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Geacht Dagelijks Bestùur,
Als gevolmachtigde van de ingelanden J.E. Hekma Wierda en J.D. Hekma Wierda in de Noordpolder
wil ik een zienswijze indienen naar aanleiding van het gepubliceerde peilbesluit Noordpolder van 20
oktober 2011.
In het peilbesluit is vermeld dat de huidige peilen gehandhaafd blijven ten opzichte van N.A.P..
Echter dit houdt in dat de verwachte bodemdaling niet gecompenseerd zal worden door een
overeenkomende aanpassing van de polderpeilen. De huidige grote drooglegging zou dit kunnen
opvangen. Maar door dit toe te staan verliezen we een deel van het bufferend vermogen in natte
periodes. Mijns inziens is dit niet een goede gang van zaken . De Noordpolder is een polder met een
goede ontwatering en is hierdoor, en door de aanwezige grondsoort geschiktvoor het telen van
kostbare gewassen. De polderpeilen zullen dan ook aangepast mèeten worden aan de zakkende
boàem en niet vastgezet worden aan het N.A.P. Uit ervaringen in andere gebieden blijkt dat
bodemdalingen onregelmatig kunnen optreden. Het is een proces dat naar verwachting tientallen
jaren door zal gaan.
Een flexibel polderpeil is daarom realistischer voor de praktijk dan het tien jaar vastzetten van het
peil, zoals nu de bedoeling is. Een continue aanpassing is dan mogelijk. Tevens zal het onderduiken
van de drainage voorkomen worden, wat een kapitaalsvernietiging zal voorkomen.
De Noordpolder zou zich als polder met eventueel aanwezige stuwen heel goed voor een syjteem
van Iangzame peilaanpassing Ienen.
In uw rapport ''peilbesluit Noordpolder'' blz. 48 noemt u als knelpunt het instromen van zout water
via de dijksloot in de Noordpolder. Naar aanleiding van de ''Evaluatie Zoetwateraanvoersystemen'',
stelt u voor onderzöek te doen naar het dichtzetten van de noord-zuid duikers en zo het zoute
water in de dijksloot te houden
lk kan u meedelen dat in augustus 2004 er een gesprek geweest is tussen de Provincie Groningen,
het Waterschap Noorderzijlvest, de Dienst Landelijk Gebied en W.T. Hekma Wierda. Tijdens dat
gesprek is mçn gqzpmeplijk tot de conclusie gekomen dat voor het toestaan van de
Ontgrondingsvergunning voor de realisering van de Klutenplas het afsluiten van genoemde duikers,
voorwaarde, rpoest zijn voor de vergunningverlening, vanwege de te verwachten overloop van zout
water uit de Klutenplas. Een en ander is terug te vinden in de ''Ontgrondingsvergunning uitbreiding
Klutenplas bij Pieterburen''. (Nr. 2004-19.972f/36, MV van 31 augustus 2004 van de provincie
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Groningen). Ondanks herhaalde verzoeken van mijn kant heeft 'Het Groninger Landschap' hieraan
geen gehoor gegeven.
Vooral na een regenperiode met hoog water in de door kwel al zoute dijksloot Ioopt ook het zoute
water vanuit de Klutenplas in de dijksloot en dan direct door de duikers in de Iager gelegen
Noordpolder. De verzilting van de Noordpolder zou door afsluiting van de duikers op eenvoudige
manier beperkt kunnen worden.
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