
 

 
Concept - BESLUITENLIJST GEBIEDSCOMMISSIE Zuidelijk Westerkwartier 

Donderdag 25-02-2019 in het gemeentehuis te Leek.  
Volgende vergadering 01-07-2019 

 
 

Aanwezig Afwezig: 
Betty de Boer, onafhankelijk voorzitter   
Henk Staghouwer, provincie Groningen 
Carla Alma, waterschap Noorderzijlvest  
Egbert Berenst, Wetterskip Fryslân 
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 
Willem Tjebbe Oostenbrink, Prolander (verslag) 

- Bert Nederveen, gemeente Westerkwartier 

 
 

 DISCUSSIE/ BESLUITEN 
1.  Opening / mededelingen / vaststelling agenda 
 Voorzitter de Boer opent om 19:00 de 14e vergadering gebiedscommissie (GC) en zij heet de 

commissieleden van harte welkom.  
 
De agenda is akkoord. 
 
Er zijn geen mededelingen.  

2. Nieuw GC-lid vanuit de gemeente Westerkwartier  
Het nieuwe GC-lid is afwezig.  

3. Insprekers 
Er zijn geen insprekers. 
 

4. Verslag vorige bijeenkomst d.d. 29-11-2018 
 Eén kleine wijziging: pg.3 punt 5 Discussie/besluiten: "beheerscenario" moet zijn "beheerscenario's". 

Het verslag wordt vastgesteld.  
5. Voortgang  
 a) Planning (ter kennisname) ag. 5b 

b) Procedures (ter kennisname) ag. 5c   
c) Grondzaken (ter kennisname)  ag. 5d 
d) Notitie en advies “De Jammer” (vaststellen) ag. 5e 
e) Notitie beheer NNN (ter kennisname) ag. 5f 

4.a. Gebiedsontwikkeling ZWK algemeen 
Dhr. Cornelius licht de memo toe met de punten die sinds de vorige vergadering aan de orde zijn 
geweest. 
N.a.v. punt 93 het verzoek van dhr. Hulshof: om terinzagelegging niet alleen op het gemeentehuis 
Westerkwartier te Zuidhorn te laten plaatsvinden, maar eveneens op de voormalige gemeentehuizen 
van Grootegast, Marum en Leek.  
Zo wordt besloten. 
 
4.b. Planning  
Dhr. Cornelius licht de planning toe. Er is een opsplitsing van de planning voor de uitvoering van 
PDDB en DDP enerzijds en Lettelberterbergboezem en NBW-polders anderzijds. 

ag. 4 Verslag GC ZWK  25-02-2019 
Openbare deel 
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 DISCUSSIE/ BESLUITEN 
Na de zomer zullen de werkzaamheden voor De Drie Polders en Polder De Dijken-Bakkerom worden 
opgestart. De aanbesteding staat gepland vlak voor de bouwvak. De gunning zal erna gaan plaats 
vinden. 
 
4.c. Procedures 
Correctie: "het MER" moet zijn "de MER".  
Dhr. Hulshof: het bestemmingsplan van de gemeente Grootegast moet worden gewijzigd. Hoe pakt 
gemeente Westerkwartier dit op?  
Mw Bakker licht toe dat er met de gemeente overleg is.  
 
Het definitieve wijzigingsplan zal april/mei 2019 worden vastgesteld.  
 
4.d. Grondzaken (ter kennisname) 
Omdat er geen publiek is, wordt besloten dit onderwerp in één keer in het besloten deel te bespreken.  
 
4.e. Notitie en advies "De Jammer" (vaststellen) 
De notitie "De Jammer" wordt vastgesteld. 
 
4.f. Notitie beheer NNN (ter kennisname) 
Mw Bakker de notitie wordt gepresenteerd en akkoord bevonden. 
 
   

6. Animatie Gebiedsontwikkeling ZWK (ter kennisname) 
De animatie wordt vertoond. Het is laagdrempelig en maakt op eenvoudige manier inzichtelijk hoe 
processen van waterberging en natuurontwikkeling in het ZWK worden uitgevoerd. De animatie zal op 
YouTube en sociale media worden vertoond.  
De GC zal worden geïnformeerd over het moment waarop de animatie openbaar wordt.  
 
Dhr. Staghouwer vraagt n.a.v. de animatie wat er gedaan wordt aan het vastleggen van de grote 
veranderingen die nu en komende jaren in het gebied zullen plaatsvinden.  
Dhr. Cornelius geeft aan dat het de opzet is om het gebied van ZWK voor en na de veranderingen op 
foto en/of film met drone vast te leggen.  
 

7. Presentatie voortgang en optimalisatie ontwerpen PbZWK (ter kennisname) 
 Dhr. van der Meer geeft een presentatie over de ontwerpen PbZWK. 

 
Naar aanleiding van de presentatie:  
Dhr. Cornelius licht het cafetariamodel toe: er zijn op verschillende locaties meerdere keuzes mogelijk, 
die los van elkaar te maken zijn. Per onderdeel wordt gekeken wat een goede, geschikte oplossing is.  
Enkele plekken worden toegelicht. 
- Het plan is nu om de Dijkweg zelf als kade in te richten. Dit heeft verschillende voordelen: er is geen 
afzonderlijke aanleg van kade nodig. Dit betekent een vergroting van de bergingsruimte, minder 
onderhoud aan een afzonderlijke kade en minder kosten van inrichting, mede omdat de weg vanwege 
grondwerkzaamheden in de omgeving sowieso zal beschadigen en hersteld moet worden.  
Ambtelijk is er met de gemeente overleg geweest om gezamenlijk de werkzaamheden rond de 
Dijkweg op te pakken.  
Het overleg met de belangenvereniging verloopt goed en leidt tot wederzijds vertrouwen. Knelpunten 
en oplossingen worden gezamenlijk besproken.  
- Steunkade bij de Redendijk.  
- De verbinding van de Ottervallei en Bevervallei.  
 
Vragen:  
Dhr. Staghouwer vraagt hoe hardrijden op de Dijkweg voorkomen zal worden.  
Dhr. Berenst vraagt of de afstemming met de gemeente nog tot vertraging kan leiden.   
 
Toelichting van de dhr. Cornelius:  
De weg behoudt haar smalle profiel.  
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 DISCUSSIE/ BESLUITEN 
Er zal voor herstel en de aanleg van kunstwerken van de Dijkweg geen aanbesteding plaatsvinden 
voordat met de gemeente de EBO geregeld is. 
De Dijkweg zal volgens planning 2020 worden aangepakt. Goed communiceren met bewoners is van 
belang omdat de weg een tijd beperkt gebruikt kan worden. Hiervoor zal eèn ontsluitingsplan worden 
opgesteld. 
 
Dhr. Staghouwer vraagt of de risico's benoemd zijn. Kunnen bezwaren tegen het PIP leiden tot 
vertraging?  
Toelichting van dhr. Cornelius: De risico's zijn goed in kaart gebracht. Ambtelijk is er over gesproken. 
De proceduretijd moet worden afgewacht om te weten welke bezwaren en beroepen er komen.  
De planning is dat in april/mei de procedures voor vergunningen geregeld zijn. Er is wel enig zicht op 
welke bezwaren te verwachten zijn. Deze bezwaren hebben met name betrekking op enkele 
onderdelen. Daarmee hebben ze naar verwachting geen invloed op het geheel. Er zijn nog geen 
bezwaren geuit tegen ontgrondingsvergunning.  
 

8. Rondvraag 
 Er zijn geen punten voor de rondvraag  
9. Sluiting 
 Voorzitter de Boer bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering. De GC gaat verder met 

het besloten deel.   
  

 


