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Onderwerp: klacht dhr. Clements Trekweg 37 te Garrelsweer van dd. 8 januari 2018
Vraag 1
We schuiven het door u gebaggerde Damsterdiep in.
Antwoord 1
De aanpak van het baggeren van het Damsterdiep is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in
uitvoering gebracht. Er zijn tijdens de voorbereiding twee uitgangspunten gehanteerd om
instabiliteit van oevers te voorkomen:
- Binnen twee meter van de over is niet gebaggerd.
- Er wordt geen vaste bodem weggehaald, alleen slib.
Om zorgen van omwonenden weg te nemen is ook de beschoeiing ingemeten (nulopname).
Het gedeelte van dhr. Clements is inmiddels gebaggerd. Na de baggerwerkzaamheden en de
aardbeving van Zeerijp is de beschoeiing opnieuw ingemeten. Uit deze meting blijkt dat de
beschoeiing niet is verplaatst ten opzichte van de nulmeting. Aansluitend is er een notitie “
Beschouwing oeverconstructie Garrelsweer t.h.v. Trekweg 37 i.r.t. baggerwerk” opgeleverd.
Conclusie daaruit is dat het baggerwerk is conform de uitgangspunten in de voorbereiding is
uitgevoerd. De beschoeiing is niet verplaatst ten gevolge van het baggerwerk en ook niet ten
gevolge van de aardbeving te Zeerijp.
Vraag 2
Wil graag fatsoenlijke oeverbescherming.
Antwoord 2
De functie van de beschoeiing in het Damsterdiep is het borgen van de waterafvoer, het doel van
de beschoeiing is afkalving en erosie van de oever door stroming te voorkomen.. De beschoeiing is
hiervoor geschikt en functioneert. De beschoeiing is binnen zijn functie aardbevingsbestendig
(gebaseerd op de huidige staat van de beschoeiing bij reeds voorgekomen aardbevingen).
Vraag 3
Hoe is de klacht van dhr. Clements d.d.8 januari afgehandeld?
Antwoord 3
Op 30 januari jl. is het DB lid dhr. van Zanten , manager watersysteem dhr. W. Mutter en
projectleider baggeren Damsterdiep dhr. M.S .van der Meer op bezoek geweest bij dhr. Clements .
In bijzijn van 2 adviseurs van dhr. Clements ; dhr. E van Marum en dhr. van der Gaag heeft er een
constructief en open gesprek plaatsgevonden.
In het overleg door het waterschap met dhr. Clements en zijn adviseurs op 30 jan. jl., is
geconcludeerd dat, voor zover sprake is van een dergelijk proces, dit mogelijk veroorzaakt zou
kunnen worden door aardbevingen. Hiervoor is nader onderzoek nodig. De NAM dient hierop
aangesproken te worden.
Afgesproken is dat het waterschap zich zal inzetten om dit voor te leggen aan de NAM.

