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MEMO

Aan: Gebiedscommissie ZWK 

Van: ErnstJan Cornelius 

Datum: 10-09-2018 

Onderwerp: Voortgang en planning ZWK

 

 

60. Er zijn nav de ter visie legging van het ontwerp PIP in totaal 17 zienswijzen 
ingediend. Eén zienswijze is ingediend door LTO Noord, de overige 
zienswijzen zijn ingediend door agrarische ondernemers of particulieren. 
In September worden de inrichtingsplannen voorgelegd aan het Algemeen 
bestuur van waterschap Noorderzijlvest en aan de Statencommissie van de 
Provincie Groningen. Een nota reactie en commentaar op de zienswijzen 
die zijn ingediend op het ontwerp PIP zal eind september aan 
Gedeputeerde Staten worden voorgelegd ter vaststelling, de beantwoording 
wordt dan toegezonden naar alle indieners van zienswijzen. Het definitieve 
PIP zal vervolgens worden behandeld in Provinciale Staten in de maand 
december. Provinciale Staten beslist dan over de definitieve vaststelling. 

 
61. Prolander heeft middels een Best Value aanbesteding een twee jarige 

overeenkomst afgesloten met een communicatiebureau. Als beste kwam 
het communicatiebureau HVR Group uit Den Haag naar voren. HVR gaat 
als expert uitvoerend en adviserend in alle Prolander projecten aan de slag. 
In het ZWK zal als eerste een analyse worden gemaakt van hoe de 
communicatie tot nu toe heeft plaatsgevonden en waar verbeterpunten 
liggen ook zal een stakeholders analyse worden uitgevoerd. Er zal in 
overleg met de communicatiewerkgroep een communicatieplan worden 
opgesteld. 

 
62. Voor het Project Polder de Dijken-Bakkerom is een subsidie in het kader 

van EU-POP aangevraagd. Op 26 juni 2018 is deze aanvraag gehonoreerd 
en is een subsidie toegezegd van € 2,8 miljoen. Het betreft een subsidie 
van 100% van de geschatte voorbereiding en inrichtingskosten. 
Er zijn afspraken gemaakt om 75% hiervan te laten terugvloeien voor 
maatregelen in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). 

 

“Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn 
platteland”  

 
 

 
63. Vanuit de opdrachtgever, Waterschap Noorderzijlvest is aangegeven dat zij 

graag een verbeelding willen zien over hoe waterbergingsgebieden in het 
Zuidelijk Westerkwartier gaan functioneren en ook de aanleiding 
(noodzaak) van deze waterbergingsgebieden. 
In een gesprek met beide opdrachtgevers, Provincie Groningen en 
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Waterschap Noorderzijlvest is besproken dat zij naast deze 
waterbergingsgebieden ook de andere opgaven in de gebiedsontwikkeling 
willen verbeelden. Deze verbeelding is bedoeld voor bestuurders, maar 
zeker ook voor de streek. 
Hoe en in welke vorm moet nog worden uitgewerkt, hierover willen we ons 
door Moomba media laten adviseren.  
Het gesprek met Moomba media heeft eind juli plaatsgevonden en begin 
september is een voorstel en offerte opgeleverd. Deze wordt nu besproken 

 
 
Projectbureau Zuidelijk Westerkwartier (PbZWK) 
 

64. Prolander heeft voor de ingediende offertes PbZWK grotendeels 
opdrachten verstrekt. Een aantal offertes zijn nog onderhanden, hiervoor 
wordt nog opdracht gegeven.  

 
65. Voor PbZWK is een risicosessie (Risman) gehouden, door opdrachtgevers, 

ingenieursbureaus en Prolander zijn risico’s aangedragen welke zijn 
opgenomen in een risicodocument. Recent zijn alle risico’s “gescoord” en is 
de top 10 bepaald. Maandelijks wordt het risico dossier opnieuw bekeken 
en besproken.  

 
66. Grondwatermonitoring, hiervoor is een plan opgesteld, de planning is dat in 

oktober de peilbuizen worden geplaatst dit zal nog aan de diverse 
keukentafels worden afgestemd. 

 
67. Archeologisch onderzoek is afgerond en een concept rapportage is 

opgeleverd. Deze is van commentaar voorzien dit zal worden verwerkt. De 
compartimenteringstuwen moeten nog in het rapport worden opgenomen. 
Uitkomsten vallen qua “verdachte” locaties mee, Bakkerom Zuid en de 
REVZ Pasop zijn archeologische aandachtspunten. Hier wordt nader naar 
gekeken. 

 
68. Het landmeten met vliegtuig (DTM meting) heeft plaatsgevonden, eerste 

oplevering was nog niet helemaal compleet, er wordt binnenkort nog een 
aanvullende vlucht gemaakt. Controleslag op de juistheid van de gegevens 
vindt begin september plaats. 

 
69. Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven is afgerond en op 29 

augustus opgeleverd. Alleen in de Noord-Oosthoek van de 
Lettelberterbergboezem is een locatie gemarkeerd als verdacht. Hier wordt 
nader naar gekeken. 

 
70. Sonderingsonderzoeken zijn op 2 september gestart en geschied in twee 

rondes. Waar in de eerste ronde wordt gesondeerd is gecommuniceerd met 
de streek, grondeigenaren en pachters (vanuit SBB). Vrijwel alle 
grondeigenaren hebben toestemming gegeven de sondering uit te voeren. 
Uitkomsten van de eerste sonderingsronde is input voor de tweede ronde. 

 
71. De conceptprogramma’s van eisen (PvE’s) zijn gereed, niet alle vragen zijn 

nog beantwoord. Planning is om deze PvE’s half september vast te kunnen 
stellen. 
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72. De QuickScan natuur is uitgevoerd, geconstateerd is dat de waterspitsmuis, 
de heikikker, de poelkikker en de modderkruiper in het gebied voorkomen. 
Dit wordt nader uitgewerkt. 

 
73. De concept natuurtoets De Drie Polders is opgeleverd en wordt besproken. 

De natuurtoets voor de andere gebieden volgen half september. 
 

74. Het waterschap heeft de nieuwe prognose voor de bodemdaling (2050) 
aangeleverd. Deze zijn besproken, hydrologen van het WS en Prolander 
bekijken wat deze nieuwe prognose betekent voor de gebiedsontwikkeling. 

 
75. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er op het perceel van 

Staatsbosbeheer (SBB) locatie Bakkerom 13-15 een vervuiling is 
geconstateerd. Hier is nader onderzoek gedaan en er is een concept 
onderzoeksrapport opgeleverd. Het conceptrapport is gecommuniceerd met 
SBB en de beide opdrachtgevers. 
Aan het bevoegd gezag (de provincie Groningen) is gevraagd het 
conceptrapport te beoordelen waarna het rapport definitief zal worden 
opgeleverd. Het definitieve rapport zal eind september worden opgeleverd 
en de uitkomsten worden gecommuniceerd. 

 
76. Voor de Lettelberterbergboezem is een varianten studie opgesteld. Er zijn 

twee varianten in opgenomen. Prolander stelt een notitie op waarin 
opgenomen de natuurdoelen die hier kunnen worden gehaald. Dit wordt 
besproken met de ecologen van de provincie. 

 
77. Op 29 augustus is een duurzaamheidssessie georganiseerd. Door beide 

opdrachtgevers, Prolander en een drietal ingenieursbureaus is out of de 
box gedacht wat we met het thema duurzaamheid gaan doen en hoe we dit 
kunnen invullen in het PbZWK. Uitkomsten van deze eerste sessie worden 
verwerkt en in een tweede (brede) sessie besproken waarna dit wordt 
vastgelegd in een duurzaamheiddocument en opgenomen in de PvE’s.   

 
78. Er is een onderzoek uitgevoerd naar mogelijk faunaknelpunten, dit betreft 

vooral de kruisingen van wegen. De eindrapportage is begin september 
opgeleverd, conclusies, aanbevelingen en maatregelen worden opgenomen 
in het PvE. Aan de hand van de uitkomsten wordt maatwerk bepaald en 
worden ontwerpen gemaakt voor faunapassages.  

 
79. Voor de waterberging worden kades gemaakt, hiervoor is grond nodig. 

Zoveel mogelijk willen we hiervoor gebiedseigen en lokale grondstromen 
gebruiken. Uit een project aan de noordwestzijde van het Leekstermeer is 
recentelijk 9000m3 grond vrijgekomen die geschikt is voor alle 
toepassingen en dus ook om kades mee te gaan maken. Deze grond zal in 
september vanuit het Leekstermeergebied naar De Drie Polders worden 
gebracht. In overleg met SBB is hiervoor een perceel in de zuidoosthoek 
uitgekozen. Bijkomend voordeel is dat we met deze grond kunnen laten 
zien hoe hoog een kade terplekke wordt en hoe deze wordt vormgegeven 
ook kunnen we de ondergrond voorbelasten waarmee in de praktijk 
inzichtelijk wordt of en hoeveel een kade nazakt. Met de gemeente Leek is 
de rijroute en rijtijden afgestemd. De omgeving zal middels een brief 
worden geïnformeerd.  
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Planning: 
 
Oktober/november 2018 eerste voorontwerpen gereed 
Oktober 2018 vergunningen (start) 
Dec/febr. 2018/2019 eerste definitieve ontwerpen gereed 
April 2019 vergunningen en procedures gereed 
Juni 2019 aanbesteding uitvoering 
Start uitvoering zomer 2019 
Oplevering uitvoering december 2020 
 
 
Infoavonden Polder de Dijken-Bakkerom, De Drie Polders, 
Lettelberterbergboezem en 6 landbouwpolders met een NBW opgave. 
 
Oktober 2018 
Januari 2019 
April/mei 2019 
 
Naast deze infoavonden worden waar gewenst/nodig 
keukentafelgesprek(ken) gevoerd en verschijnt er maandelijks een 
nieuwsbrief/update. 
 
    
 


