 
van landbouwpercelen die ertussen liggen. Prolander zal na de inrichting het gebied nauwlettend in 
de gaten houden of zich hier muggenpopulaties gaan ontwikkelen en zo nodig maatregelen treffen.     
 

7. Oude afspraken 
Vraag: Kunt u uitzoeken over bestaande afspraken of die bepalen of deze naar redelijkheid en 
billijkheid gestand moeten worden gedaan? 
 
Antwoord: Het gaat hier om zogenoemde compenserende maatregelen om vernattingseffecten op 
landbouwpercelen en woonerven/tuinen te voorkomen. De overeenkomsten die schriftelijk zijn 
afgesloten voor het oude plan zullen, ongeacht de huidige noodzaak, worden uitgevoerd. Daar waar 
nader onderzoek heeft uitgewezen dat er geen compenserende maatregelen meer nodig zijn voor 
het nieuwe plan, komen deze te vervallen. In een informatiebijeenkomst zal dit door Prolander 
worden toegelicht. Na deze bijeenkomst zullen alle eigenaren waarmee in het verleden is gesproken 
schriftelijk geïnformeerd worden over het vervolg. 
 
Waterhuishouding 



Uit het plan van 2019: ‘De effecten op de waterhuishouding van de maatregelen in het 
inrichtingsplan’ van 2010 zijn berekend door Grontmij (Schunselaar, 2010). Op basis hiervan zijn op 
locaties waar particulieren of agrariërs mogelijk schade konden lijden veldbezoeken uitgevoerd en 
compenserende maatregelen voorgesteld.  
 
Sommige boeren wilden geen overeenkomst tekenen, omdat ze vreesden dat de negatieve effecten 
groter waren dan ingeschat en dat de compensatie niet afdoende was. Naar aanleiding hiervan is 
aanvullend onderzoek uitgevoerd door Alterra (Vroon, 2014) en is het onderzoeksmodel met de 
gegevens van Alterra en andere bronnen verbeterd. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in de 
Grondwatermodelberekening MIPWA voor Geelbroek (Schunselaar, 2013). In 2017 zijn de laatste 
aanpassingen doorgerekend en vastgelegd in het Aanvullend hydrologisch onderzoek Geelbroek 
(Schunselaar, 2017)’. 
 
De uitkomsten van het aanvullende onderzoek zijn verwerkt in het nieuwe inrichtingsplan Geelbroek. 
De Bestuurlijke Voorbereidingscommissie (BVC) heeft half juli het inrichtingsplan besproken, 
vastgesteld en doorgestuurd naar GS. GS zullen een besluit nemen over het plan. Het Inrichtingsplan 
is op deze website te vinden. 
Waar effecten door hogere grondwaterstanden zijn berekend, zal compensatie in de vorm van 
maatregelen of geld plaatsvinden in combinatie met monitoring. Dit is op één plek net buiten het 
plangebied het geval. De uitkomsten van het hydrologisch onderzoek en een voorstel voor 
compensatie zijn uitgebreid beschreven in een apart rapport (E. Blom, dec. 2016).  
 
Mocht u schade ondervinden, dan kunt u zich melden bij de Bestuurlijke commissie Drentse Aa. De 
provincie staat voor 100% garant voor de mogelijke schade als gevolg van de 
inrichtingswerkzaamheden voor Geelbroek. Prolander zal de boeren informeren over de regeling.  
  

8. Honden in natuurgebied 
Vraag: Kan Staatsbosbeheer uitzoeken waar in en rond Geelbroek honden los kunnen lopen?   
 
Antwoord: In Geelbroek moeten honden aan de lijn, nu al en straks ook nadat het gebied is ingericht. 
Het gebied is en moet een rustgebied blijven voor de (avi)fauna en loslopende honden zijn niet 
gewenst. De omgeving van Geelbroek biedt voldoende mogelijkheden om honden los te laten lopen. 
Onder meer ten zuiden van Dianaheide. Dat is een stuk bos van Staatsbosbeheer. Ook richting het 
noorden, aan de Meanderdijk in de gemeente Assen, zijn er mogelijkheden om honden los te laten 
lopen.  
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