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Geachte leden van de raad,

In oktober 2019 informeerden wij u over het project kadeversterking Afwateringskanaal Steendam-
Tjuchem en de urgentie en noodzaak van het project. Dit besef leeft ook bij de inwoners hetgeen 
de coöperatieve grondhouding heeft versterkt. Met deze brief informeren wij u alvast over het 
bereikte resultaat tot nu toe en de volgende stap in het proces, te weten een kredietaanvraag.
 
De Waterschappen zijn in ons land verantwoordelijk voor het op orde houden van de waterkeringen. 
Dat geldt niet alleen voor de zeedijken die ons land moeten beschermen tegen de zee, maar ook 
voor de dijken langs rivieren en kanalen. Nu dient de kade aan de zuidkant van het 
Afwateringskanaal tussen Steendam en Tjuchem verbeterd te worden.
 
Het Waterschap Hunze en Aa’s is in 2018 gestart met de voorbereidingen om de kade te verbeteren. 
De kade in Steendam en Tjuchem is een combinatie van een waterkering met daarbovenop een weg 
c.q. fietspad. Hierdoor zijn wij vanuit onze verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte -naast de 
direct aanwonenden- onverwacht en onbedoeld belanghebbende geworden in het project. In 2019 
hebben wij aangedrongen op een zorgvuldig proces waarbij de inwoners, ondernemers en 
belanghebbenden meer betrokken worden bij het proces om tot een gedragen project te komen. 

 
De intensieve samenwerking met de inwoners, ondernemers en ons heeft geleid tot een voorstel 
voor een toekomstbestendige- en veilige kade. In de uitwerking van de plannen hebben wij er 
nadrukkelijk voor gepleit dat toekomstige noodzakelijke kadeverhogingen (eens per 10-15 jaar) in 
de uitvoering niet zal leiden tot extra kosten voor de inwoners en onze gemeente. Het nieuwe plan 
beperkt de overlast voor de aanwonenden en recreanten in het gebied, doordat de weg zoveel 
mogelijk van de kade is gehaald. Daarmee zijn ook de toekomstige kosten voor de gemeente 
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verlaagd. Deze aanpak heeft wel tot gevolg dat het bestemmingsplan aangepast moet worden. De 
bewoners en ondernemers zijn ook bij dit parallelle spoor betrokken geweest.
 
Het project bleek onverwacht veel duurder te zijn dan door het waterschap ingehuurde 
ingenieursbureau was begroot (gemeentelijk aandeel €5,21 miljoen). Daarmee ontstond een groot 
verschil ten opzichte van de raming waarop wij ons besluit tot samenwerking hebben gebaseerd (€ 
3,49 miljoen). Op ons verzoek is nadrukkelijk gezocht naar optimalisaties zonder afbreuk te doen 
aan de kwaliteit van het project. Daarnaast hebben wij mogelijkheden voor extra subsidies 
onderzocht. Een verkenning van subsidies en een intensief onderhandelingstraject met het 
waterschap heeft voor ons tot een verantwoord voorstel geleid. Wij hebben hierbij het 
nadrukkelijke voorbehoud gemaakt dat uw raad nog om een besluit gevraagd moet worden. 
 
Het waterschap heeft op 6 april 2021 aangegeven dat ze op ons verzoek instemmen met een 
maximale bijdrage van de gemeente voor dit project van €3,9 miljoen. Met deze afspraak is het 
risico voor de gemeente Midden-Groningen geminimaliseerd en is de uitvoering conform het met de 
bewoners en ondernemers zorgvuldig ontwikkelde project geborgd.
 
Wij nemen op 28 april 2021 een besluit over dit project. Wij zullen u adviseren om op 3 juni 2021 
een krediet beschikbaar te stellen en het bijbehorende bestemmingsplan vast te stellen. 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


