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Geachte genodigden bestuurlijke bijeenkomst Droge Voeten, 
  
Ongeveer 60 mensen waren op 24 maart jl. aanwezig bij de bestuurlijke bijeenkomst over de stand van zaken van 
het project Droge Voeten. Een groot deel van dit mêleerde gezelschap ‐ bestuurlijke vertegenwoordigers van DB en 
AB van de waterschappen van Noorderzijlvest en Hunze en Aa's, van de Staten van de provincie Groningen en 
Drenthe colleges van B&W en een aantal stakeholders ‐  stapte om 16:00 uur in de bus voor een excursie naar het 
gemaal in de Onner‐ en Oostpolder ten oosten van Onnen. 
  
Emiel Galetzka, planoloog bij waterschap Hunze en Aa's, gaf informatie hoe het project Waterbergingsgebied Onner‐
en Oostpolder in nauwe samenwerking met de provincie, de agrariërs, de bewoners en het waterbedrijf versneld is 
uitgevoerd. De versnelling tot waterberging heeft geleid tot een positief effect op de landbouw, de natuur, de 
drinkwaterwinning en de waterbeheersing in het gebied. 
Vanaf het plateau van het gemaal hadden de bezoekers ‐ ook vanwege het goede weer ‐ een prima uitzicht over het 
gebied, waarbij duidelijk werd dat een integrale aanpak geleid heeft tot een fantastisch multifunctioneel  gebied. 
  
Mark Boumans,  gedeputeerde en voorzitter van de Stuurgroep Droge Voeten, stipte aan dat het ook op de 
langere  termijn urgent is om waterveiligheid te waarborgen. Als we niet anticiperen op klimaatverandering 
(zeespiegelstijging en neerslagtoename), bodemdaling en aardbevingsschade (aardgaswinning), lopen we risico met 
veiligheid en borging van economische belangen. Ook benadrukte hij dat hiervoor nauwe samenwerking nodig is 
tussen de diverse overheden, belanghebbenden en inwoners. 
  
Meino Smit, lid van het DB waterschap Hunze en Aa's, onderstreepte eveneens de urgentie en de samenwerking. Hij 
citeerde de architect van het eerder genoemde gemaal: het ontwerp van het gebouw sluit volledig aan bij de 
kenmerken van het bergingsgebied. 
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Jaap Wijma, projectleider Droge Voeten, ging vervolgens in op de stand van zaken van het project Droge Voeten 
2050. 
De adviezen over actualisering van de veiligheidsnormen en maatregelen van de  waterschappen zijn bijna gereed. 
Waterschappen en provincies bespreken deze adviezen ieder binnen hun eigen organisaties. De provincies doen dat 
begin juni in een gezamenlijke bestuurlijke bijeenkomst voor statenleden van Groningen en Drenthe.  De adviezen 
voor de waterschappen worden  vervolgens nog voor komende zomer ter inzage  gelegd. Daarna nemen de 
besturen van de waterschappen en de provincies in de loop van dit jaar definitieve besluiten. 
  
Jan den Besten, hydroloog bij waterschap Hunze en Aa's, beschreef daarna de ervaringen die het waterschap heeft 
opgedaan vanaf 1998. Sinds die tijd is er veel gebeurd, waaronder het inrichten van maar liefst 11 van de 15 
geplande  bergingsgebieden in nauwe samenwerking met de provincie, de boeren en inwoners in die gebieden, en 
met terreinbeheerders. Acht van de bergingsgebieden zijn gecombineerd met natuur. Ook is gewerkt aan het 
verhogen van de kades.  
Tot 2025 zijn op basis van de actuele studies  geen nieuwe maatregelen nodig. Wel zal de komende periode worden 
ingezet op het verbeteren van de stabiliteit van de kades en wordt nog verder nagegaan wat de gevolgen van de 
bodemdaling zijn. 
  
Mark Boumans sloot de bijeenkomst af met de constatering dat het nuttig was om met elkaar goed te worden 
geïnformeerd over de stand van zaken, waarbij het project goed op schema ligt. Hij attendeerde iedereen op de 
volgende bestuurlijke bijeenkomst van 7 april, waarin de adviezen worden besproken. 
  
Bijgaand vindt u nog de Nieuwsbrief Droge Voeten nr. 2, 2014.  
Mocht u de presentaties willen ontvangen die op 24 maart zijn gehouden, dan kunt u deze opvragen bij 
d.tans@provinciegroningen.nl 
  
  
Dorine Tans 
Projectondersteuner Nb-wetteam RWE, Droge Voeten 2050 
Provincie Groningen 
Afd. Landelijk Gebied en Water 
Postbus 610 
9700 AP  GRONINGEN 
Sint Jansstraat 4 
9712 JN  GRONINGEN 
tel: +31 (0) 50 316 4530 
mob: +31 (0) 6 1057 8187 
eml: d.tans@provinciegroningen.nl 

 Denk aan het milieu voordat u dit bericht print! 

  

 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 



Nieuwsbrief 2014 - 2
Droge Voeten 2050

‘Droge Voeten 2050’ (DV1050) is een geza-
menlijk project van de provincies Groningen, 
Fryslân en Drenthe en de waterschappen 
Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip 
Fryslân. Het project ging in 2011 van start. 
We onderzoeken welke maatregelen nodig 
zijn om onze inwoners in 2025 voldoende 
bescherming te bieden tegen wateroverlast 
uit de boezemsystemen van Noorderzijlvest 
en Hunze en Aa’s. Deze maatregelen moe-
ten ook in de periode daarna – tot 2050 – 
effectief zijn. Daarbij houden we rekening 
met klimaatverandering, bodemdaling en 
actualisering van de veiligheidsnormen. De 
eindresultaten verwachten we eind 2014. 

Met deze digitale nieuwsbrief kan iedereen 
die betrokken is bij en geïnteresseerd is in 
het project regelmatig lezen over het ver-
loop van de deelprojecten en onderzoeken 
van Droge Voeten 2050. 

Droge voeten nu en in de toekomst. 
Daarom onderzoeken we of, en zo ja welke maatregelen nodig zijn.

Inhoud
• Normering Boezemkaden

• Maatregelenstudie Noorderzijlvest

• Milieueffectrapport

• Maatregelenstudie Hunze en Aa’s

• Kalender

  Boezemsysteem Duurswold
  Boezemsysteem Eemskanaal en Dollard
  Boezemsysteem Elektra en Lauwersmeer
  Boezemsysteem Oldambt
  Boezemsysteem Fivelingo
  Buiten studiegebied



Maptable

Werkgroepen
Normering Boezemkaden
De werkgroep Normering Boezemkaden 
heeft de veiligheidsnormen van de boezem-
kaden in Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s 
geactualiseerd. Hierbij is gebruik gemaakt 
van een nieuwe, betere onderzoeksmetho-
de.

Door deze nieuwe methode zijn de normen 
voor sommige kaden lager dan de normen, 
die de provincies Groningen en Drenthe in 
het verleden hebben bepaald. Deze nieuwe 
methode houdt er rekening mee, dat boe-
zemwater niet oneindig blijft toestromen bij 
een overstroming. Wanneer een kade door-
breekt en er een groot gebied overstroomt, 
daalt de waterstand in de boezem en is ook 
de waterdiepte in het overstroomde gebied 
minder groot dan wanneer er een klein ge-
bied inundeert. Daardoor ontstaat er minder 
schade en is de gewenste veiligheidsnorm 
lager.  

Maar ook blijkt dat voor kaden bij Appinge-
dam en Winschoten een norm van 1:1000 
gewenst is en dat is hoger dan eerder is 
bepaald. Een norm van 1:1000 betekent, 
dat een kade bestand moet zijn tegen een 
waterstand, die gemiddeld één keer in de 
1000 jaar voorkomt. Tenslotte zorgt het in 
rekening brengen van de schade aan vitale 
infrastructuur (van bijvoorbeeld NAM en 
Gasunie) bij een aantal kaden voor een ho-
gere veiligheidsnorm. 

De stuurgroep heeft besloten de geactuali-
seerde veiligheidsnormen als uitgangspunt 
te nemen voor de maatregelenstudies van 
Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. De uit-
komsten van deze studies kunnen leiden 
tot aanpassing van de normen, bijvoorbeeld 
als de benodigde maatregelen onevenredig 
hoge kosten vragen.
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Conceptnormen regionale waterkeringen

Norm inclusief schade aan bijzondere
objecten (getal = geschatte schade
in miljoenen)

Norm exclusief schade aan 
bijzondere objecten 
(indien afwijkend)
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Het uitvoeren van het project gebeurt 
in drie werkgroepen: 
  werkgroep Normering Boezemkaden 
  werkgroep maatregelenstudie 

   Noorderzijlvest
  werkgroep maatregelenstudie Hunze 

   en Aa's.

Maatregelenstudie Noorderzijlvest 
De maatregelenstudie Droge voeten 2050 
voor Noorderzijlvest geeft inzicht in het vei-
ligheidsniveau van de boezem van Noorder-
zijlvest en kansrijke maatregelenpakketten 
om dat veiligheidsniveau te realiseren. In 
een derde stakeholdersessie op 26 novem-
ber 2013 zijn de eerste resultaten van fase 
2 van de studie gepresenteerd aan stake-
holders, waaronder vertegenwoordigers van 
provincie, waterschappen, gemeentes, na-
tuurbeheerders, landbouw en private par-
tijen. 

Er is ingezoomd op de individuele maatre-
gelen en de keuzemogelijkheden die leiden 
tot een veilig watersysteem. Duidelijk werd 
dat aanvullende maatregelen nodig zijn om 
de veiligheid van het boezemstelsel ook in 
de toekomst te waarborgen. Uit de discussie 
bleek dat een goede en integrale afweging 
tussen verschillende maatregelen van groot 
belang is. Bovendien is het nodig een balans 
te vinden tussen de benodigde investering 
om wateroverlast te voorkomen en de po-
tentiële schade als gevolg van perioden van 
extreme neerslag.  

De conclusies en opmerkingen van de stake-
holders worden gebruikt om de maatrege-
len nader uit te werken en te komen tot een 
gedragen voorkeursscenario met een bijbe-
horend veiligheidsniveau. Tijdens de vierde 
stakeholdersessie op 27 maart 2014 worden 
de voorlopige resultaten van de geanaly-
seerde scenario’s en maatregelenpakketten 
gepresenteerd en besproken.



Statistische analyse van extreme boezemwaterstanden Hunze en Aa’s 

Doorsteek Kropswolderbuitenpolder (januari 2012).

De werkgroep maatregelenstudie Hunze en 
Aa’s heeft onderzoek laten uitvoeren naar de 
te verwachten extreme boezemwaterstan-
den. De effecten van klimaatverandering in 
2025 en 2050 zijn daarbij meegenomen.

De conclusie uit deze statistische analyse 
is dat in de Eemskanaal- en Dollardboezem 
(EKDB) de extreme waterstanden in 2025 
niet boven de maximaal toegestane niveaus 
zullen komen. Deze conclusie geldt zelfs 
voor extreme situaties die maar een maal 
per 1000 jaar te verwachten zijn. Dit komt 
mede door de vele bergingsgebieden die we 
de laatste 15 jaar hebben aangelegd. 
Ook in 2050 verwachten we geen overschrij-
ding van de maximaal toegestane water-
standen in een 1/1000 situatie. Omdat het 
gaat over een tijdstip ver in de toekomst, 
bieden deze conclusies minder zekerheid.

We hebben tot 2025 dus geen aanvullende 
maatregelen nodig om de extreme water-
standen te verlagen i.v.m. klimaatverande-
ring en naar alle waarschijnlijkheid geldt dat 
ook tot 2050. Om die reden is besloten geen 
Plan-MER voor het watersysteem van Hunze 
en Aa’s uit te voeren.
Voor de bodemdaling door gaswinning moe-
ten mogelijk nog wel compenserende maat-
regelen worden genomen. Los van het pro-
ject Dv2050 wordt in 2014 een studie gestart 
naar deze compenserende maatregelen. 

Milieueffectrapportage (MER)
Noorderzijlvest onderzoekt maatregelen, zo-
als het inrichten van waterbergingsgebieden 
en het graven van nieuwe watergangen voor 
afvoer van boezemwater. Voor dergelijke 
maatregelen is een ruimtelijke reservering 
in de structuurvisie van de provincie nodig. 
Daarmee ontstaat er een wettelijke verplich-
ting om een m.e.r.-procedure uit te voeren. 
Het (plan-)MER moet voldoende informa-
tie leveren om het milieu een volwaardige 
plaats in de besluitvorming op strategisch 
niveau te geven. In Hunze en Aa’s worden 
geen maatregelen met een ruimtelijke com-
ponent onderzocht. 

Daarom richt het MER zich alleen op het 
beheergebied van Noorderzijlvest. Het MER 
wordt nauw afgestemd met de maatregelen-
studie van Noorderzijlvest. Er is een start-
document opgesteld, dat het kader voor het 
op te stellen MER aangeeft en dat ter inzage 
heeft gelegen. De Commissie m.e.r. heeft 
een advies opgesteld voor de reikwijdte en 
het detailniveau van het MER. De provincies 
zullen reikwijdte en detailniveau van het 
MER vaststellen. Het MER wordt tegelijk met 
de maatregelenstudie afgerond.
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Kalender

Hogere normen voor boezemkaden Eemskanaal- en Dollardboezem?
Er is ook onderzoek gedaan naar de kosten 
die we moeten maken als we de huidige vei-
ligheidsnorm voor de boezemkaden van de 
EKDB van 1/100 jaar zouden verhogen naar 
1/300 en plaatselijk 1/1000 jaar. De kosten-
raming op basis van de tot nu toe gangbare 
rekenmethoden voor stabiliteit van kaden 
blijkt echter aanzienlijk hoger uit te vallen 
dan bij toepassing van meer geavanceerde 
rekenmethoden. 
Daarom overwegen we bij het advies over 
het verhogen van veiligheidsnormen voor 
boezemkaden onderscheid te maken tussen 
de hoogte en de stabiliteit van kaden. 
Wat betreft de hoogte kan de veiligheids-
norm - waar dat gewenst is - wel verhoogd 
worden. Wat betreft de stabiliteit wordt een 
besluit over het aanpassen van kaden  uit-
gesteld totdat een geavanceerde rekenme-
thode voor stabiliteit van kaden is gevali-
deerd en geaccepteerd en de kosten voor 
maatregelen om de stabiliteit te waarborgen 
zijn bepaald.

Aan deze geavanceerde rekenmethode 
wordt momenteel gewerkt, maar de resulta-
ten komen te laat om toe te passen binnen 
de projectperiode van DV2050.

De Stuurgroep DV2050 moet nog een besluit 
nemen over dit  advies tot verhoging van 
normen voor de boezemkaden van de EKDB. 

  

Informatieve bijeenkomst over de stand van zaken van het 
project Droge Voeten, in de Tiehof, Onnen. 
Voor geïnteresseerden is om 16.00 uur - voorafgaand aan de 
bijeenkomst - een excursie naar de Onner- en Oostpolder.

24 maart 2014, 
17.00 - 20.00 uur

4 juni 2014, 
‘s middags

Medio 2014

Eind 2014

Bestuurlijke bijeenkomst voorafgaande aan de terinzage-
legging van de plan-mer. 

Ontwerpveiligheidsnormen
Ontwerpmaatregelen
Ter inzage legging adviezen voor Hunze en Aa's en Noorderzijlvest

Definitieve	veiligheidsnormen	-	besluit	provincies
Definitieve	maatregelen	-	besluit	waterschappen
Digitale Nieuwsbrief nummer 3




