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MEMO

ag. 4a Voortgang en planning GC ZWK 30092019 

Aan: Gebiedscommissie ZWK 

Van: ErnstJan Cornelius 

Datum: 23-09-2019 

Onderwerp: Voortgang en planning ZWK

 

 
Voortgang 
 

 
121. Op 26 juni 2019 heeft het Algemeen Bestuur van waterschap 

Noorderzijlvest het peilbesluit NBW polders vastgesteld. Het besluit heeft 
invloed op zes polders in het Zuidelijk Westerkwartier: Fanerpolder, 
Lagemeeden, Lettelbert (incl. waterberging “Driepolders”), Nienoord, 
Vredewold en Zuidhorner Zuidpolder. 

 
122. Op 8 juli heeft de minister een tijdelijk Handelingskader voor hergebruik 

van PFAS-houdende grond en baggerspecie aangekondigd. PFAS is de 
afkorting van poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte 
stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Dit tijdelijk 
handelingskader heeft grote gevolgen voor grond en bagger 
werkzaamheden in Nederland. Omdat het handelingskader in 2020 qua 
beleid vorm gaat krijgen en er tot die tijd het tijdelijk handelingskader van 
kracht is. 

 
123. Op 11 juli is 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. De direct betrokkenen/omwonenden waren hiervoor uitgenodigd. 15  
waren aanwezig. Een goede bijeenkomst waarbij informatie is gedeeld  
en vragen zijn beantwoord. 

 
124. Voor waterbergingsgebied Polder De Dijken-Bakkerom is op dinsdag    

30 juli het projectplan Waterwet vastgesteld. Het besluit en de 
bijbehorende stukken lagen ter inzage van 31 juli 2019 tot en met 10  
september 2019 bij het waterschap Noorderzijlvest. 
 

125. Op 15 februari zijn twee aanvragen voor EU-POP-subsidies 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. 
Op 15 juli kregen wij van het Samenwerkingsverband Noord Nederland 
(SNN, de instantie die de subsidieaanvragen afhandelt) een positieve 
reactie op de aanvraag in het kader van de biodiversiteit. De aanvraag is 
voor 100% gehonoreerd, er is een bedrag van € 4 miljoen toegezegd. 
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126. Op 26 juli zijn twee nieuwe POP aanvragen ingediend, één voor Polder de 
Dijken-Bakkerom fase 2, ad € 400.000,- (100%) hierin zijn de maatregelen 
opgenomen tbv de vismigratie. De tweede aanvraag is in het kader van 
POP klimaatadaptie ad € 5,4 miljoen (50%) hierin zitten de geraamde 
kosten van het gemaal Lettelbert, de kunstwerken 
Lettelberterbergboezem en de oeverversterkingen van de Matsloot en het 
Lettelberterdiep. 
 

127. Begin augustus is er door de gemeente Westerkwartier een 
omgevingsvergunning verleend voor de kunstwerken in De Drie Polders 
(gemaal en inlaat) 

 
128. De benodigde onderzoeken in de zes NBW polders zijn half augustus van 

start gegaan. Alle grondeigenaren met gronden waarop maatregelen 
gepland staan hebben een brief gekregen. Op de website van het ZWK is 
een interactieve kaart geplaatst waarop tot op maatregelniveau bekeken 
kan worden waar maatregel nodig zijn en waar dus onderzoek plaats gaat 
vinden. 
 

129. Op 21 augustus stond de aanbesteding van GWW De Drie Polders 
gepland. Omdat er nog geen duidelijkheid was over de impact van PFAS 
is besloten de aanbesteding nog niet te starten. 

 
130. Overleg met de omgevingsdienst en de provincie maakte duidelijk dat het 

belangrijk was om zsm de bodem kwaliteitskaart (BKK) uit te breiden 
(updaten) met PFAS. Omdat hiervoor onderzoek nodig is heeft Prolander 
dit opgepakt en heeft Antea opdracht gegeven de benodigde 
onderzoeken te gaan doen en te laten analyseren.  

 
Om detail PFAS informatie te krijgen over de uit te voeren projecten in het 
ZWK heeft Prolander opdracht gegeven aan Sweco om in De Drie 
Polders, Polder de Dijken-Bakkerom en de Lettelberterbergboezem ook 
bodemmonsters te nemen en te laten onderzoeken op PFAS.      

 
131. Op 4 september is de aanbesteding van het GWW in De Drie Polders 

gestart. Definitieve gunning staat gepland voor 12 november.  
 

132. Op 6 september, verscheen de nieuwe uitgave van Land+Water, met als 
thema Waterbeheer. In het vaktijdschrift was speciale ruimte voor het 
Zuidelijk Westerkwartier. Menno van der Meer, projectleider vanuit 
waterschap Noorderzijlvest, vertelt over de aanpak van de 
gecombineerde opgave van water en natuur in het gebied. Het artikel 
staat op de website van het ZWK. 

 
133. Op 11 september is Sweco gestart met de sanering van twee delen van 

puinlanen waarin asbest is aangetroffen. De Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT) heeft eerder aangezegd dat deze vervuilingen op 18 
september gesaneerd moeten zijn. Na afloop wordt door Sweco een 
saneringsrapport opgesteld en gecommuniceerd/ingediend bij de ILT.   

 
134. 12 September, eerste PFAS onderzoeksresultaten binnen het ZWK 

leveren een beeld op waarbij overal PFAS in geringe mate wordt 
waargenomen. 
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Planning: 

 
 
 
Planning: Dwarsdiep 
 

• Daar waar kades gepland staan (oostzijde gebied lang Wilgepad) willen 
we najaar 2019 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 in het 
Dwarsdiep in beeld gebracht, dit om inzichtelijk te krijgen wie welke 
grond pacht en met welke voorwaarden. Achterliggende gedacht is om 
mogelijk in 2020 de pacht op te zeggen en alleen (in de kern) nog met 
beperkende voorwaarden uit te gaan geven.  

• Najaar 2019 evaluatie uitwerking hybride model. Vanuit de 
grondcommissie zal een advies komen die aan de Gebiedscommissie 
zal worden voorgelegd. Planning is om dit advies in de laatste 
vergadering van de Gebiedscommissie is 2019 (2 december) te 
agenderen.  

 
 
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 heeft hier dit 
voorjaar het initiatief toe genomen. 
 
Met de opdrachtgevers is in september afgesproken dat er vanuit 
inrichting in 2019 nog geen uitwerking van het inrichtingsplan gaat 
plaatsvinden. De focus in 2019 wordt eerst gelegd bij het duurzaam 
beschikbaar krijgen van de gronden en eventuele ruilmogelijkheden 
binnen dit gebied bij de inliggende terrein beherende organisaties. 
(Staatsbosbeheer en de Dotterbloem) 
 

• Deelgebied Steenhuis en Coendersborg, ook hier zal een werkgroep voor 
worden samengesteld. Ook hier gaat Willem Tjebbe Oostenbrink dit jaar 
mee aan de slag.  
 
Met de opdrachtgevers is in september afgesproken dat er vanuit 
inrichting in 2019 nog geen uitwerking van het inrichtingsplan gaat 
plaatsvinden. 

aanbesteding start uitvoering gereed

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


