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1.

Afwezig:
Betty de Boer, onafhankelijk voorzitter
Alex Datema, Boer & Natuur
Mark de Haan, gemeente Grootegast

DISCUSSIE/ BESLUITEN
Opening / mededelingen / vaststelling agenda
Voorzitter Staghouwer opent om 19:00 de 11e vergadering gebiedscommissie (GC) en hij heet de
commissieleden en de belangstellenden op de publieke tribune van harte welkom. Hij vervangt deze
keer mevr. de Boer.
De agenda is akkoord.
In het gebied de Mieden in Friesland doen studenten onderzoek naar toerisme en recreatie. Dit
gebeurt in opdracht van de Gebiedscommissie Achtkarspelen. Het gaat om het vastleggen van de
huidige situatie. Daarna zullen wensen en ideeën geïnventariseerd worden. Op 31 oktober is de
publicatie van het onderzoek en een presentatie. Er kan hier sprake zijn van een koppeling met de
Doezumermieden/Polder de Kaleweg. De Gebiedscommissie Achtkarspelen wil graag contact met de
Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier.
Dhr. Hoekstra pleit ervoor om niet alleen te kijken naar de relaties met Friesland, maar met de hele
omgeving, zoals bijvoorbeeld de Onlanden in het zuidoosten van het gebied.
Dhr. Oomkes meldt dat er gewerkt wordt aan thematische routes. De oplevering is in maart 2019.

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. 21-06-2018
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
Bij punt 62: De provincie en het waterschap Noorderzijlvest betalen 75% voor DAW (Deltaplan
Agrarisch Waterbeheer). Aandachtspunten zijn logo’s, inrichting van het project en verantwoording.
Bij punt 65: het gaat bij de risico’s om geld, tijd en kwaliteit. Dit onderwerp is voor de GC interessant.
Afgesproken wordt om dit onderwerp op de volgende agenda van de GC te zetten.
Bij punt 72: Hierbij wordt gevraagd in hoeverre toestemming van de provincie nodig is. Als op basis
van de NB-wet ontheffingen nodig zijn, dan is hiervoor de provincie Bevoegd gezag.

4.

DISCUSSIE/ BESLUITEN
Bij punt 74: De verwachting is dat er weinig of geen gevolgen zijn voor het plan. Dat wil zeggen dat er
geen gevolgen zijn voor de plannen, m.n. niet voor de hoogtes van de kades.
Bij punt 76: Bij de Lettelberterbergboezem spelen ook KRW-doelen. Vanwege archeologie en
cultuurhistorie moet de huidige kade gehandhaafd blijven.
Bij punt 77: In hoeverre speelt de klimaatopgave een rol? Daarbij gaat het om de
waterbergingsopgave en ook het nat houden van veengebieden vanwege CO2-reductie.
Bij punt 78: Het gaat hierbij o.a. om de faunapassages bij de Pasop, Mensumaweg, Provinciale weg
en de Dijkweg.
Bij punt 79. Dhr. Hoekstra vraag om de gemeente te informeren over het versturen van de brief. Mevr.
Alma vraagt of er gekeken wordt naar verschillende taluds. Dat zal gebeuren.
Dhr. Van der Wal vraagt of de uitkomsten van de verschillende onderzoeken openbaar zijn. De
definitieve versies zijn openbaar.
Dhr. Hulshoff geeft aan dat het belangrijk is om uitleg te geven over de grondwatermonitoring. Dhr.
Cornelius licht toe dat de peilbuizen in oktober 2018 geplaatst worden op aangrenzende (erf) percelen
maar ook in de natuurgebieden zelf. De uitvoering van de werkzaamheden starten volgens planning
in september 2019 en zijn gereed in december 2010. Nadat het peilbesluit is genomen en het
natuurpeil is ingesteld worden de peilen nog 5 jaar gevolgd. Daarnaast staan er al langere tijd
peilbuizen in het gebied. Er zijn dus ook gegevens van de afgelopen jaren. Met het
communicatiebureau wordt gewerkt aan een goede uitleg over grondwatermonitoring.
4.b. Planning
Mevr. Alma vraagt hoe het verder gaat met het hybride model van het Dwarsdiep. Volgend jaar
worden de modellen en de effecten in beeld gebracht.
Zoals eerder genoemd is tijd een belangrijke factor. Er zit weinig rek in de planning van de
uitvoeringsprojecten. Het kan noodzakelijk zijn om niet alles tegelijk uit te voeren. Dit is een afweging
die later gemaakt zal worden.
4.c. Procedures
Dhr. Burgers licht de notitie toe.
4d. Notitie grondzaken
Dhr. Cornelius licht de notitie toe.
Mevr. Alma geeft aan dat er al veel bereikt is en dat het best snel gaat.
5.

6.

Rondvraag
Dhr Hoekstra meldt dat hij het 1e exemplaar van het fusie magazine uit zal reiken aan dhr. De Jonge,
inwoner van Polder de Dijken/Bakkerom. Dit is de centrale plek in de nieuwe gemeente. Verder geeft
hij aan dat de volgende vergadering van de Gebiedscommissie niet in het gemeentehuis gehouden
kan worden.
Mevr. Alma vraagt naar de locatie voor een inloopspreekuur. Dit zal ingesteld worden als de
waterbergingsgebieden daadwerkelijk in uitvoering komen.
Sluiting
Voorzitter Staghouwer 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 12e gebiedscommissievergadering van 18 september 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 3 punten willen we onder uw aandacht brengen.
1. Wij hebben begrepen dat er in de 10e vergadering van 23 april 2018 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. Op 10 december 2014 hebben de Provinciale Staten het besluit genomen, dat polder “De
Dijken” noodbergingspolder wordt, exclusief het gedeelte de “Noordoosthoek” en inclusief
het gedeelte “Bakkerom-Zuid”.
De inmiddels vergevorderde plannen gaan er nu echter vanuit, dat de Noordoosthoek wél
aan de waterberging wordt toegevoegd en Bakkerom-Zuid geen noodberging wordt, maar
aan de boezem wordt toegevoegd.
Aannemende dat voor bovengenoemde wijzigingen een aanvullend besluit door PS nodig is,
vinden wij daar niets van terug in de procedureplanningen.
3. Na de recente grondonderzoeken en recente grondaankopen door de provincie, kan er
mogelijk meer duidelijkheid komen over de inrichting van de polder, met name over de
ligging van de kaden.
BVPDD wijst er nogmaals op, dat wij bij die inrichting betrokken willen worden, zoals ons ook
is toegezegd. Daarvoor zijn tot op heden geen afspraken gemaakt.
Wij danken u voor uw aandacht.

BelangenVereniging Polder De Dijken.
Contact adres: Pieter van Dongen Dijkweg 5
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