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Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem  

 

 

Geachte leden van de raad, 

 
Het waterschap Hunze en Aa’s, de gemeente Midden-Groningen en inwoners van Steendam en 
Tjuchem werken samen aan het project Kadeversterking Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem. 
Deze nauwe samenwerking heeft geleid tot een versterkingsaanpak van de kade. Naast het 
garanderen van de waterveiligheid, was de alternatieve ontsluiting van de percelen een grote 
uitdaging voor de partijen.  
 
Gezamenlijk is een voorkeursalternatief uitgewerkt. Op basis van dit voorkeursalternatief kunnen 
de benodigde procedures worden opgestart.   
 
Het onderhavige project is gebaseerd op samenwerking. De direct aanwonenden en grondeigenaren 
zijn zo goed mogelijk betrokken en geïnformeerd. Er zijn veel één op één gesprekken gevoerd bij 
de bewoners thuis om de belangen van de verschillende eigenaren in kaart te brengen. De 
terugkoppeling vond plaats in twee gemeenschappelijke bijeenkomsten (maart en juli 2019).  
 
Het doorlopen proces kenmerkte zich door een informeel karakter. Omdat procedures opgestart 
moeten worden (bestemmingsplan en het projectplan Waterwet) en gronden verworven moeten 
worden, zal het proces een meer formeel karakter krijgen. De bestemmingsplan procedure wordt 
nu opgestart. Aan het einde van de procedure volgt de definitieve besluitvorming. De procedures 
voorzien in de mogelijkheid voor belanghebbenden om te reageren op de plannen.  
 
Voor uw raad zijn naast een goede samenwerking met de bewoners c.q. grondeigenaren en het 
waterschap Hunze en Aa’s de twee volgende punten van belang. 
 
Ten eerste is een wijziging van het bestemmingsplan nodig en het waterschap moet een 
projectplan vaststellen. Gelet op de intensieve voorbereiding stellen wij voor om de ter inzage 
legging van het voorontwerp bestemmingsplan over te slaan en in de plaats daarvan een 
informatieavond te organiseren. Dat bespaart veel tijd. Het verdere proces verloopt zoals 
gebruikelijk. Het ontwerpbestemmingplan wordt zes weken ter inzage gelegd (termijn indienen 
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zienswijzen) waarna het bestemmingsplan door uw raad kan worden vastgesteld. De 
ontwerpplannen van de gemeente en het waterschap worden gelijktijdig ter inzage gelegd. Wij 
zullen het bestemmingsplan te zijner tijd ter besluitvorming voorgeleggen aan uw raad. 
 
Ten tweede is het voor uw raad van belang dat onderhavig project om inzet van gemeentelijk 
middelen vraagt. Omdat de kade tussen Steendam en Tjuchem een combinatie is van een 
waterkering en een weg c.q. fietspad pakken het waterschap Hunze en Aa’s en de gemeente het 
project gezamenlijk op en delen wij zoveel mogelijk de kosten. Wij zullen uw raad in het tweede 
kwartaal van 2020 adviseren met betrekking tot het benodigde krediet.  
 
Onze gezamenlijke inzet is er op gericht om in het tweede kwartaal van 2021 te starten met de 
uitvoering van de kadeversterking. Volledigheidshalve berichten wij u dat het waterschap inmiddels 
tijdelijke maatregelen heeft uitgevoerd om de stabiliteit van de dijk te kunnen garanderen.  
 
Tot slot benadrukken wij op dat gaat het om een noodzakelijk project. De waterveiligheid komt in 
het geding als de kade van het Afwateringskanaal niet versterkt wordt. Een slappe 
(veen)ondergrond en droogte vormen een groot potentieel gevaar voor de kade. In voorliggend 
geval is het bewuste tracé in 2018 en 2019 meermaals nat gehouden om uitdroging van de kade 
tegen te gaan. Een aanpak van de kade is dan ook noodzakelijk en de urgentie is hoog. Dit besef 
leeft ook bij de inwoners hetgeen een coöperatieve grondhouding versterkt heeft.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


