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HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1.

Het peilbesluit, inclusief de toelichting, definitief vast te stellen voor de polders:
Fanerpolder, Lagemeeden, Lettelbert (incl. waterberging "Driepolders"), Nienoord,
Vredewold en Zuidhorner Zuidpolder (conform bijlage 1 peilbesluit en bijlage 2
“toelichting op het peilbesluit”);

Inleiding
Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 22 maart 2017 besloten te starten met de
peilbesluitprocedure en de voorbereiding van maatregelen voor de "NBW-polders". De zes polders
liggen ruwweg tussen de driehoek Zuidhorn-Leek en Groningen. Ze zijn laag gelegen en kennen
relatief hoge grond- en oppervlaktewaterstanden.
De watersystemen van de zes polders zijn doorgerekend en aan de normen getoetst. De
rekenresultaten zijn met de belanghebbenden besproken. In het peilbesluit is het toekomstige
peilbeheer uitgewerkt en zijn de noodzakelijke maatregelen aangegeven.
Het ontwerp-peilbesluit is d.d. 12 maart 2019 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Daarna heeft
het besluit gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze periode is er een extra
informatiebijeenkomst gehouden voor alle belanghebbenden. Er zijn drie schriftelijke en één
mondelinge zienswijze ontvangen (zie bijlage 3, nota reactie en commentaar).
In dit voorstel wordt het definitieve peilbesluit voorgelegd.
Beoogd effect
Het vastleggen van afspraken over het peilbeheer binnen de genoemde polders draagt bij aan een
toekomstbestendig watersysteem.
Argumenten
1.1 Het voorgestelde peilbeheer geeft invulling aan de normen binnen de huidige mogelijkheden en
tegen maatschappelijk verantwoorde kosten.
Het huidige peilbeheer wordt in grote lijnen voortgezet. Door het instellen van dynamisch peilbeheer
worden situaties met teveel of te weinig water in het gebied beperkt. "Dynamisch peilbeheer" is
proactief peilbeheer dat rekening houdt met de weersomstandigheden. Er kan gemotiveerd met het
peil worden gevarieerd. Waar mogelijk worden de vaste periodes van een zomer- en winterpeil
(binnen een bandbreedte) losgelaten. De bandbreedte wordt met dit peilbesluit vastgesteld (zie
bijlage 1 en hoofdstuk 6 van bijlage 2).

De waterafvoer en -aanvoer in de polders wordt verbeterd omdat plaatselijk niet voldaan wordt aan
de normen. Maatregelen die worden uitgevoerd zijn: vergroten van de capaciteit van enkele
gemalen, vergroten van duikers, her-profileren van watergangen en waar mogelijk het verwijderen
van opstuwende dammen (zie hoofdstuk 5 van bijlage 2).
1.2 De ontvangen zienswijzen hebben niet geleid tot significante aanpassing van het ontwerp besluit.
Zienswijze I heeft geleid tot een aanpassing van het peil in een peilgebiedje binnen de polder
Nienoord.
Zienswijzen II en III leiden niet tot aanpassingen van het peilbesluit.
Zienswijze IV heeft niet geleid tot aanpassing van het peilbesluit.
De zienswijzen en de verwerking zijn opgenomen in bijlage 3.
Tijdens de periode van ter inzagelegging is een informatiebijeenkomst gehouden. De opmerkingen,
vragen en ideeën die hier naar voren zijn gekomen over de voorgestelde maatregelen worden
meegenomen in de besteksuitwerking.
Risico’s & Kanttekeningen
1.1 Binnen deze polders is risico op maaivelddaling door oxidatie van veen.
Het risico op maaivelddaling door veenoxidatie is in kaart gebracht (bijlage 2, kaart 6). Deze
maaivelddaling is een onomkeerbaar proces. Omdat het verlagen van peilen het oxidatieproces kan
versnellen is het uitgangspunt bij dit peilbesluit het "stand still" beginsel en geen peilverlaging.
Aanvullend wordt waar mogelijk dynamisch peilbeheer ingesteld. Dynamisch peilbeheer kan
maaivelddaling door veenoxidatie vertragen maar niet stoppen.
1.2 Er kan bezwaar en beroep worden ingesteld door de indieners van zienswijzen.
Het Dagelijks Bestuur heeft de reactienota (bijlage 3) vastgesteld. Het peilbesluit en de toelichting
(bijlage 1 en 2) zijn conform de reactienota aangepast. Na het vaststellen van het peilbesluit is alleen
door de indiener(s) van zienswijzen beroep mogelijk. In specifieke gevallen kan een andere partij nog
beroep instellen bijvoorbeeld wanneer deze partij niet goed op de hoogte was gesteld van het
gebruik van de rechtsmiddelen. Gezien het gevolgde proces achten wij dit hier niet aannemelijk.
1.3 binnen het plangebied komt bodemdaling door aardgaswinning voor.
Met de tot nu toe opgetreden bodemdaling is in het peilbesluit rekening gehouden. Om het effect
van de bodemdaling op het watersysteem te bepalen en na te gaan of er een aandeel bodemdaling
zit binnen de nu voorgestelde maatregelen wordt een studie uitgevoerd. Deze studie wordt
bekostigd door de NAM en is medio 2019 afgerond. De studie moet uitwijzen welke van de nu
voorgenomen maatregelen geheel of gedeeltelijk voor rekening van de commissie bodemdaling
kunnen komen. Deze kosten kunnen dan worden geclaimd bij de commissie. Er wordt hierbij ook
een doorkijk gemaakt naar de toekomstig (tot 2050) te verwachten effecten van de bodemdaling op
het watersysteem.
Financiën
Door het AB is in de vergadering d.d. 13 maart 2019 het uitvoeringskrediet verstrekt.
De NBW maatregelen worden uitgevoerd binnen het project gebiedsinrichting Zuidelijk
Westerkwartier.
Communicatie
Na vaststelling van het peilbesluit door het Algemeen Bestuur wordt het besluit gedurende zes
weken ter inzage gelegd. Alleen door de indiener(s) van zienswijzen is dan bezwaar en beroep
mogelijk.

Uitvoering
De maatregelen worden technisch uitgewerkt en gerealiseerd binnen de gebiedsinrichting Zuidelijk
Westerkwartier.
De voorgestelde maatregelen bestaan uit vergroten / aanpassen gemalen "Lettelbert" en
"Fanerpolder", vergroten van duikers in hoofdwatergangen, verbeteren / herprofileren van
hoofdwatergangen. Daarnaast worden onderhoudsmaatregelen meegenomen zoals het vervangen
van een gedeelte van de aanwezige spirosolduikers. De maatregelen zijn aangegeven op kaart 9 van
de toelichting (bijlage 2). Waar mogelijk wordt werk met werk gemaakt. Zo wordt de vergroting van
gemaal Lettelbert gecombineerd met het realiseren van waterberging Driepolders (DV 2050,
gebiedsinrichting Zuidelijk Westerkwartier).

