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MEMO

Aan: Gebiedscommissie ZWK 

Van: ErnstJan Cornelius 

Datum: 18-02-2019 

Onderwerp: Voortgang ZWK algemeen  

 

 
Voortgang 

 
93. Op 19 december heeft Provinciale Staten het PIP vastgesteld. Gezien de 

vakantieperiode zal deze samen met de ontgrondingsvergunning in de 2e 
week van januari worden gepubliceerd waarna deze 6 weken ter inzage zal 
worden gelegd. Zie voortgang procedures. 
 

94. Vanaf 14 januari tot 26 februari liggen het Provinciaal Inpassingsplan en de 
ontwerp ontgrondingsvergunning ter inzage.  
 

95. Eind december zijn de SSK-ramingen vanuit het PbZWK opgeleverd. Deze 
zijn opgesteld vanuit de vastgestelde programma’s van eisen. Uitkomsten 
geven aanleiding om de scope van de verschillende onderdelen nader te 
gaan bekijken. Vooral de benodigde grond voor de kades is fors meer en 
ook de faunavoorzieningen zijn fors duurder. 
 

96. Binnen het PbZWK zijn de scope van de kades nader bekeken en wordt het 
programma van eisen aangepast. Dit heeft gevolgen voor de overhoogte 
die aan de kades wordt meegegeven. Uitgegaan wordt nu van een 
overhoogte van 50 cm en dat onderzocht wordt op welke termijn eventuele 
ophoogslagen nodig gaan zijn. 
 

97. Moomba heeft de animatie van de Gebiedsontwikkeling afgerond en 
opgeleverd. Op de vergadering van de GC eind februari zal deze worden 
getoond en is daarna op de website te bekijken.  
 

98. Met de gemeente Westerkwartier is ambtelijk overleg geweest over het 
alternatief om de Dijkweg en Redendijk als kade te gaan gebruiken. 
Uitkomsten zijn dat de intentie er is om hiermee in te stemmen en dat een 
aantal zaken nader moeten worden uitgezocht en worden belicht. 

 
99. Er zijn uitwerkingen gemaakt voor de waterpassage in de Dijkweg deze zijn 

samen met de uitwerkingen van het alternatief in Polder de Dijken-
Bakkerom met het bestuur van de belangenvereniging besproken op 
dinsdag 22 januari. Tijdens dit (goede) gesprek is ook een toelichting 
gegeven op de antwoorden van de door de belangenvereniging gestelde 
vragen. Afgesproken is verder dat er frequenter (1x per 3-4 weken) 
informatie zal worden uitgewisseld. 
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100. De kavelruil in Polder de Dijken-Bakkerom welke op 25 januari zou gaan 
passeren is uitgesteld naar 31 januari, het bleek niet haalbaar om alle 
processen zo achter elkaar te krijgen dat de 25e kon worden aangehouden. 
Vooral de vernummering van percelen de verwerking van alles door de 
notaris vroeg meer tijd.  Overwogen wordt om de bestuurlijke markering van 
deze kavelruil te verplaatsten naar maart. Dan zijn ook de laatste 
erfuitwerkingen in detail uitgewerkt.   
 

101. Overleg met de Nutsbedrijven over kabels en leidingen hebben 
inzichtelijk gemaakt dat hier zsm prioriteit aan moet worden gegeven, 
doorlooptijden van 20 weken worden genoemd. 
 

102. SBB heeft op 24 januari tijdens een bijeenkomst met haar pachters 
informatie verstrekt over de gebiedsontwikkeling en de gevolgen hiervan 
voor de pachters.   

 
103. Op 25 januari is de akte gepasseerd van een bijzondere aankoop in het 

Zuidelijk Westerkwartier. We hebben 7,4 hectare natuur/waterberging in de 
kern van het Dwarsdiep, 0,3 hectare verbindingszone bij de Coendersborg 
en 15 hectare ruilgrond, beschikbaar gekregen. 
De ruilgrond zal worden ingezet om het gebruik van de Coendersborg te 
extensiveren.  
 

104. Op 31 januari is ca 95% van de kavelruil Polder de Dijken-Bakkerom 
gepasseerd. In deze kavelruil met 9 partijen is ruim 179 hectare geruild. Met 
deze kavelruil is weer een belangrijke stap gezet in het gebiedsproces om 
de waterberging/NNN in Polder de Dijken beschikbaar te krijgen voor 
inrichting. In deze kavelruil heeft de provincie Groningen 16 hectares 
strategische ruilgrond, 15 hectare NNN (voor zowel SBB als particulieren) 
en 18 hectare ondergrond voor kades verworven. Voor de correcte 
administratieve verwerking van de verworven kades in de definitieve akte 
zijn meer dan 40 percelen kadastraal gesplitst.  
In deze kavelruil is bovendien uitvoering gegeven aan de regionale deal om 
tot eenheid van beheer te komen. Provinciale eigendommen ter grootte van 
88 hectare gelegen in kernnatuur zijn toegedeeld aan Staatsbosbeheer. 
Staatsbosbeheer heeft op haar beurt enkele herijkte (vervallen) NNN 
percelen ingebracht die zijn toegedeeld aan de landbouw. Ook zijn percelen 
binnen NNN door SBB uitgeruild met een particuliere natuurbeheerder en 
heeft SBB de ondergrond van de kaden voor de waterberging ingebracht.  
Mede door de complexiteit van de onderliggende ruilingen, doorruilen en de 
vele splitsingen is deze kavelruil een waar huzarenstukje geweest.  
 

105. Op 1 februari zijn vanuit het PbZWK de aangepaste SSK-ramingen 
aangeleverd. Deze worden besproken met de PL-opdrachtgevers en 
daarna verwerkt in de krediet aanvraag voor het AB van het waterschap. 

 
106. Op 13 februari heeft een vervolggesprek plaatsgevonden met de 

belangenvereniging Polder de Dijken. In dit gesprek is de voortgang van de 
voorbereidende werkzaamheden besproken en ook de stand van zaken van 
de uitwerking van de alternatieven. 
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107.  Op 15 februari zijn twee aanvragen voor EU-POP-subsidie ingediend. 
Voor De Drie Polders is een subsidie aangevraagd in het kader van 
biodiversiteit en voor de compartimenteringsstuwen en een waterinlaat in 
het kader van water en klimaat.  
 
 

 
 
Planning: Polder de Dijken-Bakkerom en De Drie Polders 
 

• Start vergunningen     oktober 2018 
• VO GWW       december 2018 
• VO-DO Kunstwerken     december 2018 
• SSK-ramingen op basis VO (en DO)   december 2018 
• Aanpassingen ramingen VO     1 februari 2019 
• Uitwerkingen naar DO    1 april 2019 
• Afronding procedures/vergunningen   april-mei 2019 
• Bestekken gereed      1 juni 2019 
• Aanbesteding      augustus 2019 
• Start uitvoering     september 2019 

 
 
 

Planning: Lettelberterbergboezem en NBW-polders  
 

• Start vergunningen     oktober 2018 
• VO GWW       december 2018 
• VO-DO Kunstwerken     december 2018 
• SSK-ramingen op basis VO (en DO)   december 2018 
• Aanpassingen ramingen VO     1 februari 2019 
• Uitwerkingen naar DO    1 april 2019 
• Afronding procedures/vergunningen   april-juni 2019 
• Bestekken gereed      1 september 2019 
• Aanbesteding      oktober 2019 
• Start uitvoering     december 2019 

 


