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MEMO

ag. 5 Start uitvoering GC ZWK 02122019 

Aan: Projectgroep ZWK 

Van: ErnstJan Cornelius 

Datum: 15-11-2019 

Onderwerp: Start uitvoering 20 december 2019

 

 

In 2015 is de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier gestart, de 
Gebiedscommissie is geïnstalleerd en diverse project en werkgroepen zijn 
ingesteld. Na de eerste gebiedsavond in juni 2015 kon daadwerkelijk worden 
gestart. Door het organiseren en houden van schetsbijeenkomsten en 
gebiedsavonden zijn in twee jaar tijd in 2017 de concept inrichtingsplannen 
voorgelegd aan de Gebiedscommissie. De Gebiedscommissie heeft deze 
concept inrichtingsplannen van een advies voorzien en opgeleverd aan haar 
opdrachtgevers, Provincie Groningen en het Waterschap Noorderzijlvest.  
 
De opdrachtgevers hebben de inrichtingsplannen vastgesteld en ook is er een 
MER opgesteld en een PIP. In een tweede opdracht (Projectnota) hebben de 
opdrachtgevers gevraagd deze vastgestelde inrichtingsplannen uit te gaan 
werken en uit te gaan voeren en hebben hiervoor de benodigde kredieten 
vastgesteld. Naast deze kredieten zijn er ook diverse Europese (POP) subsidies 
aangevraagd en verkregen.  
 
In de 2e Projectnota is er prioritering aangegeven qua uitvoering. De natuur en 
waterbergingsgebieden De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom hebben 
de hoogste prioriteit gekregen. Deze twee gebieden moeten qua waterberging op 
1 januari 2021 inzetbaar zijn. Voor het derde natuur en waterbergingsgebied, het 
Dwarsdiep, is aangegeven dat hier gezien de grondposities eerst een nadere 
(hybride) uitwerking moet gaan plaats vinden om de natuur, water en landbouw 
hierin goed te gaan positioneren.  
 
Het Waterschap Noorderzijlvest heeft het verzoek gedaan om de gebieden, de 
Lettelberterbergboezem en 6 landbouwpolders met een opgave vanuit het 
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) gelijktijdig met De Drie Polders en 
Polder de Dijken-Bakkerom uit te gaan werken en uit te gaan voeren. 
 
In 2018 zijn de voorbereidende en conditionerende onderzoeken voor de twee 
natuur en waterbergingsgebieden en de twee aanvullende opgaves vanuit het 
waterschap van start gegaan. De inrichtingsplannen zijn aan de hand van de 
onderzoeken uitgewerkt in voorlopige en definitieve ontwerpen en daarna 
zijn/worden deze omschreven in bestekken. 
 
Voor De Drie Polders is het bestek aanbesteed en start de aannemer binnenkort 
met de uitvoering. Voor Polder de Dijken-Bakkerom en een groot kunstwerken 
bestek is de aanbesteding op 21 respectievelijk 14 november gestart en zal hier 
eind februari een aannemer bekend zijn, zodat ook hier de uitvoering van start 
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gaat. 
De uitvoering van de Lettelberterbergboezem, de zes landbouwpolders met een 
NBW-opgave en twee grote compartimenteringsstuwen zal in het voorjaar/zomer 
van 2020 starten.   
 
Om de uitvoering van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier te 
markeren gaan op vrijdag 20 december 2019 feestelijke openingshandelingen 
plaatsvinden. De opdrachtgevers nodigen hierbij de bestuurders, de 
Gebiedscommissie, de project en werkgroepen, Prolander, de bewoners uit de 
streek, en de betrokken ingenieursbureaus uit om dit heugelijke feit te vieren. 
Natuurlijk zal ook de media/pers hiervoor worden uitgenodigd. 
 
 
SAVETHEDATE (uitnodiging volgt per mail) 
 
Vrijdag 20 december 2019 13.30 uur – ca.16.30 uur  
Start uitvoering Gebiedsontwikkeling Zuidelijk West erkwartier 
Locatie Postwagen te Tolbert, Projectbureau Pasop, De Drie Polders. 


