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MEMO

ag. 5a Voortgang en planning GC ZWK 01072019 

Aan: Gebiedscommissie ZWK 

Van: ErnstJan Cornelius 

Datum: 25-06-2019 

Onderwerp: Voortgang en planning ZWK

 

 
Voortgang 
 

108. Het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft op 12 maart 
2019 het ontwerp-peilbesluit vastgesteld voor de polders Fanerpolder, 
Zuidhomer Zuidpolder, Vredewold, Lagemeeden, Nienoord 
en Lettelbert. Het natuur en waterbergingsgebied De Drie Polders is 
onderdeel van het ontwerppeilbesluit. 
Het waterschap Noorderzijlvest heeft binnen de gebiedsontwikkeling 
Zuidelijk Westerkwartier de opdracht neergelegd om de knelpunten in de 
waterbeheersing in zes polders op te lossen, om te kunnen voldoen aan de 
normen van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). De knelpunten 
waar het om gaat hebben betrekking op peilbeheer, doorstroming en afvoer 
en de stabiliteit van taluds en watergangen. Het ontwerp-peilbesluit voor de 
zes polders lag ter inzage van 18 maart 2019 tot 29 april 2019. 
Het definitief peilbesluit wordt ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen 
Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest op 26 juni 2019. 
 
 

109. Alle grondeigenaren (> 5 ha.) binnen deze zes polders hebben een 
uitnodiging gekregen voor een inloopbijeenkomst op 9 april 2019 van 19.00 
uur tot 21.00 uur in de Postwagen te Tolbert. Op deze inloopbijeenkomst 
waren de te nemen maatregelen per polder inzichtelijk en ook werd 
getoond welke onderzoeken nog moeten worden gedaan en hoe de 
(voorlopige) planning naar de uitvoering toe er uitziet. 
 
 

110. Het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft woensdag 
13 maart besloten om een uitvoeringskrediet van 17,6 miljoen euro vrij te 
maken voor de aanleg van waterbergingen en andere maatregelen voor de 
waterkwaliteit en kwantiteit.  
De maatregelen zullen plaatsvinden in het Zuidelijk Westerkwartier binnen 
de aan te leggen natuurgebieden De Drie Polders en Polder de Dijken-
Bakkerom. En ook in de Lettelberterbergboezem en zes (landbouw)polders 
met een opgave vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water. 
 
 

111. Op 14 maart is door Sweco het concept Variantenstudie Bakkerom 13-15 
opgeleverd. In deze studie zijn 5 varianten uitgewerkt. Tegelijkertijd heeft er 
overleg plaats gevonden met eigenaar van Bakkerom 13-15 en 
opdrachtgever voor dit onderzoek SBB.  
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Eind april heeft SBB aangegeven de middelen niet beschikbaar te hebben 
nog te krijgen om de sanering van Bakkerom 13-15 uit te gaan voeren. 
Totale sanering, alles afvoeren is erg kostbaar. Dit houdt in dat de 
scenario’s waarbij al het verontreinigde materiaal zal worden afgevoerd niet 
haalbaar zijn. Het scenario wat nu wordt uitgewerkt is het afbreken van de 
bebouwingsresten, het herschikken en afdekken van het aanwezige 
verontreinigde materiaal. Dit alles natuurlijk conform de wet en regelgeving.  
 
 

112. Op 15 maart is een subsidieaanvraag binnen het Deltaprogramma van 
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingediend. Het betreft een 
pilot in het kader van klimaatadaptie. Subsidie is aangevraagd voor 
onderzoek en te nemen maatregelen als gemaal De Drie Polders, 
inlaatvoorziening in Polder de Dijken-Bakkerom en oeverbescherming in de 
Matsloot en het Lettelberterdiep. Onderzoek zal zich richten op kennis op 
doen en delen over fysieke effecten en resultaten van waterberging met de 
specifieke uitdagingen van dit gebied en haar omgeving. Maar ook over een 
optimale inzet van gemaal en inlaat tijdens wateroverlast en droogte en 
onderzoek/integrale aanpak sociale en fysieke aspecten van het gebied bij 
inrichting van de waterbergingen.  
 

113. De aanvraag betreffende de pilot in het kader van klimaatadaptie is in 
april afgewezen. Het beschikbare budget was meer dan 10x overvraagd. 

 
 

114. In overleg met de provincie en het waterschap wordt de aanvraag die 
was gedaan in het kader van de klimaatadaptie “omgebouwd” naar een 
aanvraag voor EU-POP.  

 
115. In april is een tweede wijzigingsplan PIP opgesteld voor De Drie Polders. 

Dit omdat in een kavelruil de begrenzingen zijn aangepast. In deze kavelruil 
is ook de toedeling van een inliggende agrariër, die ook particulier 
natuurbeheer heeft afgerond.  
 
 

116. In het gebied Bakkerom Zuid is een archeologische vondst gedaan de 
vondst lijkt heel oud en wordt nader onderzocht. Zodra hier meer over 
bekend is zal er over worden gecommuniceerd. Een kleine aanpassing op 
het inrichtingsplan lijkt te volstaan. 

 
 

117. Na de waterschapsverkiezingen in maart zijn er nieuwe Algemene en 
Dagelijkse bestuurders benoemd. Voor Waterschap Noorderzijlvest is Paul 
Tameling de opvolger van Carla Alma, voor het Wetterskip Fryslân volgt 
Otto van der Galiën, Egbert Berenst op. Beide heren zijn inmiddels door GS 
benoemd als lid van de Gebiedscommissie ZWK  

 
 

118. In mei is het laatste nog niet duurzaam beschikbare landbouwperceel van 
2 hectare binnen De Drie Polders verworven. Alle binnen het inrichtingsplan 
(waterberging) gelegen percelen zijn nu duurzaam beschikbaar voor de 
natuur en waterdoelen. Focus hier richt zich nu op maatwerkoplossingen 
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voor het duurzaam beschikbaar krijgen en realiseren van de benodigde 
gronden t.b.v. robuuste ecologische verbindingszone (REVZ) naar de 
Pasop.  

 
 

119. Op 3 en 5 juni zijn twee gebiedsavonden georganiseerd voor 
respectievelijk De Drie Polders en de Lettelberterbergboezem op maandag 
3 juni en voor Polder de Dijken-Bakkerom om woensdag 5 juni.   
Op 3 juni was er voor belangstellenden een informatieavond over De Drie 
Polders en de Lettelberterbergboezem. Tijdens deze avond gaf een film 
een virtuele rondwandeling om het nieuw te bouwen gemaal Lettelbert in 
De Drie Polders. Daarna konden de circa 25 belangstellenden in alle rust 
en openheid aan de hand van kaarten en tekeningen in gesprek met 
vertegenwoordigers van Prolander, Noorderzijlvest, provincie Groningen, 
Staatsbosbeheer en vertegenwoordigers van de ingenieursbureaus.  
 
Ongeveer 38 belangstellende waren op de tweede avond (5 juni) 
afgekomen om zich te laten informeren over de plannen in Polder De 
Dijken-Bakkerom. Nieuw in het ontwerp was de integratie van de Dijkweg 
als toekomstige kade. De wijziging werd goed ontvangen door de 
aanwezigen. Ook kwam de faunapassage onder de provinciale weg aan de 
orde. De gedachte is om hier in de toekomst een brug aan te brengen. De 
aanwezigen vroegen aandacht voor de hoge snelheid waarmee gereden 
wordt op de provinciale weg. Ook deze avond was er volop gelegenheid om 
bij de kaarten en tekeningen de plannen door te spreken en alle vragen op 
tafel te leggen bij betrokken deskundigen van de Provincie Groningen, het 
waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer, Prolander en 
ingenieursbureaus. 

 
 

120. Op 11 juli wordt een gebiedsbijeenkomst gehouden voor het gebied 
Hoendiep ZZ hier speelt naast het aanbrengen van een 
compartimenteringstuw het ophogen van de kade/weg van de Hoendiep ZZ. 
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Planning: 
 

 
 
 
Planning: Dwarsdiep 
 

• Daar waar kades gepland staan (oostzijde gebied lang Wilgepad) willen 
we deze zomer op reeds duurzaam beschikbare grond een aantal 
sonderingen gaan uitvoeren. Dit om inzicht te krijgen in de bodem 
opbouw. Hier zal een goed communicatietraject aan vooraf gaan. 

• In overleg met SBB en de grondcommissie worden pachters van SBB in 
het Dwarsdiep in beeld gebracht, dit om inzichtelijk te krijgen wie welke 
grond pacht en met welke voorwaarden.  

• Najaar 2019 evaluatie uitwerking hybride model.  
 
 
Planning: ZWK overige natuurgebieden 
 

• Deelgebied Bombay, hiervoor wordt een werkgroep samengesteld die 
zich gaat buigen over de uitwerking van het (globale) inrichtingsplan naar 
de uitvoering. Willem Tjebbe Oostenbrink van Prolander gaat hier in 
september 2019 het initiatief toe nemen. 
 

• Deelgebied Steenhuis en Coendersborg, afhankelijk van de 
mogelijkheden en voortgang zal hier in het najaar van 2019 een 
werkgroep voor worden samengesteld.  

aanbesteding start uitvoering gereed

De Drie Polders sep-19 nov-19 dec-20
Polder de Dijken-Bakkerom nov-19 dec-19 dec-20
Kunstwerken nov-19 dec-19 dec-20
Lettelberterbergboezem mrt-20 apr-20 dec-20
NBW polders apr-20 mei-20 dec-20
Compartimenteringsstuwen feb-20 mrt-20 dec-20


