
Bestuursvoorstel 

 

 

 

 1 

 

Onderwerp: Vaststellen Projectplan Waterwet "Kadeverbetering 

Boezemkering Drents Diep" 

Nummer: Bestuursstukken\2649 

Agendapunt: 10a 

 

DB: Ja 

4-6-2018 

BPP: Nee  

 

FAZ: Nee  

 

VVSW: Ja  

20-6-2018 

AB: Ja 

4-7-2018 

 

Opsteller:  

Denise van der  Meulen,  

0598-693419 

Beleid, Projecten en 

Laboratorium 

Opdrachtgever:  

Jan van der Laan 

Portefeuillehouder:  

Hilbrand Sinnema 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

- Camping Meerwijck  

- Het Groninger Landschap 

- Gemeente Midden-Groningen 

- Provincie Groningen 

- Waterbedrijf Groningen 

- De kering grenst volledig aan de gronden van de camping; 

- Het kadetraject wordt in het noorden begrensd door de 

Kropswolderbuitenpolder van Het Groninger Landschap; 

- De gemeente en de provincie zijn bevoegd gezag voor wat betreft 

de verschillende beleidsvelden in de Omgevingsvergunning; 

- In het ontwerp moet rekening worden gehouden met de kruising 

van de watertransportleidingen van Waterbedrijf Groningen. Voor de 

uitvoering is er overleg met de leidingbeheerders over de specifieke 

uitvoeringsaspecten. 

 

 

Samenvatting: 

De boezemkering langs het Drents Diep is getoetst en voldoet niet aan de gewenste normen uit de 

Leidraad. Het betreft een traject van 1 kilometer langs camping Meerwijck. De kering is afgekeurd op 

stabiliteit. Ook de beschoeiing is aan het einde van de levensduur en moet worden vervangen. De 

hoogte van de kering voldoet wel. 

 

Begin 2018 wordt de uitvoering voorbereid en het contract opgesteld. In 2018 kan de aanbesteding 

worden afgerond. Uitvoering vindt plaats in 2018/2019 buiten het recreatiehoogseizoen en 

broedseizoen. Omdat er zoveel mogelijk gewerkt zal worden buiten het recreatiehoogseizoen zullen 

ook de gevolgen voor het vaarverkeer minimaal zijn. 

 

Met dit Projectplan Waterwet worden de vereiste planologische stappen genomen om tot de 

noodzakelijke uitvoering van de maatregelen te komen. 

 

Het projectplan heeft 6 weken, van 2 april 2018 tot 14 mei, ter inzage gelegen. Gedurende deze 

periode zijn geen zienswijzen binnengekomen  



Bestuursvoorstel 

 

 

 

 2 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Ja 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

AB Voorstel: 

Het Projectplan Waterwet "Kadeverbetering Boezemkering Drents Diep" vaststellen. 

 

Bijlagen: Ja 

 Projectplan Waterwet Kadeverbetering Boezemkering Drents Diep definitief + bijlagen. 

 

Ter inzage (bestuursnet): Ja 

Onderwerp(en):  

 Projectplan Waterwet Kadeverbetering Boezemkering Drents Diep definitief + bijlagen. 

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  

Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

De boezemkering langs het Drents Diep is getoetst en voldoet niet aan de gewenste normen uit de 

Leidraad voor dijkstabiliteit. Het betreft een traject van 1 kilometer langs de camping Meerwijck. De 

kering is afgekeurd op stabiliteit. Ook de beschoeiing is aan het einde van de levensduur en moet 

worden vervangen. De hoogte van de kering voldoet. Volgends de Waterwet zijn de aanpassingen 

aan de kade dusdanig van aard dat de procedure voor een projectplan Waterwet wordt gevolgd.  

 

 
Figuur 1 - Plangebied 

 

Analyse van het probleem / Beheerprogramma 

 

Naast veiligheid van keringen is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor de stabiliteit. Deze 

ontwikkeling is in het beheerprogramma 2016 – 2021 in een concrete actie vastgelegd:  

4.3.2. Uitvoeren verbeteringswerken stabiliteit boezemkaden direct na afkeuring.  

 

 

Beschrijving en onderbouwing/oplossing /plan en eventuele alternatieven 

 

De toetsing is nader uitgewerkt. In de verkenningsfase zijn verschillende alternatieven voor een 

afdoende oplossing afgewogen (zie AB-besluit 4 oktober 2017, Boezemkeringen Drents Diep). 
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Alternatieven die in de Multicriteria analyse afgewogen zijn: 

- Verbreding van de kade met grond, binnenwaartse versterking met een steunberm.  

- Versterking van de kade met een damwand; 

 

Criteria waarop de beide alternatieven zijn beoordeeld zijn: veiligheid, duurzaamheid, natuur & 

landschap, draagvlak omgeving en kosten. Op basis van deze beoordeling is het voorkeursalternatief: 

versterking van de kade met een damwand. Een damwand biedt meer bescherming tegen mogelijke 

graverij door bevers, muskusratten en konijnen. Achter de damwand ligt een grondkade waarvan het 

kleidek moet worden vervangen. Na afronding van het project voldoet de boezemkering aan de 

veiligheidsnormen. 

 

 

Risico’s en kansen 

 

Het traject ligt in het Natura 2000 gebied Zuidlaardermeer en in een grondwaterbeschermingsgebied. 

Omdat aankoop van gronden voor een redelijke prijs niet mogelijk is, zijn er geen kansen voor een 

verbreding van de waterkering en het (mee)realiseren van KRW doelen en natuurvriendelijke oevers.  

 

Gelet op de damwandoplossing is ook een combinatie met andere (grond)werken van het waterschap 

in de nabije omgeving niet logisch en efficiënt. Er zijn geen andere damwandoplossingen in de directe 

omgeving. Daarom is er niet gekozen voor een combinatie met andere projecten/werkzaamheden. 

 

Ook de recreatie – camping en Zuidlaardermeer - speelt een grote rol bij dit project.  

Risico’s zijn vertraging door uitlopende vergunningenprocedures en beperkingen in die zin dat de 

werkzaamheden alleen in bepaalde periodes kunnen worden uitgevoerd, namelijk buiten het  recreatie 

hoogseizoen en broedseizoen. Bij de werkzaamheden die wel in het stormseizoen kunnen worden 

uitgevoerd geldt dat de veiligheid is gewaarborgd. 

 

 

Duurzaamheidsaspecten 

 

Geen spijtmaatregel  

De eis voor de levensduur van de damwand is 50 jaar, de beschoeiing hoeft gedurende deze periode 

niet te worden vervangen. Vanwege de slappe ondergrond (veen) zal de grondkade naar verwachting 

elke 5-10 jaar plaatselijk moeten worden opgehoogd. 

 

Niet afwentelen tijd/ruimte/anderen  

Van afwenteling is geen sprake. De maatregelen lossen de problemen op daar waar ze liggen. 

Afwenteling in tijd wordt voorkomen door het nemen van robuuste maatregelen. De maatregelen 

leiden tot positieve effecten voor waterveiligheid zonder nadelige effecten voor anderen. 

 

Natuurlijk gestuurd en functionerend 

niet van toepassing 

 

 

 



Bestuursvoorstel 

 

 

 

 5 

Gezond ecosysteem 

Vanuit ecologisch oogpunt zal er geen verandering in het systeem optreden, waardoor het 

ecosysteem in zijn huidige staat gehandhaafd zal blijven. Omdat er direct tegenover de kade en ten 

noorden en zuiden van dit plantraject voldoende mogelijkheden voor wild zijn om uit het water te 

komen is een aparte voorziening daarvoor niet noodzakelijk. Uit het verleden zijn geen wild 

verdrinkingen bekend. Indien het uit nader onderzoek en de ervaring met wild ter plaatse nodig blijkt 

alsnog een voorziening aan te brengen dan zal gebruik gemaakt worden van een door het waterschap 

ontwikkelde uittredevoorziening.  

 

Verantwoord gebruik van (hulp)bronnen 

Er wordt klei gebruikt, dit is een herbruikbare grondstof. De toepassing van staal (met de juiste 

sterkte/dikte) garandeert een lange levensduur. Afvoer van grond en grondstoffen wordt voorkomen 

door vrijkomende grond ter plaatse te verwerken. Bij de aanbesteding worden eisen gesteld aan de 

uitvoerende partij voor een verantwoord gebruik van (hulp)bronnen. In het aanbestedingstraject 

worden hiervoor criteria opgenomen.  De in de contractvorming opgenomen criteria zijn onderdeel van 

de werkvoorbereiding.  

 

Afstemming op gebruiksfuncties 

De functie van de boezemkaden blijft gehandhaafd en zal niet verslechteren door de geplande 

kadeverbetering. Hierdoor zullen er ook geen nadelige effecten op de secundaire functies van de 

boezemkade ontstaan (recreatievaart en hengelsport). 

 

Meerwaarde voor andere dan taakbelangen 

In de planontwikkeling zijn andere belanghebbenden nadrukkelijk betrokken. Belangen en wensen van 

derden zijn zorgvuldig afgewogen en zoveel mogelijk meegenomen zeker waar dit mogelijk was door 

werk-met-werk maken. 

 

 

Extern betrokkenen/extern overleg 

 

De kering langs het Drents diep grenst aan Camping Meerwijck en natuurterreinen van Het Groninger 

Landschap. Voor uitvoering moet rekening gehouden worden met het recreatieseizoen, broedseizoen 

en stormseizoen. Er is en wordt in de planvoorbereiding overleg gevoerd met de desbetreffende 

grondeigenaren, bedrijven en overige betrokkenen en belanghebbenden. 

 

Mogelijk worden werkzaamheden uitgevoerd waarbij tijdelijke stremming van de vaarweg Drents Diep 

wordt overwogen. Dit heeft effect op het gehele recreatiegebied Zuidlaardermeer. De omgeving wordt 

bij het project betrokken, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de uitvoering. Er is veel aandacht 

voor afstemming met belanghebbenden en informatievoorziening aan belangstellenden.  

 

Voor de effecten op het vaarwegbeheer is een vergunning verleend door de vaarwegbeheerder, de 

provincie Groningen. 

 

Voor het project en afstemming met omgeving is een communicatieplan opgesteld dat wordt gevolgd. 

Onder het kopje Communicatie wordt hierop nader ingegaan. 
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Financiën 

 

In de vergadering van 4 oktober 2017 heeft het Algemeen bestuur een voorbereidingskrediet 

beschikbaar gesteld. Voor het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet wordt een apart 

bestuursvoorstel opgesteld, dat voorstel wordt samen met het projectplan ter besluitvorming 

voorgelegd in de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2018. 

 

 

Wettelijke kader/juridische procedure/inspraak 

 

Projectplan    

Voor het projectplan: Kadeverbetering Boezemkering Drents Diep wordt de korte procedure conform 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd: 

- het dagelijks bestuur stelt het projectplan in ontwerp vast en legt het ontwerp projectplan ter 

inzage (1
e
 behandeling, 26 maart 2018); 

- bekendmaking en ter inzagelegging van het ontwerp projectplan met de mogelijkheid 

gedurende zes weken een zienswijze in te dienen (2 april 2018 tot 14 mei 2018). Gedurende 

deze periode zijn geen zienswijzen binnengekomen; 

- vaststelling van het projectplan (+ reactienota) door het dagelijks bestuur (4 juni 2018);  

- behandeling en vaststelling van het projectplan door het algemeen bestuur (4 juli 2018); 

- Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar of beroepschrift 

ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden 

uitgevoerd. Belanghebbenden kunnen gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een 

zogenaamd “verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening” vragen bij de 

Voorzieningenrechter van de rechtbank.  

 

Grondverwerving: 

De kering langs de oostzijde van het Drents Diep grenst volledig aan de gronden van Camping 

Meerwijck en wordt in het noorden begrensd door de Kropswolderbuitenpolder van het Groninger 

Landschap. Om de kadeverbetering te kunnen realiseren is geen grondverwerving noodzakelijk. 

 

Vergunningen 

Een Projectplan Waterwet (vanwege damwandoplossing) is nodig omdat het een aanpassing van de 

legger is. 

 

Uit de m.e.r.-scan zoals die voorafgaand aan een ingreep in de openbare ruimte moet plaatsvinden is 

gebleken dat een m.e.r.-beoordeling van toepassing is. Deze is inmiddels in opdracht uitgevoerd door 

Royal HaskoningDHV. De conclusie van de m.e.r.-beoordeling luidde, dat er geen sprake is van 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zoals bedoeld in artikel 7.17 Wet milieubeheer en dat 

het maken van een milieueffectenrapportage voor de besluitvorming over het projectplan niet nodig is. 

 

Op basis van informatie van de gemeente Midden-Groningen is de uitvoering van het projectplan niet 

in strijd met hun bestemmingsplan. Voor het aanbrengen van een stalen beschoeiing, ophoging van 

de kade en het dempen van de bermsloot langs het Drents Diep, grenzend aan camping Meerwijk, is 

geen omgevingsvergunning benodigd. In overleg (d.d. december 2017) met de gemeente is gebleken 

dat de werkzaamheden vergunningsvrij kunnen worden uitgevoerd volgens Artikel 2 lid 18 Bijlage II 

Besluit Omgevingsrecht van de gemeente Midden-Groningen. 
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Voor de volgende onderdelen zijn vergunningen of meldingen vereist voor de wet Natuurbescherming 

en Provinciale omgevingsverordening voor de onderdelen scheepvaart, grondwaterbescherming   en 

voor de ondergrond besluit bodemkwaliteit. De benodigde vergunningen zijn aangevraagd en enkele 

daarvan zijn inmiddels verleend. 

 

 

Communicatie 

 

Gezien de geringe impact van het project is er voor gekozen om vooral op informatieve wijze te 

communiceren naar de omgeving. De omgeving is middels een nieuwsbrief geïnformeerd over de 

plannen en de ter inzageligging. De communicatie tot aan het einde project ziet er als volgt uit: 

 

 Monitoren of en wat de  informatiebehoefte is en dan mogelijk nog besluiten om een 

inloopavond te organiseren. Daar gaat nu niet direct de voorkeur naar uit;  

 In de loop van 2018 – afhankelijk van het proces –  de nieuwsbrieven herhalen en adverteren 

in goed gelezen huis-aan-huisbladen omliggende dorpen: Zuidlaren, De Groeve, Wolfsbarge, 

Kropswolde, Hoogezand, Noordlaren, Midlaren; 

 Bij de vaarweg vanaf Waterhuizen vaarverkeer met borden informeren dat werkzaamheden er 

aankomen en ook op het moment dat er al uitgevoerd wordt; 

 Tijdens de uitvoering wordt een excursie / informatiebijeenkomst op de dijk georganiseerd 

voor geïnteresseerden en belanghebbenden; 

 In het algemeen: goed in de gaten houden of en wat de informatiebehoefte is en daar de 

communicatie verder op inrichten. Dat geldt vanaf nu tot en met de uitvoering. 

 

Het projectplan heeft 6 weken, van 2 april 2018 tot 14 mei, ter inzage gelegen. Gedurende deze 

periode zijn geen zienswijzen binnengekomen 

 

 

Uitvoering/tijdspad 

 

Start van de uitvoering is gepland direct na de zomer van 2018 omdat we zoveel mogelijk rekening 

houden met het vogelbroedseizoen, beperking van overlast voor de recreatie en aansluitend werken. 

Met de toezichthouder, de provincie Groningen is de afspraak gemaakt om het project uiterlijk eind 

2019 uitgevoerd te hebben. 

 

 

Evaluatie 

 

Elke 6 weken wordt binnen het projectteam teruggeblikt op het werk van de afgelopen periode. Waar 

mogelijk worden verbeterpunten doorgevoerd. Een overzicht van verbeterpunten wordt bijgehouden. 

Terugkoppeling/evaluatie met de opdrachtgever vindt ook plaats 1 keer per 6 weken of naar behoefte. 
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Voorstel  

 

Het Projectplan Waterwet "Kadeverbetering Boezemkering Drents Diep" vaststellen. 

 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Geert-Jan ten Brink 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


