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Concept - BESLUITENLIJST GEBIEDSCOMMISSIE Zuidelijk Westerkwartier 

Donderdag 01-07-2019 in het gemeentehuis te Leek.  
Volgende vergadering 30-09-2019 

 
 

Aanwezig Afwezig: 
Henk Staghouwer, provincie Groningen 
Paul Tameling, waterschap Noorderzijlvest  
Otto van Galiën, Wetterskip Fryslân 
Bert Nederveen, gemeente Westerkwartier 
Henk Hulshoff, LTO Noord  
Rieks van der Wal, Staatsbosbeheer 
Alex Datema, Boer & Natuur/Collectief Groningen West  
Jan Oomkes, Ondernemersver.+Toerisme Westerkwartier  
ErnstJan Cornelius, Prolander, secretaris  
Peter Jonk, Gemeente Westerkwartier 
Menno van der Meer, Waterschap Noorderzijlvest  
Mirjam Bakker, provincie Groningen 
Willem Tjebbe Oostenbrink, Prolander (verslag) 

Betty de Boer, voorzitter 
Suzanne Kloosterman, Waterschap Noorderzijlvest 
 

 
 

 DISCUSSIE/ BESLUITEN 
1.  Opening / mededelingen / vaststelling agenda 
 Voorzitter Betty de Boer is wegens ziekte verhinderd.  

Dhr. Henk Staghouwer zit de vergadering voor en opent om 19:00 de 16e vergadering 
gebiedscommissie (GC) en heet de commissieleden van harte welkom.  
De agenda is akkoord. 
 
Er zijn geen mededelingen.  

2. Nieuwe GC-leden 
Er zijn een aantal nieuwe GC-leden:  

• Waterschap Noorderzijlvest - dhr. Paul Tameling 
• Wetterskip Fryslân - dhr. Otto van der Galiën 
• Gemeente Westerkwartier - dhr. Bert Nederveen 

3. Insprekers 
Mw. Griet van Dongen spreekt in. (Zie bijlage: Inspreektekst van De Belangen Vereniging Polder De 

Dijken 1 juli 2019).  

Reactie op punt 1 m.b.t. bestrijding van de Reuzenbereklauw: Provincie en SBB zijn voornemens om 
een actieplan op te stellen ter bestrijding van invasieve exoten.  
 

4. Verslag vorige bijeenkomst d.d. 25-02-2019 
 Er zijn wijzigingen.  

Het verslag wordt vastgesteld.  
 

5. Voortgang  
 a) Gebiedsontwikkeling ZWK algemeen (ter kennisname) ag. 5a 

b) Planning (ter kennisname) ag. 5b 
c) Procedures (ter kennisname) ag. 5c   

5.a. Gebiedsontwikkeling ZWK algemeen 
Dhr. ErnstJan Cornelius licht de memo toe met de punten die sinds de vorige vergadering aan de orde 
zijn geweest. 

ag. 3 Verslag GC ZWK  01-07-2019 
Openbare deel 

 



Gebiedscie ZWK 2 
01-07-2019 

 DISCUSSIE/ BESLUITEN 
N.a.v. punt 111 de aanvulling/correctie van dhr. Rieks van der Wal: Er bestaat geen wettelijke 
saneringsplicht. Hoewel er geen verplichting tot saneren is, heeft SBB besloten wel over te gaan tot 
slopen en het afdekken van de plek.  
N.a.v. punt 114 de vraag van dhr. Jan Oomkes over de termijn van indiening voor EU-POP.  
Reactie: de indieningstermijn is 26 juli 2019. Een eerste reactie wordt in september verwacht; formeel 
besluit zal later plaatsvinden.  
N.a.v. punt 117 de aanvulling: Voor de provincie is de dhr. Henk Staghouwer een nieuwe periode 
benoemd door GS.  
N.a.v. punt 118 de reactie: Dhr. Jan Oomkes spreekt zijn genoegen uit over de voortgang die in de 
Drie Polders gemaakt kan worden.  
 
 
5.b. Planning  
Dhr. ErnstJan Cornelius licht de planning toe.  
De Drie Polders en Polder De Dijken-Bakkerom zijn uit elkaar gehaald. Een aantal onderzoeken loopt 
nog. 
Er zal een brief uitgaan naar de huidige pachters om hen te informeren over de 
inrichtingswerkzaamheden en gevolgen voor de pacht. Normaal loopt de pacht door en het is goed 
hen in kennis te stellen van de veranderingen.  
 
 
5.c. Procedures 
Mw. Mirjam Bakker licht de stand van zaken van de procedures toe.  
a) PIP (in procedure): Er loopt geen beroep meer voor het PIP bij RvS.  
b) Wijzigingsplannen PIP (in procedure): Er is één zienswijze binnengekomen. Hierover worden 
momenteel gesprekken gevoerd.  
c) Op het Bestemmingsplan Buitengebied Westerkwartier (voormalige gemeente Leek) m.b.t. met 
dubbelbestemming "Waterstaat-Waterberging" is nog geen zienswijze binnengekomen. Het 
bestemmingsplan ligt ter inzage tot 30 juli 2019.  
d) Het ontwerp peilbesluit Polder de Dijken-Bakkerom is door het DB vastgesteld.  
e) Projectplannen water: De plannen water voor DDP en PDDB liggen momenteel ter inzage.  
f) De langlopende procedures voor de ontgrondingsvergunning en omgevingsvergunning lopen 
momenteel.  
 
Vraag van dhr. Henk Hulshoff: Hoe wordt omgegaan met kleine aanpassingen op het 
bestemmingsplan Westerkwartier? 
Antwoord: De gemeente gaat dit aanpassen als kleine wijzigingen. Alleen wijzigingen zullen ter inzage 
worden gelegd. Dit zal deelgebiedsgewijs worden opgepakt.  
 

6. Presentatie voortgang en optimalisatie ontwerpen PbZWK (ter kennisname) 
 
Dhr. Menno van der Meer geeft een presentatie. 
Bestemmingsplan betekent een wijziging in de PIP. Er komt een klein stukje waterberging in de ZW 
hoek van De Drie Polders bij, dit was al wel NNN.  
 
Er zal een ketenpark worden ingericht die ook dient als loket naar de streek. Er kan gebruik van 
gemaakt worden om informatie te verschaffen over de projecten. Locatie is op de hoek van een 
perceel van de DDP in de bocht aan de Pasop.  
 
Dynamische peilbeheer betekent dat je langzaam toewerkt naar het gewenste natuurpeil, 
waarbij rekening gehouden wordt met bodemgesteldheid en beheer mogelijkheden. 
Hierin moet naar een goede balans worden gezocht. 
Pachters kunnen op drogere delen bijdragen aan beheer.  
 
Er komen twee compartimenteringsstuwen ter hoogte van de Kerkenweg Oostwold, bij Hoendiep en 
bij Lettelberterdiep boven A7.  
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 DISCUSSIE/ BESLUITEN 
Dhr. Alex Datema vraagt naar de locatie van de peilbuizen. De meeste peilbuizen zijn geplaatst buiten 
het (NNN) gebied en enkele binnen de begrenzing van het NNN.  
 
Dhr. Jan Oomkes: welk materiaal zal worden gebruikt bij het funderen van kunstwerken: palen heien 
of kleef? Beiden zijn mogelijk.  
 
De voorzitter constateert dat het project goed op stoom is en volgens schema loopt zoals ook aan PS 
is toegezegd.  
Dhr. Menno van der Meer wordt bedankt voor zijn presentatie.  
Dhr. Jan Oomkes constateert met genoegen dat er aandacht is voor recreatie en toerisme.  

7. Rondvraag 
 Dhr. Jan Oomkes attendeert aanwezigen op de publicatie Dallandschap De Oude Riet geschreven 

door Koos Vos, waarvan 1500 ex. zijn verspreid. Verder is er de app "Parels in het Westerkwartier".  
Dhr. Paul Tameling geeft aan dat vanuit het waterschap bekeken zal worden waar kansen zich voor 
doen.  
 

8. Sluiting 
 Voorzitter dhr. Staghouwer bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering. De GC gaat 

verder met het besloten deel.  
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Blad 1 van 1 
Inspreektekst van De BelangenVereniging Polder De Dijken  
 
bij de 16e gebiedscommissievergadering van maandag 1 juli 2019 in het voormalige 
gemeentehuis van Leek. 
 
Geachte leden van de Gebiedscommissie, 
 
Ik ben Griet van Dongen-Hofstra en spreek namens de BelangenVereniging Polder De 
Dijken. 
 
De volgende 4 punten willen we onder uw aandacht brengen. 
 
1. Omdat het over het toekomstige beheer van onze polder gaat en de betreffende 
organisaties hier bijeen zijn, maken wij van de gelegenheid gebruik u op het volgende te 
wijzen:  
Al jaren rukt de Reuzenberenklauw in onze polder op. Daarom doen wij een beroep op de 
betreffende gebiedscommissieleden, de bestrijding van de Reuzenberenklauw op hun 
eigendommen serieuzer aan te pakken en onderling te coördineren.  
 
Een deel van een EU-verordening luidt als volgt:  (nr. 1143/2014 ). 
Reuzenberenklauw staat sinds augustus 2017 op de Unielijst van invasieve exoten. Een 
soort die op de EU-lijst staat, mag o.a. niet meer worden verhandeld. Verder geldt voor 
lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen, te verwijderen, of als 
dat niet lukt, zodanig te beheren dat verspreiding en schade zo veel mogelijk wordt 
voorkomen.  
 
2. De Noordoosthoek van onze polder (peil -93 cm NAP) met daar in de erven van Dijkweg 1 
en 3, watert nu onder vrij verval af op de Ottervallei (-200 cm NAP). Daar kan weinig mee 
mis gaan. In de geplande situatie gaat de N.O.hoek afwateren via Dijkweg 2 (-200 cm NAP).  
Het water van de N.O.hoek plus dat van Dijkweg 2 zal door een lange buis de inlaat onder 
de Dijkweg kruisen. Als er met die buis iets fout gaat heeft de N.O.hoek geen afwatering en 
loopt Dijkweg 2 tot -93 cm NAP onder. Daarom is het wenselijk maatregelen te treffen die dit 
risico beperken.   
 
3. Pal ten westen en ten noorden van Bakkerom 8 (De Kiep) is een kwel-, tochtsloot gepland. 
Wij gaan er vanuit dat dit een waterschapssloot wordt, met de kavelgrens op de insteek aan 
de erf kant, zoals dat in vergelijkbare situaties ook elders in de polder het geval wordt.  
 
4. De N388 wordt aangepast ter hoogte van de wateronderdoorgang, die loopt van 
Bakkerom-Zuid naar de Bevervallei. In dat kader pleiten wij er voor de bestaande 60 km per 
uur snelheidsbeperking naar het zuiden te verlengen tot voorbij de kruising 
Tjabbenvennenweg-Bakkerom. Inclusief Dijkweg, Tjabbenvennenweg en Bakkerom zijn daar 
8 uitritten binnen een lengte van slechts 175 m, wat regelmatig tot gevaarlijke situaties leidt. 
 
Wij danken u voor uw aandacht. 
 
BelangenVereniging Polder De Dijken. 
 
Contact adres:  Pieter van Dongen   Dijkweg 5 
 
                         9359 TB Boerakker-gem. Westerkwartier  
                          


