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Aanwezig
Betty de Boer, onafhankelijk voorzitter
Henk Staghouwer, provincie Groningen
Carla Alma, waterschap Noorderzijlvest
Egbert Berenst, Wetterskip Fryslân
Alex Datema, Boer & Natuur
Berend Hoekstra, gemeente Leek
Mark de Haan, gemeente Grootegast
Jan Vos, gemeente Marum
Henk Hulshoff, LTO Noord
Rieks van der Wal, Staatsbosbeheer
Jan Oomkes, Ondernemersver.+Toerisme Westerkwartier
Ernstjan Cornelius, Prolander, secretaris
Menno van der Meer, Waterschap Noorderzijlvest
Mirjam Bakker, provincie Groningen
Karin de Ruijter, Prolander (verslag)

1.

Afwezig:
Suzanne Kloosterman (Waterschap Noorderzijlvest)

DISCUSSIE/ BESLUITEN
Opening / mededelingen / vaststelling agenda
Voorzitter de Boer opent om 19:00 de 11e 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. 23-04-2018
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. Hij meldt bij punt 53 dat er in de afgelopen week overleg geweest is met Jan Oomkes en
Ursula Appolt.
Dhr. van der Wal vraagt naar de opzet van informatieavonden. Het is de bedoeling om voortaan te
starten met een plenair gedeelte, waarna er gelegenheid is om één op één vragen te stellen. Dat was
een nadrukkelijke wens van de aanwezigen op 19 en 26 april.

4.

4.b. Procedures
Mevr. Bakker licht de memo toe.
De hoofdlijnen van de reacties waren:
- Zorg voor voldoende weilanden voor de landbouwers
- Ook positieve reacties
- Zorg over zichtschade – kunnen we wel over de kaden heen kijken?
- Zorg over de waterberging – wordt het te nat in de directe omgeving? Het waterschap
hanteert daarbij een maximale stijging van 5 cm buiten de waterberging. Er worden peilbuizen
geplaatst om dit te monitoren
Mevr. Alma benadrukt dat het gaat om kaden.

DISCUSSIE/ BESLUITEN
Dhr. Hulshof geeft aan dat als er mensen zijn, die zich zorgen maken over hun gronden en of er wel
voldoende ruilgronden zijn, dat dat dan een aandachtspunt moet zijn voor de commissie.
Mevr. Bakker meldt dat de commissie voor de MER een aanvulling heeft gevraagd. Deze is geleverd
en door de commissie goed gekeurd.

5.

6.
7.

Dhr. van der Wal meldt dat er in de reacties twee punten genoemd zijn waaraan SBB aandacht heeft
besteed. Op 9 mei heeft SBB een bijeenkomst georganiseerd over de zorg om toename van recreatie
bij het Blotevoetenpad. Op 26 mei heeft SBB haar pachtbeleid toegelicht.
Voorbereidingsfase voor uitvoering
Dhr. Cornelius licht toe wat er in de komende periode onderzocht gaat worden voor de twee
waterbergingsgebieden de Drie Polders en Polder de Dijken – Bakkerom, de Letterberterbergboezem
en de 6 polders met een NBW-opgave.
Dhr. van der Wal vraagt op welke wijze recreatie en landschap in de plannen en onderzoeken
meegenomen worden. Dhr. Cornelius geeft aan dat er gezocht wordt naar concrete projecten, die in
het werk meegenomen kunnen worden, zoals een uitkijkpunt. Daarbij moet wel het grotere geheel in
het oog worden gehouden. In de ontwerpfase is landschap een belangrijk item, dit komt bij de
uitwerking naar maatregelen steeds terug en is onderdeel van het op te stellen programma van eisen
(PvE).
Dhr. Hoekstra vraagt hoe het overleg plaats vindt met de gemeenten? Dat gebeurt binnen de
projectgroep (PbZWK). Met de weg en waterbeheerders is en wordt gesproken over welke eisen er
worden gesteld, deze worden verwoord in het PvE. Concept tekeningen worden voorgelegd aan de
weg en waterbeheerders en er worden afspraken gemaakt en vastgelegd over eigendom, beheer en
onderhoud (EBO).
Dhr. Datema vraagt of het projectbureau in het gebied gehuisvest wordt. Antwoord: Op het moment
dat de werkzaamheden (uitvoering) in het gebied starten, zal er een locatie in het gebied komen.
Dhr. Hoekstra vraagt hoe de aanbesteding van de voorbereiding gelopen is. De partijen die
meegedaan hebben met de aanbesteding zijn onderdeel van het raamcontract bij Prolander. Zij
hebben gezamenlijk een aanbieding gedaan. Die mogelijkheid biedt het raamcontract.
Mevr. Alma vraagt of we te maken krijgen met het verleggen van kabels en leidingen. Antwoord:
Kabels en leidingen wordt onderzocht en uitgewerkt binnen het PbZWK. Voor zover nu bekend
worden er geen grote leidingen gekruist. Bij de uitwerking zullen we wel te maken krijgen met kleinere
kabels en leidingen.
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 en zal daarna een paar punten in het gebied bekijken.
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Inspreektekst van De BelangenVereniging Polder De Dijken
bij de 11e gebiedscommissievergadering van 21 juni 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 5 punten willen we onder uw aandacht brengen.
1. Wij hebben begrepen dat er in uw vorige vergadering is toegezegd, dat er een animatie
gemaakt zal worden over hoe de waterberging van begin tot het eind zal verlopen.
Bij de presentatie zijn wij graag aanwezig. Hopelijk wordt de door ons gewenste
compartimentering van onze waterbergingspolder daarin ook zichtbaar.
Het zou interessant zijn in die animatie een tijdpad te verwerken, zodat duidelijk wordt hoe
lang de verschillende stadia van de inundatie duren.
2. Zeven leden van onze vereniging hebben gronden in Bakkerom-Zuid, het deelgebied van
onze polder dat aan de boezem zal worden toegevoegd. Er is ons nog geen duidelijkheid
gegeven over de vraag of “het dulden van wateroverlast” in artikel 5.26 van de waterwet, ook
voor dit “voor de boezem leggen” geldt.
3. Het PIP is een openbaar stuk. De procedures rondom het PIP zijn voor zo ver wij weten
ook openbaar. Onze vraag is waarom agendapunt 9 “Procedures PIP” in het besloten deel
van uw vergadering staat.
4. Omdat agendapunt 10 “Terreinbezoek” in het geheime deel van uw vergadering staat,
nemen wij aan, dat dit over het “duurzaam ter beschikking komen” van gronden gaat,
mogelijk ook in onze polder.
Als onze aanname juist is en dat bezoek nog gaat plaatsvinden willen de betreffende
eigenaren daar een uitnodiging voor ontvangen.
5. Het bezoek van uw voorzitter en secretaris aan onze polder op 1 juni hebben wij op prijs
gesteld.

Wij danken u voor uw aandacht.

BelangenVereniging Polder De Dijken.
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