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Waterschap Noorderzijlvest

Grootte gebied > ca. 144.000 ha
Aantal inwoners > ca. 345.000 
Begroting in euro’s > ± 70 miljoen 
Aantal vaste fte ± 308
Aantal medewerkers ± 350



Hoog dynamisch gebied met veel belangen en gebruikers

Ambitie: Samen met gebied integrale opgaven(n) vormgeven

Toekomstbestendige Lauwersmeergebied



Afstemming:

• 2 waterschappen, 2 provincies, 2 
gemeenten, Rijkswaterstaat (RWS) en 
Staatsbosbeheer

• Initiatiefgroep Toekomstbestendig 
Lauwersmeer met boeren, ecologen 
en overheden

• Klankbordgroep Lauwersmeer

Projecten:

• Lauwersmeerdijk met waterschap, 
provincie, gemeente, 
natuurorganisaties en RWS

• Nieuwe Waterwerken Zoutkamp met 
waterschap, provincie, gemeente

Samenwerking Lauwersmeer

Huidige situatie

IJkpunten lange termijn

IJkpunten korte termijn



Toekomstperspectief ‘Van zorgen naar 
zekerheid rondom zoet en zout’

Opgaven o.a. water (KRW/waterveiligheid), 
natuur (N2000) meer en Waddenzee en  
landbouw kustgebied

Combinatie opgaven

Foto: presentatie toekomstperspectief aan 
bestuurders door initiatiefgroep toekomstperspectief 
(oktober 2021)



Eén opgave als vliegwiel integrale samenwerking en combinatie opgaven

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat



https://www.youtube.com/watch?v=FfmkLfYd5Gc&feature=youtu.be

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

https://www.youtube.com/watch?v=FfmkLfYd5Gc&feature=youtu.be


Aanleiding: Klimaatverandering en bodemdaling 
- Droge Voeten 2050

Gevolgen voor Zoutkamp:

- Capaciteit gemaal H.D. Louwes vergroten van 
1000 tot 1.600 m³ per minuut

- Regionale waterkeringen versterken en 
verhogen

Aanleiding en start participatie



Zoutkamp



Projectproces



Aanpak samenwerking gebiedspartners verkenningsfase

- Start dialoogtraject 2018
- Gebiedspartners provincie Groningen, Gemeente Het Hogeland (Gemeente De Marne)
- Gesprekken met omwonenden, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, 

ondernemers en deskundigen op gebied van ecologie, watersport en cultuurhistorie
- Maatschappelijke meerwaarde verkenning
- Inventariseren belangen, wensen en ideeën in Zoutkamp en omgeving

“Wij moeten iets, maar we weten nog niet hoe en wat. We staan open voor ideeën en wensen.”

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjsgoKj48jhAhUQZ1AKHeKXBM0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.noorderzijlvest.nl/actueel/nieuwsbrieven/algemene-nieuwsbrief-0/nieuwsbrief-januari/&psig=AOvVaw0HVTBDZHlb2JVG40lummEl&ust=1555097359462359
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjBzdfB48jhAhUFJVAKHXfsAZcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.jorritsmabouw.nl/renovatie-provinciehuis-groningen/logo-provincie-groningen/&psig=AOvVaw2l1Ew6lrtNDfXBjGxnnWMm&ust=1555097423778788
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjH-fTo48jhAhVNK1AKHbS4BAEQjRx6BAgBEAU&url=https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20180307/tja-wordt-dus-h/&psig=AOvVaw0lXiJzgyjTX4CSNDEx8jZm&ust=1555097510390083


Aanpak op basis van wederzijdse vertrouwen, begrip, interesse en transparantie.

- Omgevingsplan

- Communicatieplan
Externe stakeholders:

- Keukentafels gesprekken

- Nieuwsbrieven

- Webinars

- Inloop middag/avond

- Werksessies

Interne stakeholders/gebiedspartners:

- Samenwerkingsovereenkomst

- Stuurgroep overleg (6 wekelijks)

- Overleg met de projectleiders (wekelijks)

- Bouwteam overleg (2 wekelijks)

- Veel afstemming en uitleg geven in diverse overleggen (subsidies, grondzaken, 

vergunningen, ecologie, Beheer en Onderhoud …)

Strategisch omgevingsmanagement



Grote groep betrokken partijen en medewerkers



Uitdaging “Hoe hou je de kikkers in de kruiwagen?”



Voor- en nadelen samenwerking



Van opgave waterschap naar een erfgoed inclusieve gebiedsopgave

Haalbaarheidsstudie: 
• Basisvariant

• Voorkeursvariant (VKA)

Afwegingskader:
• Technische haalbaarheid
• Financiële haalbaarheid
• Max. benutten koppelkansen
• Max. benutten subsidiemogelijkheden
• Max. meerwaarde voor Zoutkamp
• Draagvlak gebiedspartners en omgeving



Van opgave waterschap naar een erfgoed inclusieve gebiedsopgave

HOOFDSCOPE
1. Nieuw gemaal (1.600 m3/min)
2. Renovatie rijksmonumentale Hunsingosluis
3. Ombouw rijksmonument tot schutsluis
4. Aanleg Oeverbescherming Hunsingokanaal
5. Sloop huidig gemaal H.D. Louwes
6. Oude zeedijk krijgt functie als waterkering terug

KOPPELKANSEN PROVINCIE
1. Aanleg fietsbrug over Reitdiepsluis
2. Vrij liggend fietspad tussen Reitdiep en Hunsingokanaal
3. Aanpassen toegang TOP locatie

KOPPELKANSEN GEMEENTE
1. Aanlegsteiger Hunsingokanaal
2. Aanlegsteiger Reitdiep binnenhaven
3. Herstel muraltbekleding
4. Aanleg fietspad Zoutkamp – Electra
5. Toeristische ontsluitingsroute jachthaven - dorp
6. Vervangen fietsbrug in fietspad Zoutkamp – Vierhuizen
7. Diverse promotie & marketing activiteiten in Zoutkamp



Nieuw gemaal en Hunsingosluis



Nieuw gemaal en Hunsingosluis



Fietsbrug provincie Groningen



- Afstemming met diverse stakeholders (agrariërs, defensie, politie, brandweer, bedrijven, bewoners enz.)

- Opstellen en afstemmen BLVC plan (BLVC = bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en communicatie) 

- Stremmingen

- Inrichten bouwterreinen

- fasering

- Starthandeling project 24 februari 2023

Samenwerking ter voorbereiding realisatie fase



Vragen:

e-mail Gemalen@noorderzijlvest.nl
website: www.noorderzijlvest.nl/nieuwewaterwerkenzoutkamp

Afsluiting

Bezoek ons infocentrum nabij de ijsbaan in Zoutkamp. U kunt iedere week op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur binnenlopen.
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen!
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