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1. Waterveiligheid

Onderwerp
Inrichtingsplannen Zuidelijk Westerkwartier
Bijlagen
1.
2.

Definitieve inrichtingsplannen gebiedsontwikkeling zuidelijk westerkwartier
Nota Reactie Commentaar vastgesteld in het DB 29 mei 2018.

HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1.

Tot vaststelling van de definitieve inrichtingsplannen voor de gebiedsinrichting Zuidelijk
Westerkwartier, voor die onderdelen die betrekking hebben op de wateropgaven.

Inleiding
Op 10 oktober 2017 respectievelijk 31 oktober 2017 hebben het Dagelijks Bestuur van het
waterschap en Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Groningen de ontwerp-inrichtingsplannen
voor de water- en natuuropgaven binnen het Zuidelijk Westerkwartier vastgesteld. De bevoegdheid
van het waterschap betreft de vaststelling van de wateropgaven in de inrichtingsplannen. De
bevoegdheid van de provincie betreft de opgaven voor natuur, landbouw, landschap en recreatie. De
ontwerp-inrichtingsplannen zijn in het AB van 25 oktober 2017 informerend behandeld.
Op 31 oktober 2017 heeft GS tevens het voorontwerp-provinciaal inpassingsplan (PIP) vastgesteld. Bij
dit besluit is rekening gehouden met het Milieueffectrapport (MER) Waterberging en Natuur Zuidelijk
Westerkwartier.
Van 11 januari tot en met 21 februari 2018 hebben de ontwerp-inrichtingsplannen en het
voorontwerp-PIP met bijbehorende stukken ter inzage gelegen. In deze periode kon een ieder zijn
zienswijzen over de ontwerp-inrichtingsplannen en het ontwerp-PIP indienen. De zienswijzen zijn
verwerkt in de Nota Reactie en Commentaar (NRC). Deze nota is in het DB van 29 mei behandeld.
Voor wat betreft de provinciale bevoegdheden is de nota in de GS van eveneens 29 mei behandeld.
Het ontwerp-PIP en de NRC met daarin ook de verwerking van de zienswijzen op de
inrichtingsplannen heeft ter inzage gelegen van 7 juni tot en met 18 juli 2018. Beroep en bezwaar
op de inrichtingsplannen is niet mogelijk. Beroep en bezwaar is wel mogelijk voor het PIP.
Inmiddels is het moment daar om tot definitieve vaststelling van de inrichtingsplannen over te gaan.
Beoogd effect
Het definitief vaststellen van de inrichtingsplannen voor de natuur- en waterbergingsgebieden
binnen Zuidelijk Westerkwartier. Zodoende wordt de weg vrijgemaakt voor de daadwerkelijke
inrichting.
Argumenten
1.1 De inrichtingsplannen geven invulling aan onze afspraken met de provincie in het kader van
Droge Voeten 2050 en onze verplichtingen richting de Europese Kaderrichtlijn Water.

1.2 Waterschap Noorderzijlvest heeft maatregelen vastgesteld om de waterveiligheid te garanderen
op basis van de normering in het advies Droge Voeten. Deze normen zijn in december 2014 door
Provinciale Staten vastgesteld en in de provinciale omgevingsverordening (POV) opgenomen.
1.3 In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn doelen gesteld voor een betere
waterkwaliteit. Door het inrichten van een natuurvriendelijk beeksysteem moet de
waterkwaliteit verbeteren. Het waterschap is belast met de maatregelen in het kader van de
KRW.
1.4 De definitieve stukken zijn in lijn met de plannen die u eerder onder ogen kreeg. U heeft een
presentatie over de ontwerp-inrichtingsplannen gekregen in het info-AB van 11 oktober 2017. De
ontwerp-inrichtingsplannen zijn aanvullend ter kennisname behandeld in het AB van 25 oktober
2017 (voorstel AB-675).
1.5 De ontwerp-inrichtingsplannen hebben de geldende procedures doorlopen. Er zijn bij de
terinzagelegging 25 zienswijzen ingediend door particulieren en organisaties. Zoals gezegd zijn de
zienswijzen behandeld in de NRC en is deze nota goedgekeurd door het DB. In de bijlage van het
voorstel vindt u de NRC. Uiteraard zijn alle bevindingen goed tegen het licht gehouden, maar
hebben de zienswijzen inhoudelijk tot weinig aanpassingen geleid. Zodoende zal de
voorgenomen inrichting plaatsvinden volgens de plannen. Beroep en bezwaar is op dit onderdeel
niet mogelijk.
Risico’s & Kanttekeningen
1.1 De inrichtingsplannen van slechts twee van de drie waterbergingsgebieden, De Drie Polders en De
Dijken-Bakkerom, worden nu technisch uitgewerkt in bestekken. Voor het inrichtingsplan van het
derde waterbergingsgebied, het Dwarsdiep, is het proces van het duurzaam beschikbaar krijgen
van de gronden nog in volle gang. Voor het Dwarsdiep is dan ook de technische uitwerking nog
niet opgestart. De extra tijd die benodigd is hangt af van hoe snel de grond kan worden
verkregen. We houden met minimaal een jaar extra tijd rekening. Desalniettemin is het
verstandig om met de inrichtingsplannen verder te gaan, om niet teveel achter te raken en aan
onze verplichtingen te voldoen.
1.2 Voor de inrichtingsplannen zijn de procedures doorlopen. Wel stelt het waterschap nog
peilbesluiten op, past het de legger aan en geeft een watervergunning af. Aanpassing van de
legger is noodzakelijk om de waterbergingsgebieden formeel ook aan te wijzen en te kunnen
inzetten. De leggeraanpassing is ook noodzakelijk om de nadeelcompensatieregeling van kracht
te laten zijn. De procedures voor leggeraanpassing, watervergunning en vaststellen peilen staan
wel open voor bezwaar en beroep. De vaststellingsprocedures worden gestart vanaf 4e kwartaal
2018 tot en met het 2e kwartaal van 2019, waaronder de ontgrondingsvergunningen (provincie),
de peilbesluiten (waterschap), de legger (waterschap) en de watervergunning (waterschap)
1.3 Het PIP moet de inzet van de bergingsgebieden ‘planologisch’ mede mogelijk maken. Het
ontwerp PIP heeft gelijktijdig met de NRC ter inzage gelegen. Er zijn op het ontwerp-PIP 16
zienswijzen binnengekomen. Een aantal zienswijzen hebben betrekking op wateraspecten. Het
waterschap zal ambtelijk bijdragen aan de beantwoording van deze zienswijzen. Zienswijzen
kunnen leiden tot (beperkte) wijziging in het PIP. Een wijziging kan bijvoorbeeld een beperkte
grenswijziging van een bergingsgebied met zich meebrengen. Er is geen grond om aan te nemen
dat door wijzigingen in het PIP de inrichtingsplannen niet gerealiseerd kunnen worden. Voorzien
is dat eind 2018 door Provinciale Staten het definitieve besluit wordt genomen op het PIP.
Daarmee is er zicht op het realiseren van de noodzakelijke bestemmingswijzigingen om de
daadwerkelijk inzet van de bergingsgebieden voor waterberging mogelijk te maken. Op het PIP is
nog wel hoger beroep mogelijk bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Financiën
Het vaststellen van de definitieve inrichtingsplannen heeft geen financiële gevolgen.
Op 20 december 2017 heeft u op basis van de totaal geraamde kosten en de verdeling van de kosten
met de provincie Groningen de voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld. Er zijn op dit moment
geen wijzigingen in kosten voorzien.
Op 26 juni jl. is er door het SNN aan Prolander een positieve beschikking afgegeven van € 2.833.773,aan POP-subsidie voor investeringen in natuur- en waterbergingsgebied Polder de Dijken –
Bakkerom. Het volledige aangevraagde bedrag is toegekend.
Communicatie
Met uw besluit zijn de inrichtingsplannen definitief vastgesteld voor wat betreft de wateropgaven.
Uw besluit wordt kenbaar gemaakt aan de provincie Groningen.
Zoals tot dusver het geval was, wordt de dienst van tijd tot tijd middels Aquanet op de hoogte
gehouden van de voortgang in het ZWK. Voor de belanghebbenden buiten het waterschap houdt de
website van de gebiedsontwikkeling updates bij en kunnen mensen zich inschrijven op een
nieuwsbrief.
Uitvoering
Op dit moment zijn de voorbereidende onderzoeken (sonderingen, milieukundige archeologische
onderzoeken, etc.) in volle gang. Dit is van belang voor de definitieve ramingen en bestekken. Dit
geldt voor de gebieden De Drie Polders, polder De Dijken-Bakkerom en de Lettelbergerbergboezem.
Ook worden de voorbereidingen van de “Maatregelen NBW polders” meegenomen. Naar
verwachting worden de uitvoeringskredieten van alle deelgebieden in het AB van februari 2019
aangevraagd. Het uitvoeringskrediet van het Dwarsdiep volgt in 2020.

