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Gebiedsontwikkeling voor de toekomst
In 2015 zijn we gestart met het uitwerken van de plannen voor de “toekomst” van het Zuidelijk Westerkwartier. Daaraan
is de afgelopen jaren hard gewerkt. Ook vorig jaar is er veel gebeurd in en om de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier. Qua procedures zijn grote en belangrijke stappen gezet. De inrichtingsplannen, de milieueffectrapportage (MER)
en het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) lagen ter inzage en zijn inmiddels vastgesteld. Voor de onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden voor de deelgebieden Polder de Dijken-Bakkerom, De Drie Polders, de Lettelberterbergboezem en
de zes landbouwpolders met een opgave vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is een Projectbureau Zuidelijk Westerkwartier ingesteld. De komende tijd begint de uitvoering van veel van deze werkzaamheden.

Gebiedsavonden

Financiën en subsidies

Op 3 juni is een gebiedsavond gepland voor De Drie
Polders en de Lettelberterbergboezem, op 5 juni voor
Polder de Dijken-Bakkerom. Beide bijeenkomsten zijn
om 20.00 uur in De Postwagen in Tolbert. Tijdens de
gebiedsavonden krijgen aanwonenden, inwoners en
overige belangstellenden per gebied informatie over
gedane onderzoeken, het vastgestelde voorlopige
ontwerp, over hoe ver het definitieve ontwerp is en
over de planning van de uitvoering.

Het AB heeft in de vergadering van 13 maart 2019 een
uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van 17,6 miljoen
euro. Omdat het proces bestek en aanbesteding nog
moet opstarten zijn er voor nu geen financiële afwijkingen te melden. Gedurende het proces wordt dit nauwlettend gevolgd en volgens geldende mandaatregels
aan het Algemeen Bestuur gemeld.

Samen met de streek
De planvorming van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier hebben we samen met de streek
gedaan, met goed resultaat. Daarom vinden we het erg
belangrijk dat we de voorbereiding (definitieve ontwerpen
en bestekken) en de uitvoering ook samen met de streek
doen.

Voor cofinanciering van Polder De Dijken-Bakkerom en
De Drie Polders heeft de provincie Groningen subsidie
aangevraagd vanuit de EU-POP:
- De Drie Polders, biodiversiteit: aanvraag maximaal
€ 4 miljoen.
- De Drie Polders, compartimenteringstuwen en inlaatkunstwerk (klimaat en water): aanvraag maximaal
€ 3,8 miljoen (50% geeft € 1,9 miljoen subsidie).
- De Dijken-Bakkerom: subsidie verstrekt van
€ 2,8 miljoen.

Voor TOPSOIL-Dwarsdiep onderzoeken we een
mogelijk vervolg met EU-subsidie.
Aan het Deltaplan Zoetwater Dwarsdiep is een subsidie
toegekend van € 570.000 uit het Deltafonds.
De subsidieaanvraag voor de pilot klimaatadaptie bij
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is niet
toegekend. Dit heeft geen gevolgen voor het project.
Medio mei/begin juni 2019 komt er een openstelling
POP3-Water. Vanuit het project wordt hiervoor een
aanvraag voorbereid.
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De Drie Polders
•
Laatste milieutechnische onderzoeken in de
afrondende fase, uitkomsten worden verwerkt.
•
Voorlopig ontwerp is klaar en wordt de komende
weken uitgewerkt naar een definitief ontwerp.
•
Kavelruil is afgerond
•
Wekelijkse monitoring proefkades: voorlopige
conclusie: zetting minder snel dan verwacht.
Polder de Dijken-Bakkerom
•
Voorlopig ontwerp is klaar en wordt de komende
weken uitgewerkt naar een definitief ontwerp.
•
Voor de faunapassage en waterverbinding tussen
de Bakkerom-Zuid en de Bevervallei (onder de
Provincialeweg door) wordt een andere verbinding uitgewerkt.
•
Ook hier is recent een proefkade aangelegd die
regelmatig wordt gemonitord.
Dwarsdiep
•
Afhankelijk van de grondverwerving worden de
plannen voor het Dwarsdiep in 2019 verder
uitgewerkt.

NBW Polders
•
Voor het ontwerp-peilbesluit NBW-polders
Fanerpolder, Zuidhorner Zuidpolder, Vredewold,
Lagemeeden, Nienoord en Lettelbert worden de
zienswijzen uit de inspraak behandeld.
•
Zomer 2019 worden de benodigde onderzoeken
uitgevoerd.
•
Daarna start het vergunningentraject.
•
In het najaar van 2019 worden de maatregelen
concreet uitgewerkt tot een voorlopig en definitief ontwerp en bestek.
Lettelberterbergboezem
•
Het voorlopige ontwerp is klaar en wordt ook
hier uitgewerkt tot een definitief ontwerp.
•
De inlaatwerken worden vernieuwd zodat we de
bergboezem strategisch in kunnen zetten bij
calamiteiten.

Colofon:

gebiedscommissie
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uitgave van waterschap Noorderzijlvest.

De eerstvolgende openbare vergadering van de Gebiedscommissie is op 1 juli, van 19.00—21.00 uur, in het
Gemeentehuis in Zuidhorn. De nieuwe GC-leden voor
provincie en waterschap worden tijdig ingewerkt.

Meer informatie:
www.zuidelijkwesterkwartier.nl
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