omdat ons water ook morgen betaalbaar moet zijn…
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In afschrift aan het Algemeen Bestuur
Betreft: Project gemaal H.D. Louwes & Hunsingosluis

Geacht bestuur,
Op 12 april 2019 heeft Betaalbaar Water de inloopmiddag/-avond van het project
gemaal H.D. Louwes & Hunsingosluis bezocht. Deze inloopmiddag/-avond vond
plaats in de Oude Kerk is Zoutkamp.
Tijdens deze inloopmiddag/-avond werd door het Waterschap Noorderzijlvest, de
Provincie Groningen en de Gemeente Het Hogeland uitleg gegeven over de vraag of
het technisch, juridisch en financieel haalbaar was een integraal plan te realiseren
om de capaciteit van het gemaal H.D. Louwes in Zoutkamp te vergroten en de
regionale keringen in Zoutkamp te versterken. Het integraal plan hield in: de bouw
van een nieuw gemaal gekoppeld aan het restaureren van de Hunsingosluis en het
realiseren van een nieuwe schutsluisfunctie in de Hunsingosluis. Dit als vervanging
van de keersluis bij het huidige Louwesgemaal. Een verder voordeel van dit plan
was, zo werd aangegeven, dat het tracé van de regionale kering door het dorp niet
verstrekt hoeft te worden: de oude zeedijk krijgt haar waterkerende functie terug.
Tijdens de inloopmiddag/-avond zijn we als aanwezige Algemeen Bestuursleden
goed over de plannen geïnformeerd. Ook hebben we geconstateerd dat er door
belangstellenden goed gebruik van de inloop is gemaakt. Zoals we tijdens de inloop
begrepen heeft er goed overleg plaatsgevonden met Dorpsbelangen Zoutkamp,
ondernemers en inwoners. Tijdens de gesprekken die wij bij deze gelegenheid
hebben gevoerd hebben veel inwoners opbouwend meegedacht en bleek er sprake
te zijn van een behoorlijk enthousiasme.
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Tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van 30 mei 2018 was al (onder
agendapunt 7) een kredietaanvraag geagendeerd voor de voorkeursvariant
“Uitbreiding gemaalcapaciteit H.D. Louwes”. Het Algemeen Bestuur heeft in deze
vergadering (onder meer) besloten om in te stemmen met de nadere uitwerking van
de voorkeursvariant voor de Droge-Voeten-2050-maatregel “Uitbreiding gemaal H.D.
Louwes” en met het beschikbaar stellen van een aanvullend voorbereidingskrediet.
Deze voorkeursvariant omvat de nieuwbouw van een gemaal op een locatie naast de
historische Hunsingosluis in de voormalige zeekering, inclusief de renovatie en
restauratie van de Hunsingosluis waarbij de schutsluisfunctie voor de scheepsvaart
wordt hersteld. Zoals bekend moge zijn, staat de fractie van Betaalbaar Water niet
afwijzend tegenover dit integraal plan.
In het bestuursakkoord 2019-2023 – voor mens en voor water – staat onder het
kopje “Droge voeten 2015” evenwel expliciet vermeld: “capaciteitsuitbreiding van
gemaal H.D. Louwes”.
Deze (mogelijk te beperkte) omschrijving in het bestuursakkoord kan de (mogelijk
onjuiste) indruk wekken dat er alleen sprake zal zijn van een capaciteitsuitbreiding
van het gemaal H.D. Louwes en dat de voorkeursvariant, zoals deze was besproken
op 30 mei 2018 (en zoals nog ter sprake was op de inloopmiddag/-avond van 12 april
2019), blijkbaar is verlaten. Immers wordt hier niet meer gerept van nieuwbouw van
een gemaal naast de historische Hunsingosluis, en van renovatie en restauratie van
deze Hunsingosluis met herstel van de schutsluisfunctie voor de scheepsvaart.
Betaalbaar Water acht het van belang dat hierover zo spoedig mogelijk duidelijkheid
ontstaat. Betaalbaar Water verzoekt u daarom om zo spoedig mogelijk een update te
presenteren van de capaciteitsuitbreiding van gemaal H.D. Louwes, met vooral de
voorkeursvariant.
In afwachting van uw reactie, verblijft Betaalbaar Water.
Met vriendelijke groet,
Namens Betaalbaar Water

P.A. van Mombergen, Algemeen Bestuurslid
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