
  
Hoe het gesprek aan de voorkant kan leiden tot een mooie samenwerking 
 
Het overleg vooraf met de betrokken grondeigenaren door wiens perceel de nieuwe persleiding 
wordt aangelegd, de afstemming met de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) en de omgekeerde 
bewijslast zijn de ingrediënten voor de totstandkoming van een uniek schadeprotocol zoals nu door 
het waterschap is vastgelegd. Waar de wijze van schadeafhandeling normaliter pas wordt vastgesteld 
wanneer het leed al geleden is, is Waterschap Noorderzijlvest op zoek gegaan naar een vorm van 
schadeafhandeling dat recht doet aan de belangen van de betrokken grondeigenaren. Het gesprek 
aan de voorkant is hierbij cruciaal. Temeer omdat de plannen voor de bouw van de nieuwe zuivering 
met gemengde gevoelens door de omgeving is ontvangen. Met de eigenaren van de percelen en LTO 
als belangenorganisatie werken vanuit een gezamenlijk belang, voordat een schop de grond in is 
gegaan. Een schadeprotocol met omgekeerde bewijslast, waarbij het waterschap aan zet is om het 
gelijk aan te tonen. Uniek in waterschapsland! 
 

Nieuwe zuivering bij Gaarkeuken 
De vaststelling van dit schadeprotocol is onderdeel van het project ‘Rioolwaterzuivering (RWZI) 
Westerkwartier’. Noorderzijlvest bereidt de bouw voor van een nieuwe zuiveringsinstallatie in 

Gaarkeuken in de gemeente Westerkwartier. De huidige rwzi’s in Marum, Zuidhorn en Gaarkeuken 
zijn verouderd en aan vervanging toe.  Op de plek van de huidige zuivering in Gaarkeuken bouwt het 
waterschap een nieuwe installatie. Deze komt in de plaats van de huidige zuivering in Gaarkeuken en 
die in Marum en Zuidhorn. Om het rioolwater van Marum en Zuidhorn naar de nieuwe zuivering in 
Gaarkeuken te transporteren, legt het waterschap in totaal 20 km persleidingen aan onder de grond. 
Het schadeprotocol is van toepassing op de grondeigenaren wiens land deze leidingen doorkruisen. 
De bouw van de nieuwe zuivering in Gaarkeuken start naar verwachting in 2022.    
 
Meer informatie over het project is te vinden op www.noorderzijlvest.nl/rwziwesterkwartier  
 

http://www.noorderzijlvest.nl/rwziwesterkwartier

