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Concept - BESLUITENLIJST GEBIEDSCOMMISSIE Zuidelijk Westerkwartier 

Maandag 02-03-2020 in het gemeentehuis te Leek.  
Volgende vergadering 11-05-2020 

 
 

Aanwezig Afwezig: 
Betty de Boer, voorzitter 
Henk Staghouwer, provincie Groningen 
Paul Tameling, waterschap Noorderzijlvest  
Bert Nederveen, gemeente Westerkwartier 
Henk Hulshoff, LTO Noord  
Alex Datema, Boer & Natuur/Collectief Groningen West  
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 
Karin de Ruijter, Prolander (verslag) 

Otto van Galiën, Wetterskip Fryslân 
 

 
 

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

commissieleden van harte welkom.  
De agenda is akkoord. 
 
.  

2. Insprekers 
Mevr. Griet van Dongen – Hofstra spreekt in namens de Belangenvereniging Polder De Dijken. De 

tekst is als bijlage bij dit verslag gevoegd.   

3. Verslag vorige bijeenkomst d.d. 02-03-2020 
 Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.  

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

b) Memo risico eind 2020 gereed (ter kennisname) ag. 4b 
c) Planning 2020-2023 (ter kennisname) ag. 4c 
d) Procedures (ter kennisname) ag. 4d 

 
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. 
Punt 152 + 159: Projectbureau aan de Pasop is nog niet operationeel. Het water moet nog 
aangesloten worden. Daarna kan het projectbureau in gebruik genomen worden.  
Aanvulling: Op 27 februari is het bestek voor de geautomatiseerde stuwen gegund aan aannemer De 
Boer & De Groot, civiele werken uit Harlingen. De aanbesteding is binnen de raming gebleven.  
De heer Hulshoff benadrukt het belang om werkzaamheden goed af te stemmen met de 
grondgebruikers en om signalen uit het gebied aan Ernstjan Cornelius door te geven.  
 
4.b. Memo risico eind 2020 gereed 
Dhr. Ernstjan Cornelius licht de memo toe. Dit stuk stond op de agenda van 2 december.  In 2020 
worden de kades in twee lagen opgebouwd. Daarmee zijn beide waterbergingsgebieden inzetbaar 
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 DISCUSSIE/ BESLUITEN 
vanaf januari 2021 als noodberging. In 2021 wordt de 3e laag aangebracht en vindt de afwerking 
plaats. De kunstwerken worden volgens planning aangebracht.  
 
4.c. Planning 2020 - 2023  
Dhr. ErnstJan Cornelius licht de planning toe. Hij geeft aan dat het inrichting van de 
waterbergingsgebieden prioriteit heeft en dat dat de rest van de projecten volgt. Wat de planning van 
het Dwarsdiep betreft, hier gaat het in eerste instantie om het uitzetten van onderzoeken.  
 
4.d. Voortgang procedures  
Mevr. Mirjam Bakker licht de notitie toe. Dhr. Oomkes geeft aan dat er bij de hoorzittingen 
toezeggingen zijn gedaan. De Gebiedscommissie houdt hiermee rekening.  
 

5. Memo update Grond Strategie Plan (GSP) 
Het geactualiseerde Grond Strategieplan wordt ter kennisname aangenomen.  

6. Vergaderschema 2020.  
Het vergaderschema is akkoord.  

7. 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.  
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lnspreektekst van De BelangenVereniging Polder De Dijken 

bij de 19e gebiedscommissievergadering van maandag 2 maart 2020 in Leek. 

Geachte leden van de Gebiedscommissie, 

lk ben Griet van Dongen-Hofstra en spreek namens de BelangenVereniging Polder De 
Dijken. 

BVPDD en enkele leden hebben bezwaren ingediend tegen het Projectplan Waterwet.  

Na enkele bijeenkomsten met Prolander kon er over 4 bezwaren geen overeenstemming 
worden bereikt. Daarop zijn die 4 bezwaren in een hoorzitting op 29 januari behandeld door 
de Adviescommissie bezwaarschriften van het waterschap Noorderzijlvest. Tijdens die 
hoorzitting werden er over 2 bezwaren door Prolander toezeggingen gedaan. Over de 2 
overgebleven bezwaren zal de Adviescommissie een advies uitbrengen aan het 
waterschapsbestuur. 

Die 2 overgebleven bezwaren zijn: 

1. Zie bijlage 1. BVPDD pleit voor de aanleg van een afsluitbare inlaat vanuit peilvak 9 
(boezem -0,93 m NAP) naar peilvak 6 (ten westen van de N388 -1,95) t.b.v. de peilvakken 6 
(-1,95),  

7 (-2,36) en 13 (-2,50). Bij grote droogte kunnen de peilen in die vakken dan beter 
gehandhaafd worden. ln dit veengebied kunnen verdroging en een grotere uitstoot van 
broeikasgassen zo voorkomen worden. 

Dit bezwaar zal door de Adviescommissie beoordeeld kunnen worden omdat:  

Op grond van artikel 2.1 lid 1 van de Waterwet ziet de Wet op de volgende 

doelstellingen:  

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste.  

Over dit punt wachten wij de beslissing van het waterschapsbestuur af. 

2. Zie bijlage 2.  Eén van de voorwaarden van BVPDD tot medewerking aan het project is, 
dat de kaden niet recht en strak zullen worden aangelegd. De geplande ca. 300 m lange 
rechte kade ten noorden van het bos van Dijkweg 5 voldoet niet aan die voorwaarde. 
BVPDD pleit er voor de betreffende kade in een boog naar het noorden aan te leggen. 

Dit bezwaar valt waarschijnlijk buiten het bereik van de Adviescommissie, omdat het tracé 
van een kade buiten het Projectplan Waterwet valt. Daarom doet BVPDD een beroep op uw 
commissie te bewerkstellígen, dat de betreffende kade alsnog in een boog wordt aangelegd. 

Opmerking: BVPDD en enkele individuele leden hebben tot nog toe verre gaande 
medewerking verleend aan de inrichting van onze polder tot waterbergingsgebied. Daarom 
zijn wij teleurgesteld over het feit dat er over een door BVPDD gewenst afsluitbaar inlaatje en 
bochtje in een kade, door Prolander moeilijk wordt gedaan. 
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Mocht uw commissie er behoefte aan hebben, dan zijn wij graag bereid een toelichting te 
geven over de medewerking van BVPDD en enkele individuele leden. Zonder deze 
medewerking zou de inrichting zeker vertraging hebben opgelopen. (zie de voortgang in 
polder Dwarsdiep) 

 

Wij danken u voor uw aandacht. 

 

BelangenVereniging Polder De Dijken. 

 

Contact adres: Pieter van Dongen      Dijkweg 5 9359 TB Boerakker                     

            

 

               

Bijlage 1 
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BIJLAGE 2  BIJ INSPRAAK DOOR BVPDD BIJ 19E GEB.COMM. VERG. 2.3.2020 

 

 


