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Concept - BESLUITENLIJST GEBIEDSCOMMISSIE Zuidelijk Westerkwartier 

Maandag 30-09-2019 in het gemeentehuis te Leek.  
Volgende vergadering 02-12-2019 - 02-03-2020 

 
 

Aanwezig Afwezig: 
Henk Staghouwer, provincie Groningen 
Paul Tameling, waterschap Noorderzijlvest  
Bert Nederveen, gemeente Westerkwartier 
Henk Hulshoff, LTO Noord  
Rieks van der Wal, Staatsbosbeheer 
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) 

Otto van Galiën, Wetterskip Fryslân 
Alex Datema, Boer & Natuur/Collectief Groningen 
West  
 

 
 

 DISCUSSIE/ BESLUITEN 
1.  Opening / mededelingen / vaststelling agenda 
 Voorzitter mw. Betty de Boer opent om 19:00 de 17e vergadering gebiedscommissie (GC) en heet de 

commissieleden van harte welkom.  
De agenda is akkoord. 
 
Mededelingen: 
Een bedrijf aan de Kale weg heeft een droom m.b.t. zijn bedrijfsvoering en natuurontwikkeling en 
vraagt gebiedscommissie om medewerking deze droom te realiseren. Het betreft een privaat belang. 
Verzoek wordt doorgestuurd aan de grondcommissie.  
 

2. Insprekers 
Er zijn geen insprekers.  

Toelichting m.b.t. de inspreektekst van De Belangen Vereniging Polder De Dijken 1 juli 2019 van 

vorige vergadering. Volgende week donderdag zal in een overleg nader ingegaan worden op 

inrichtingsplan en vragen.  

3. Verslag vorige bijeenkomst d.d. 01-07-2019 
 Twee opmerkingen: 

- Punt 6. 1ste paragraaf, zin beginnend met 'Bestemmingsplan …' moet zijn 'Wijzigingsplan betekent 
dat een wijziging op het PIP wordt aangebracht'. 
- Punt 6. 6de paragraaf beginnend met 'Dhr. Jan Oomkes …" moet weggelaten worden.  
 
Het verslag wordt vastgesteld.  
 

4. Voortgang  
 a) Gebiedsontwikkeling ZWK algemeen (ter kennisname) ag. 4a 

b) Procedures (ter kennisname) ag. 4b 
c) Grond (ter kennisname) ag. 4c 

4.a. Gebiedsontwikkeling ZWK algemeen 
Dhr. ErnstJan Cornelius licht de memo toe met de punten die sinds de vorige vergadering aan de orde 
zijn geweest. 
 
5.b. Procedure 
Mw. Mirjam Bakker licht de stand van zaken van de procedures toe.  
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5.c. Grond  
Dhr. ErnstJan Cornelius licht de stand van zaken van Grond toe.  
Wijziging van de tekst:  
Eerste deel 'Waar staan we nu', laatste zin moet zijn: 'In de loop van 2019 is middels ruiling 103 
hectare natuur gerealiseerd en overgegaan naar zowel particuliere natuurbeheerders als aan 
Staatsbosbeheer'.  
 

5. PFAS, toelichting ter vergadering (ter kennisname) 
Dhr. ErnstJan Cornelius licht de stand van zaken van toe.  
PFAS is een afkorting voor een groep stoffen, genaamd poly- en perfluoralkylstoffen. De stoffen, die 
door de mens gemaakt zijn, kunnen in het milieu schade veroorzaken.  
Sinds de zomer is iedereen die met grondwerken bezig is, verplicht onderzoek naar PFAS te doen. 
Conclusie: PFAS lijkt voor het ZWK geen grote gevolgen te hebben, behalve voor enkele verdachte 
locaties.  
De provincie zal informatie over PFAS op de website beschikbaar stellen. Op de ZWK-website zal 
hiernaar worden verwezen. 
 

6. 
 

 

Verbeelding, (presentatie) vastleggen huidige situatie (ter kennisname) 
Dhr. ErnstJan Cornelius licht toe. In het ZWK zal 2.000 ha nieuwe natuur en 900 ha voor waterberging 
worden ingericht. Er zal een film worden gemaakt van de veranderingen die worden voltrokken in het 
gebied. In augustus en september is begonnen met het vastleggen van de huidige situatie. Met een 
drone zijn beelden gemaakt van de Drie Polders De Dijken en de Lettelberterbergboezem.  
 

7. Artikel in vaktijdschrift Land+Water (ter kennisname) 
Er is een aanschouwelijk artikel incl. interview met Menno van der Meer over ZWK gepubliceerd in het 
vaktijdschrift Land+Water.  
 

8. Rondvraag 
 Er zijn geen opmerkingen.  

 
 

9. Sluiting 
 Voorzitter mw. Betty de Boer bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering. De GC gaat 

verder met het besloten deel.  
  

 

 


