Uitnodiging voor leden Algemeen Bestuur Waterschap Noorderzijlvest

Kijk anders naar het Zuidelijk Westerkwartier
Het wordt spannend de komende jaren. Gaat het lukken om in 2027 in het Zuidelijk
Westerkwartier klaar te zijn met de opgave uit het Natuurnetwerk Nederland en in 2020 met het
realiseren van de eerste twee waterbergingsgebieden? Hoe maken boeren en bewoners,
maatschappelijke organisaties en overheden samen de ruimte voor natuur, water, landschap,
landbouw en recreatie? Maak kennis met deze uitdaging en kijk anders naar het Zuidelijk
Westerkwartier. Teken in voor een zomerstage; een dag, dagdeel of een gesprek.

Vriend en vijand zijn het eens dat de grootste veranderingen de komende decennia niet plaatsvinden in
de stad, maar in het buitengebied. De uitdagingen zijn groot om ook in het Zuidelijk Westerkwartier de
verschillende functies en maatschappelijke opgaves met elkaar te verenigen en in een goede balans te
verdelen over de beschikbare hectares. Denk aan waterberging, herstel van het landschap, nieuwe
natuur, perspectief voor een duurzame landbouw, kansen voor recreatie en impulsen voor de
leefbaarheid van de streek.
Uniek gebied
Het Zuidelijke Westerkwartier is een uniek gebied, en dat moet zo blijven, maar de opgave en
uitdagingen zijn groot. Nog 2.800 hectare nieuwe natuur, waarvan 900 hectare voor waterberging en
dat is geen sinecure en vraagt om overleg, dialoog en gedragen plannen. Met bewoners, boeren,
maatschappelijke organisaties en overheden worden plannen voor de inrichting van de streek
besproken en voorbereid. Dat vraagt om kennis van het gebied, zicht op de effecten van de voorgestelde
maatregelen en aandacht voor de impact van de functieverandering voor de gebruikers van de grond.
Het gaat om draagvlak voor de ingrepen die het vertrouwde landschap doen veranderen.
Ambitie
Provinciale Staten hebben de ambitie dat het Natuurnetwerk in 2027 af is en het Waterschap
Noorderzijlvest dat in 2020 de waterbergingsgebieden zijn gerealiseerd. Dat betekent voor het Zuidelijk
Westerkwartier (ZWK) dat de uitdaging niet kleiner wordt. Een flink deel van het Natuurnetwerk moet
de komende zeven jaar nog verworven en ingericht worden. Maar dat is niet de enige doelstelling. De
Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt eisen aan de kwaliteit van het water, het Nationaal Bestuursakkoord
Water (NBW) en Droge Voeten 2050 focussen op voldoende water, veiligheid en waterberging.
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Regie en coördinatie
In het Zuidelijk Westerkwartier worden de mogelijkheden om werk met werk te combineren optimaal
benut. Waar mogelijk worden procedures gecombineerd om te besparen op de uitvoeringskosten. Deze
aanpak vraagt om regie en afstemming met bewoners, boeren, maatschappelijke organisaties en
overheden.
Gebiedscommissie
De inhoudelijke kaders voor het Zuidelijk Westerkwartier liggen vast in wetten en beleid van provincie
en waterschap. Maar de coördinatie van de uitvoering is zo laag mogelijk in de samenleving neergelegd
bij een gebiedscommissie, waarin de betrokkenen zijn vertegenwoordigd. Dat was indertijd ook het
advies van de gebiedspartners aan Gedeputeerde Staten en Dagelijks Bestuur van het waterschap.
Streef naar combinatie van functies, maatwerk per deelgebied en betrek de betrokkenen bij de plannen,
was eveneens onderdeel van dat advies.

Samenwerking
Daarom is de afgelopen jaren een
samenwerking ontstaan tussen streek en
partners, dat van grote betekenis is in de
verdere planontwikkeling en uitvoering.
Provincie en waterschap hebben de
Gebiedscommissie gevraagd het inrichtingsplan
op te pakken. Prolander gaat als
uitvoeringsorganisatie
het
gebiedsproces
begeleiden, voert het secretariaat van de
commissie, organiseert de geldstromen en staat
aan de lat voor het omgevingsmanagement.
Waar?
Waar gaat het allemaal gebeuren? Waar worden op korte en middellange termijn de ambities van
provincie en waterschap waargemaakt? Dat gebeurt in De Drie Polders, Polder de Dijken – Bakkerom,
zes landbouwpolders, Lettelberterbergboezem en Dwarsdiep.
Verder in de concretisering van globale ideeën en plannen, afronden van onderzoeken en optimaal
inzetten van bestaand instrumentarium, zijn de ambities van provincie en waterschap terug te vinden.
Maar ook het uitwerken van maatregelen voor recreatie en inventariseren welke fondsen en partijen
financieel kunnen bijdragen.
De deuren open voor leden Algemeen Bestuur
Prolander zet deze zomer de deuren open en nodigt de leden van het Algemeen Bestuur van het
waterschap Noorderzijlvest uit een zomerstage te doen. Want Prolander biedt een andere kijk op het
Zuidelijk Westerkwartier. Kijk alvast op www.zuidelijkwesterkwartier.nl
Aanmelden
Om aan te melden voor een zomerstage of andere vragen, neem contact op met:
ErnstJan Cornelius via 06-52401179 of e.cornelius@prolander.nl
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