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1.

Afwezig:
Henk Staghouwer, provincie Groningen
Jan Oomkes, Ondernemersver.+Toerisme
Westerkwartier

DISCUSSIE/ BESLUITEN
Opening / mededelingen / vaststelling agenda
Voorzitter de Boer opent om 20:00 de 10e vergadering gebiedscommissie (GC) en zij heet de
commissieleden en de belangstellenden op de publieke tribune van harte welkom.
De agenda is akkoord.

2.

Insprekers
Er is 1 spreekster:
Mw. van Dongen-Hofstra (inwoonster van Polder de Dijken-Bakkerom en bestuurslid van de
Belangenvereniging Polder De Dijken. De inspraakreactie is bij het verslag gevoegd.

3.

Verslag vorige bijeenkomst d.d. 19-02-2018
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
Voortgang
4.a. Gebiedsontwikkeling ZWK algemeen
Dhr. Cornelius licht de memo toe met de punten die sinds de vorige vergadering aan de orde zijn
geweest.
Naar aanleiding van punt 43, onderzoek naar mogelijkheden van sanering bij de boerderij van SBB in
de Bakkerom wordt gevraagd of het mogelijk is om de kosten van de sanering te verhalen.
Er wordt onderzocht of er een beroep gedaan kan worden op een fonds bij SBB. Het onderzoek geeft
de aard en omvang van de vervuiling aan.

4.

4.b. Procedures
Dhr. Cornelius licht de memo toe.
Commissie voor de MER
Mevr. Bakker meldt dat de commissie een aanvulling heeft gevraagd op een paar punten bij
Bakkerom-Zuid. Daar wordt nu aan gewerkt.
Het is de bedoeling dat eind mei de documenten bestuurlijk vastgesteld worden en dat het Ontwerp
PIP, de Nota Reacties en Commentaar en MER 6 juni ter inzage gelegd kunnen worden.
Dhr. Hoekstra geeft aan dat de ter inzagelegging bij voorkeur buiten de zomervakantie plaats vindt.

DISCUSSIE/ BESLUITEN
4.c. Uitwerking Recreatie en toerisme
Dhr. Cornelius licht de memo toe. Op 24 april is een schetssessie met recreatieondernemers. Het is
een vervolg op de bijeenkomst in maart. Het gaat daarbij om het concretiseren van ideeën.
Mevr. Alma vraagt of er ook aandacht is voor beperkingen. Er zijn namelijk eisen vanuit het
waterschap, bijvoorbeeld voor de kades, en vanuit de natuur.
De hoofddoelen van het project moeten overeind blijven. Daarnaast spelen aspecten als beleven,
benutten, ervaren een rol. De resultaten van de schetssessie komen terug in de GC.
Dhr. Hulshoff geeft aan dat er ook naar interactie met de omgeving gekeken moet worden. Vanuit
“Westerkwartier paardenkwartier” wordt er een rapport opgesteld. In het gebied zijn verschillende
bedrijfsgebouwen die niet meer gebruikt worden voor een landbouwbedrijf en die op een andere
manier gebruikt zouden kunnen worden. Het rapport is eind mei gereed en zal ook aan de GC
aangeboden worden.
4.d. REVZ Vredewold
Dhr. Cornelius licht de achtergronden en de invulling van het plan bij Vredewold toe. Het betreft de
verbinding tussen de natuurgebieden aan de noordzijde van de A7 en het Leekstermeergebied. In het
project kan grond afgegraven worden, wat de natuurdoelen ter plaatse ten goede zou komen. Deze
grond kan goed gebruikt worden voor de nieuwe kades in De Drie Polders voor de waterberging. De
grond die vrijkomt in het project wordt in een depot geplaatst en deze grond zal gebruikt worden voor
het verstevigen en ophogen van kades ten noorden van het Leekstermeer.
Mevr. Alma vraagt naar de faunapassage onder de A7. Deze is nu passeerbaar voor otters. Er wordt
gekeken of de passage geoptimaliseerd kan worden.
4.e. Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)
Dhr. van der Meer presenteert de achtergronden van het DAW en de maatregelen die in het plan
opgenomen zijn. Het streven is dat in 2021 de maatregelen genomen zijn en dat in 2017 het water
schoon is. Het gaat om het faciliteren van de landbouwers en om het bevorderen van de
samenwerking met het waterschap om knelpunten in het gebied op te lossen.

5.

Dhr. Hulshoff geeft aan dat stimuleren goed werkt. Er gebeurt al zoveel in de sector.
Dhr. Berenst geeft aan dat bij Wetterskip Fryslân de handhavers in het kader van het DAW een rol
hebben gekregen als adviseur. Het gaat erom om samen een stap vooruit te zetten.
Voorbereidingsfase voor uitvoering
Voor de waterbergingsgebieden is in de studie “Droge Voeten 2050” aangegeven dat er
compartimenteringsstuwen moeten komen. Merijn Bolkestein en Jaco de Bruijn onderzoeken in het
kader van hun opleiding de aspecten die van belang zijn voor deze stuwen. Zij presenteren hun
bevindingen. Vanzelfsprekend werken zij hierin nauw samen met het waterschap. Een belangrijke
vraag is wat het voorkeursalternatief gaat worden.
Dhr. Datema vraagt met wie er wordt gesproken en of het gebied erbij geraadpleegd wordt. Het is de
bedoeling dat er aangesloten wordt bij de processen die in het ZWK spelen. Het onderwerp zal
terugkomen bij de gebiedsbijeenkomsten. De technische eisen zijn belangrijk, net zoals het beheer. In
september is de oplevering van de opdracht. Daarna zal er teruggekoppeld worden met de streek.

6.
7.

Naar aanleiding van de presentatie komt de vraag naar voren hoe het geheel van de waterberging
eruit komt te zien. Van belang is om dit te verbeelden door bijvoorbeeld een animatie. Een veldbezoek
geeft ook inzicht.
Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Sluiting
Voorzitter de Boer bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering. De GC gaat na een
kleine pauze verder met het besloten deel.
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Inspreektekst bij de 10e gebiedscommissievergadering van 23 april 2018 in het gemeentehuis
van Leek.

Geachte leden van de Gebiedscommissie,
Ik ben Griet van Dongen-Hofstra en spreek namens de BelangenVereniging Polder De
Dijken.
De volgende 7 punten willen we onder uw aandacht brengen.
1. In punt 4 van onze inspraak bij de vorige vergadering van 19 februari, vroegen wij uw
commissie de bewoner van Dijkweg 7 op korte termijn formeel duidelijkheid te geven of hij
door de herinrichting in de toekomst op de bestaande voet kan doorgaan met zijn
paardenhouderij. Tot op heden is hem die duidelijkheid niet gegeven.
2. In artikel 1.3 van het Grond Strategieplan is een uitgangspunt, dat gronden binnen NNN
duurzaam beschikbaar komen. Op de bijbehorende kaart zijn bovendien de huiskavels ook
groen ingetekend. Daarbij wordt er in art 1.3 ook nadrukkelijk opgemerkt, dat beschikbaar
komen voor functiewijziging ook kan, door toepassing van particulier natuurbeheer.
Verder wordt er in het hele GSP geen verschil gemaakt tussen gronden binnen en buiten de
waterberging.
Des te vreemder is het, dat er bij het ene lid van onze vereniging op wordt aangedrongen
functiewijziging toe te passen op zijn buiten de berging liggende huiskavel, terwijl datzelfde
bij een ander lid juist geweigerd wordt.
Dit lijkt ons inconsequent beleid en niet in overeenstemming met het GSP.
Als compromis stellen wij voor, de eigenaren van huiskavels buiten de berging, de vrije
keuze te geven, wel of niet mee te doen met functiewijziging.
3. Zeven leden van onze vereniging hebben gronden in Bakkerom-Zuid, die aan de boezem
worden toegevoegd. Zij wensen duidelijkheid over de vraag of “het dulden van wateroverlast”
in artikel 5.26 van de waterwet, ook voor dit “voor de boezem leggen” geldt.
4. In bijlage 4c van de agenda van deze vergadering, uitwerking van recreatie, is er sprake
van een schetssessie morgen, 24 april. Uit het feit dat onze vereniging daar niet voor is
uitgenodigd, trekken wij de conclusie, dat recreatieve voorzieningen aan onze polder (dus
inclusief Bakkerom-Zuid) voorbij gaan, overeenkomstig de wens van onze leden, welke ook
in een eerder stadium ingewilligd is.
5. Hierbij uiten wij ons ongenoegen over het feit, dat er al veldonderzoek gedaan gaat
worden terwijl veel gronden, waarop dat zou moeten gebeuren, nog niet duurzaam voor de
provincie beschikbaar zijn. Ook blijven veel eigenaren lang in onzekerheid over hun positie.
Het is zelfs zo, dat één van onze leden met grond in de waterberging pas op
donderdagavond j.l., op eigen initiatief, benaderd is om een eerste afspraak te maken.

Gebiedscie ZWK
23-04-2018

3

Wij doen een dringend beroep op de provincie t.a.v. het duurzaam beschikbaar komen van
gronden op korte termijn knopen door te hakken, om zo de betreffende mensen niet langer in
onzekerheid te laten.
6. Alle lof voor Prolander, die op verzoek van onze vereniging bereid is, de toekomstige
infobijeenkomsten over onze polder, om te zetten van inloop- naar plenaire bijeenkomsten
met gelegenheid tot 1 op 1 vragen stellen na afloop.
7. Graag nodigen wij uw nieuwe voorzitter uit voor een informeel rondje Polder De Dijken,
waarbij introducés ook welkom zijn.
Wij danken u voor uw aandacht.

BelangenVereniging Polder De Dijken.
Contact adres: Pieter van Dongen Dijkweg 5
Tel. 06 53 47 90 97
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