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MEMO

Aan: Gebiedscommissie ZWK 

Van: ErnstJan Cornelius 

Datum: 22-11-2018 

Onderwerp: Voortgang ZWK algemeen  

 

 
Voortgang 

 
80. Voor De Drie Polders zal in het kader van biodiversiteit een EU-POP-

subsidie worden aangevraagd. Niet alle benodigde maatregelen komen in 
aanmerking voor deze subsidie omdat deze niet tbv de biodiversiteit worden 
uitgevoerd. Dit betreft kunstwerken tbv de waterberging en ook de 
compartimenteringsstuwen, hiervoor zal een andere EU-POP-
subsidieaanvraag geschreven worden. De sluitingstermijn voor deze 
aanvragen is 15 februari 2019. Prolander zal de aanvraag schrijven en 
indienen voor De Drie Polders (biodiversiteit), het waterschap schrijft de 
aanvraag voor de kunstwerken tbv de waterberging en de 
compartimenteringstuwen (water en klimaat). Omdat de uitvoering bij 
Prolander ligt zal Prolander ook deze aanvraag indienen.  
 

81. Op 25 september heeft een schetssessie plaatsgevonden in het gebied De 
Jammer. Vanuit de streek is deze avond drukbezocht. Aangegeven werd 
dat er vooral aandacht moest zijn dat er niet meer predatoren moeten gaan 
komen. De bijeenkomst wordt momenteel uitgewerkt in een schetsboek. 
Eind november is een terugkoppeling naar de streek waarbij ook een 
algemene presentatie over particulier natuurbeheer zal worden getoond. 

 
82. Monitoringsplan (peilbuizen) is gereed, er gaan in totaal ca 40 peilbuizen 

geplaatst worden op aanliggende (erf) percelen in De Drie Polders, Polder 
de Dijken-Bakkerom, het Dwarsdiep (Wilgepad) en de 
Lettelberterbergboezem. Ook worden er peilbuizen geplaatst in deze 
natuurgebieden zelf om ook daar het grondwaterpeil te monitoren. 

  
83. Bij het onderzoek en ontwerp van het gebied Polder de Dijken-Bakkerom is 

een alternatief naar voren gekomen die in de planfase was afgevallen. Het 
betreft de Dijkweg en Redendijk/Bakkerom deze kunnen mogelijk als kade 
gaan dienen. Dit alternatief wordt nog nader onderzocht en uitgewerkt.  
 

84. Vanuit de duurzaamheidssessies wordt aangegeven dat hergebruik van 
materialen en bouwstoffen zeer gewenst. Bij alle te nemen maatregelen zal 
naast nut en noodzaak en natuurlijk kosten ook naar duurzaamheid worden 
gekeken. Een mooi voorbeeld hiervan is dat we zoveel mogelijk naar een 
gesloten grondbalans willen gaan. Zo wordt voor kades in De Drie Polders 
gebruik gemaakt van vrijkomende grond en indien mogelijk geen aanvoer 
van kleigrond van buitenaf om de kades mee af te dekken. Dit heeft 
gevolgen voor de vormgeving van de kades.   
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85. De meeste onderzoeken vanuit PbZWK zijn afgerond, de eerste concept 

ontwerpen zijn gereed. Om dit met de gebieden te communiceren zijn er op 
13 en 19 november 2 gebiedsavonden. 13 November gaat over De Drie 
Polders  en de Lettelberterbergboezem, 19 november over Polder de 
Dijken-Bakkerom. Voor deze avonden zal de belangenvereniging Polder de 
Dijken-Bakkerom worden bijgepraat en ook de bewoners aan de 
Lettelberterdijk. 

 
Tijdens de informatiebijeenkomst kunnen de bewoners (streek) meedenken 
over de uitwerking van de concept-ontwerpen voor de inrichting van de 
betreffende gebieden. Omdat wij de planvorming van de 
gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier samen met de streek 
hebben gedaan, vinden we het erg belangrijk dat we de voorbereiding en 
de uitvoering ook samen met de streek doen. Op deze avond is na afloop 
van de plenaire presentatie voldoende tijd om vragen te stellen en 
opmerkingen te maken. Aan het einde van de avond liggen de eerste 
concept-ontwerpen op tafel en kan er in gesprek worden gegaan met 
betrokken deskundigen. 
Rekening houdende met de opgehaalde informatie uit de 
gebiedsbijeenkomst worden de concept-ontwerpen de komende maanden 
uitgewerkt naar definitieve ontwerpen. 

 
86. De voortgang van de procedures wordt weergegeven in “ag.4c Voortgang 

procedures GC ZWK 29112018” 
 

87. Het Waterschap Noorderzijlvest heeft voor de zes landbouwpolders met 
een NBW opgave de benodigde maatregelen uitgewerkt en begroot. Gezien 
de omvang van de benodigde maatregelen wordt hier nog naar gekeken. 
Qua planning gaat de uitvoering waarschijnlijk later starten dan de 
werkzaamheden in De Drie Polders, Polder de Dijken-Bakkerom en de 
Lettelberterbergboezem. De planning van de oplevering blijft 31-12-2020. 

 
88. Op 29 oktober heeft de Ondernemersvereniging Toerisme Westerkwartier 

op een bijeenkomst aan haar leden inzicht gegeven in de Themaroutes die 
in ontwikkeling zijn. Dit betreft meerdere fiets en wandelroutes in het hele 
Westerkwartier. De routes gaan over bestaande wegen en paden en 
worden in maart opgeleverd. Marketing Groningen gaat dit promoten. 
 

89. Op 31 oktober heeft een afvaardiging van de Gebiedscommissie en 
Projectgroep deelgenomen aan een interactieve werksessie “samenwerking 
en (recreatieve) verbindingen” voor het Mieden gebied, zowel het Friese als 
het Groningse deel. Een aantal studenten van Van Hall hebben in opdracht 
van de gemeente Achtkarspelen deze avond georganiseerd.  
Vanuit de aspecten People, Planet, Profit zijn deze gebieden geanalyseerd 
en besproken. De uitkomsten worden meegenomen in het onderzoek die de 
studenten uitvoeren. Het resultaat van het onderzoek is naar verwachting 
eind november gereed en zal worden gecommuniceerd. 
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90. Bij de gebiedsbijeenkomst van De Drie Polders en de 
Lettelberterbergboezem op 13 november hebben ongeveer 30 
belangstellenden kennisgenomen van de voortgang van de onderzoeken en 
de uitwerking naar de eerste ontwerpen. De eerste ontwerpen van de 
kunstwerken aan de Lettelberterdijk waren voor deze bijeenkomst 
afgestemd met de bewoners van de Lettelberterdijk. De ontwerpen zijn 
positief ontvangen. De meeste vragen gingen over de verhoging van het 
waterpeil binnen de nieuwe natuur en over de mogelijkheden voor de 
landbouw om als pachter deze nattere natuur nog te kunnen beheren. 
 

91. Op de gebiedsbijeenkomst van Polder de Dijken-Bakkerom op 19 
november kwamen ongeveer 40 belangstellenden af. In de week voor deze 
bijeenkomst zijn de eerste ontwerpen besproken met het bestuur van de 
belangenvereniging Polder de Dijken-Bakkerom. Zodat zij hun achterban 
voorafgaand aan de bijeenkomst konden informeren. 
Op deze bijeenkomst op 19 november werden naast de gedane 
onderzoeken en de uitkomsten ervan ook de eerste ontwerpen getoond. 
Naast een ontwerp als uitwerking van het vastgestelde inrichtingsplan is in 
de deze onderzoeksfase ook een alternatief naar voren gekomen. Dit 
alternatief houdt in dat bestaande wegen als de Dijkweg en de 
Redendijk/Bakkerom mogelijk als kade kunnen gaan fungeren.  
Dit alternatief moet nog nader worden uitgewerkt zodat een goede afweging 
kan worden gemaakt over voor en nadelen. Zodra deze bekend zijn wordt 
dit alternatief qua draagvlak voorgelegd aan de opdrachtgevers, 
gebiedspartners en de streek. 
Tot dat blijkt dat het alternatief beter is en draagvlak heeft en daarmee 
haalbaar wordt, zal het ontwerp conform vastgesteld inrichtingsplan worden 
aangehouden en worden uitgewerkt. 
Op deze gebiedsavond kwamen vooral vragen over drooglegging, het 
inzetten van de waterberging, peilbuizen en fauna en visverbindingen. 
De belangenvereniging heeft een vijftiental vragen gesteld die deels op de 
avond zelf zijn beantwoord. De vragen zijn ook ingediend bij het 
secretariaat en worden beantwoord.  
 

92. Op 27 november vindt een terugkoppeling naar de streek plaats over de 
gehouden schetssessie in het gebied de Jammer. Een opgesteld 
schetsboek wordt daar gepresenteerd en er zal informatie worden verstrekt 
over de mogelijkheden van particulier natuurbeheer. 

 


