
 

 
Concept - BESLUITENLIJST GEBIEDSCOMMISSIE Zuidelijk Westerkwartier 

Donderdag 29-11-2018 in de Postwagen, Tolbert 
 
 
 

Aanwezig Afwezig: 
Betty de Boer, onafhankelijk voorzitter   
Henk Staghouwer, provincie Groningen 
Jan Vos, gemeente Marum  
Henk Hulshoff, LTO Noord  
Rieks van der Wal, Staatsbosbeheer 
Alex Datema, Boer & Natuur  
Jan Oomkes, Ondernemersver.+Toerisme Westerkwartier  
ErnstJan Cornelius, Prolander, secretaris  
Suzanne Kloosterman (Waterschap Noorderzijlvest) 
Menno van der Meer, Waterschap Noorderzijlvest  
Mirjam Bakker, provincie Groningen 
Karin de Ruijter, Prolander (verslag) 

Carla Alma, waterschap Noorderzijlvest  
Egbert Berenst, Wetterskip Fryslân 
Berend Hoekstra, gemeente Leek 
Mark de Haan, gemeente Grootegast 
 

 
 

 DISCUSSIE/ BESLUITEN 
1.  Opening / mededelingen / vaststelling agenda 
 Voorzitter de Boer opent om 19:00 de 13e vergadering gebiedscommissie (GC) en zij heet de 

commissieleden en de belangstellenden op de publieke tribune van harte welkom.  
 
De agenda is akkoord. 
 
Er zijn geen mededelingen.  

2. Insprekers 
Er zijn 2 insprekers:  
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.  
 
Dhr. Boer, mede namens M. Knol en W. & J. de Boer:  
Wij zijn de enigste boeren tegen de Driepolders aan. We hebben een biologisch bedrijf en een bedrijf 
dat aan agrarisch natuurbeheer doet. We hadden verwacht dat we invloed zouden kunnen uitoefenen 
op de plannen.  
Het grootste probleem dat we zien is de verhoging van de waterstanden. Het gaat om 50 – 70 cm 
peilverhoging. Het medegebruik van de gronden zal daardoor bemoeilijkt worden. Dat is voor ons 
demotiverend.  
We willen:  

- Een minder verhoogd peil (70 cm is te veel)  
- Dynamisch peilbeheer (’s winters en in het voorjaar een lager peil, ’s zomers een hoger peil)  
- Beheer van het gebied door mensen uit de streek, binnen af te spreken kaders.  

 
3. Verslag vorige bijeenkomst d.d. 18-09-2018 
 Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.  
4. 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  
 
4.b. Planning  
Dhr. Cornelius licht de planning toe. Volgens deze planning zullen na de zomer de werkzaamheden 
starten voor De Drie Polders en Polder Bakkerom/de Dijken. Aan het eind van 2019 zullen de 
werkzaamheden voor de NBW-polders aanbesteed worden.  
 

ag. 3 Verslag GC ZWK  29-11-2018 
Openbare deel 
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Aan de hand van het schema zullen de vergaderdata voor 2019 bepaald worden.   
 
4.c. Procedures 
Mw. Bakker licht de notitie toe.  
 
4d. Themaroutes  
Dhr. Oomkes licht de stand van zaken toe. Er worden 4 fietsroutes, 10 wandelroutes en 1 bijzondere 
route ontwikkeld, de Rietroute (van zuidwest naar noordoost). De ondernemers uit het ZWK zijn erbij 
betrokken. Er zijn zo’n 80 aandachtspunten in het landschap. Op verschillende manier zal er 
bekendheid gegeven worden aan de routes (app, boekjes, banners). De officiële opening van de 
routes zal zijn op 2e Paasdag, 22 april.  
 
De ondernemersvereniging toerisme Westerkwartier heeft maandag 26 november een algemene 
ledenvergadering gehouden. Daar heeft Ursula Appolt, lid van de vereniging en namens de vereniging 
lid van de projectgroep ZWK, een presentatie gegeven. Deze presenteert zij ook bij de 
Gebiedscommissie. Daarin schetst zij het proces vanaf de eerste brainstorm, de schetssessie en het 
vervolg daarop. In dit traject zijn verschillende ideeën naar boven gekomen.   
   

5. Presentatie voortgang en eerste ontwerpen PbZWK  
 Dhr. Cornelius, mw. Bakker en dhr. van der Meer lichten het proces en de eerste ontwerpen toe voor 

De Drie Polders en voor Polder Bakkerom/de Dijken.  
 
Naar aanleiding van de presentatie:  

- Dhr. Datema vraagt of het agrarisch medegebruik wel uit de verf komt, vanwege de brede 
sloten en waterpartijen. Trekken die niet veel ganzen aan?  

- Dhr. van der Wal geeft aan dat er twee doelen zijn: natuur en waterberging. Staatsbosbeheer 
is in gesprek met haar pachters. Daarbij wordt gekeken naar mogelijkheden van medebeheer 
en kringlooplandbouw. Dit moet nog uitgewerkt worden.  

- Dhr. Datema geeft aan dat er doelen zijn gesteld. De inrichting zal zoveel mogelijk recht 
moeten doen aan alle gestelde doelen. Hij heeft het idee dat de invulling van de plannen nu te 
veel gericht is op natuur. Zou 90% ook voldoende zijn, als daarmee ook het medebeheer van 
de terreinen te regelen is?  

- Dhr. van der Wal pleit ervoor om eerst te kijken wat er volgens de doelen gerealiseerd zou 
moeten worden en op welke wijze het beheer dan vorm gegeven kan worden.  

- Dhr. Staghouwer geeft aan dat het gaat om de inrichting van het NNN. Het is van belang om 
te zoeken naar verbinding. Hij pleit ervoor om eenieder zoveel mogelijk mee te nemen bij de 
uitwerking van de plannen.  

- Mw. Bakker geeft aan dat in de presentatie de dwarsprofielen getoond zijn, maar dat dat niet 
het hele plaatje is. Op de informatieavonden waren ook de overzichtskaarten van het gehele 
gebied beschikbaar. Dat geeft een genuanceerder beeld.  

- Dhr. Oomkes vraagt hoeveel de zetting van de kades kan zijn. Dhr. Cornelius geeft aan dat 
daar onderzoek naar gedaan worden en dat dat afhangt van de samenstelling van de bodem,  
de hoogte van de kade en het materiaal waarmee opgehoogd wordt.  

- Dhr. van der Wal vraagt zich af hoe de dromen rondom recreatie, zoals die eerder op de 
avond gepresenteerd zijn, ingepast kunnen worden in de plannen. In de plannen komen nu 
een aantal elementen naar voren, zoals een uitkijkpunt en een wandelpad. Op dit moment is 
de financiering van de recreatieve elementen nog niet rond. Het heeft zijn voorkeur om deze 
onderdelen in één keer mee te nemen, omdat daardoor na de inrichting mensen direct in het 
gebied kunnen komen.  

- Dhr. Hulshoff meldt dat de LTO gevraagd is om advies te geven over de 
ontgrondingsvergunning. In de presentatie waren de dwarsprofielen te zien. Hij mist het 
overzicht van het gehele gebied. Lastig om dan te beoordelen of het gebied ganzen aantrekt.  

- Dhr. Cornelius geeft aan dat op basis van de hoeveelheid m3, die ontgraven en 
getransporteerd moet worden de vergunning is aangevraagd, maar dat detaillering nog zal 
worden uitgewerkt. De overzichtskaarten van het hele gebied zitten niet in de presentatie 
maar zijn net als bij de gebiedsavonden uitgeprint op papier en zijn na de vergadering 
beschikbaar. Op het scherm tonen van het hele gebied geeft geen goed beeld.  
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- Dhr. van der Wal geeft aan dat aan de hand van de hoogtekaarten en droogleggingskaarten 

Staatsbosbeheer samen met haar pachters zal kijken naar het beheer. Het is de bedoeling om 
een beheerscenario te ontwikkelen. De uitkomsten zou hij graag met de Gebiedscommissie 
willen bespreken.  

  
6. Rondvraag 
 Er zijn geen punten voor de rondvraag  
7. 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 van De BelangenVereniging Polder De Dijken  

bij de 13e gebiedscommissievergadering van 29 november 2018 in De Postwagen te Tolbert. 

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.  Op 10 december 2014 hebben de Provinciale Staten het besluit genomen, dat polder “De 
Dijken” noodbergingspolder wordt. Sinds die tijd denkt en praat BVPDD met Prolander mee 
over de inrichting. Daar is na 4 jaar met onze instemming een plan uitgerold, dat door uw 
commissie is goedgekeurd. Kort geleden zijn er tot onze verrassing en teleurstelling 
ingrijpende uitgewerkte alternatieven voor dat oorspronkelijke plan gepresenteerd.  

Daar komt o.a. in voor:  

# De Redendijk en Dijkweg gebruiken als kaden. 

# Andere afwatering van de Noordoosthoek. 

# De suggestie dat de taluds van de kaden steiler worden dan ons eerder is voorgespiegeld.  

Met deze gang van zaken en vooral met die wijzigingen gaan wij niet akkoord, wij zullen 
ons er tegen verzetten.  

Wij doen dan ook een beroep op uw commissie, Prolander de opdracht te geven aan het 
oorspronkelijke plan uitvoering te geven. 

Prolander c.q. het Waterschap en de Provincie hebben met deze mogelijke koerswijziging 
het vertrouwensbeginsel tussen overheid en haar burgers geschonden. 

Ook wordt niet voldaan aan artikel 14 van de KRW (zie bijlage 1) 

 

2. Dijkgraaf Bert Middel heeft in augustus in een openbaar interview geopperd dat: 
“waterbergingen kunnen worden gebruikt om een extra voorraad water op te slaan voor 
droge perioden.” Uiteraard nemen wij zijn uitspraken serieus. Wel zullen wij ons t.z.t. tegen 
de uitvoering van dit idee verzetten. Vanwege het duurzaamheidbeginsel van het 
Waterschap (zie bijlage 2) lijkt het ons toch van belang er bij de inrichting alvast rekening 
mee te houden, dat onze polder hierdoor vaker en voor een langere perioden als berging 
gebruikt kan gaan worden, mocht ons toekomstig verzet daar tegen falen. 
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3. De nulmeting van de grondwaterstanden wordt begonnen in deze extreem droge periode 
en ook nog kort voor de uitvoering van de inrichtingswerken. Het lijkt ons een redelijke eis 
die monitoring voort te zetten tot na de eerste inundatie. 

4. Bij calamiteiten zal het water in het Dwarsdiep statistisch eens in de 10 jaar opgestuwd 
moeten worden om de dan te hoge boezem te ontlasten. In samenhang daarmee zullen De 
Driepolders en De Dijken eens in de 25 jaar ingezet worden zo is ons steeds voorgehouden. 
Maar het lijkt er op dat het Dwarsdiep-project later wordt uitgevoerd dan gepland. Dan neemt 
de frequentie bij De Driepolders en De Dijken dus toe. Daarom eisen wij dat de stuw in het 
Dwarsdiep en de bergingen van De Driepolders en De Dijken gelijktijdig operationeel 
worden. 

5. Mede in samenhang met de KaderRichtlijn Water eisen wij vispassages t.h.v. de stuw bij 
de N388, de stuw bij de Dijkweg en bij het poldergemaal. Onder normale omstandigheden is 
dit ook de volgorde van de stroomrichting. 

6. Over de compartimenteringsmogelijkheid bij de stuw en duiker onder de Dijkweg hebben 
wij nog geen uitsluitsel gekregen. Om overbodige overstroming van de Bevervallei en de 
Noordoosthoek te voorkomen is zo’n mogelijkheid ook vanwege de KRW gewenst. 

7. Het verkeer op de T-splitsing N388 / N980 (London) resp. Munnekeweg / Langewolderweg 
loopt steeds vaker vast. Daardoor wordt de Dijkweg, ondanks de slechte staat, steeds vaker 
als sluiproute gebruikt. Na verbetering zal de verkeersintensiteit in dit natuur- en KRW-
gebied nog verder toenemen. Daarom zijn verkeersbelemmerende maatregelen gewenst. 
Desondanks dringen wij er op aan de duiker onder de Dijkweg, net als die onder de N388, 
van een faunapassage te voorzien. 

Wij danken u voor uw aandacht en verwachten dat u aan onze eisen tegemoet zal komen 
om onnodige vertraging van het project te voorkomen. 

BelangenVereniging Polder De Dijken. 

Contact adres:  Pieter van Dongen    

Dijkweg 5     

9359 TB Boerakker-gem. Leek  
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Bijlagen bij de inspreektekst van BVPDD bij de 13e gebiedscommissie vergadering.  

Bijlage 1  (Uit de KRW) 

Artikel 14 Voorlichting en raadpleging van het publiek  

1. De lidstaten moedigen de actieve participatie van alle betrokken partijen bij de uitvoering 
van deze richtlijn aan, met name bij de opstelling, de herziening en de aanpassing van de 
stroomgebiedsbeheersplannen. De lidstaten zorgen ervoor dat voor elk stroomgebiedsdistrict 
de volgende documenten worden gepubliceerd en voor opmerkingen ter beschikking worden 
gesteld van het publiek, met inbegrip van de gebruikers:  

a) een tijdschema en werkprogramma voor de opstelling van het plan, met inbegrip van de 
vermelding van de te nemen raadplegingsmaatregelen, minstens drie jaar vóór het begin van 
de periode waarop het plan betrekking heeft;  

b) een tussentijds overzicht van de belangrijke waterbeheerskwesties die zijn vastgesteld in 
het stroomgebied, minstens twee jaar vóór het begin van de periode waarop het plan 
betrekking heeft;  

c) kopieën van het ontwerp-stroomgebiedsbeheersplan, minstens één jaar vóór het begin 
van de periode waarop het plan betrekking heeft. Op verzoek wordt inzage gegeven in de bij 
de opstelling van het ontwerp-stroomgebiedsbeheersplan gebruikte achtergronddocumenten 
en -informatie.  

2. De lidstaten voorzien in perioden van ten minste zes maanden voor het maken van 
schriftelijke opmerkingen over die documenten, teneinde actieve betrokkenheid en 
raadpleging mogelijk te maken.  

3. De leden 1 en 2 zijn eveneens van toepassing voor bijgewerkte 
stroomgebiedsbeheersplannen 

 

Bijlage 2.   (uit de toelichting op het peilbesluit 2003 voor polder De Dijken.) 

Het belang van het duurzaamheidbeginsel voor de waterhuishouding (robuustheid) 

Het duurzaamheidbeginsel wordt door het waterschap als volgt gehanteerd: De 

waterhuishouding wordt zodanig beheerd, dat onomkeerbare processen in een systeem zo 

mogelijk worden tegengegaan, zodat er voor toekomstige generaties geen grote problemen 

ontstaan. 


