
‘Zwemmen in het Dwarsdiep  

kan straks weer veilig’  

 
Toen kroonprins Willem Alexander pakweg der-

tig jaar terug besloot zich verder te willen ont-

wikkelen richting water en waterbeheer, haal-

den we onze schouders op. Water? Vooruit, 

daar kon onze prins in elk geval geen kwaad 

aanrichten. Water genoeg en ons waterbeheer 

lag stevig in handen van kundige ingenieurs. 

Intussen weten we beter, WA had wel degelijk 

een goede keus gemaakt, want water was en is 

cruciaal en toch niet zo vanzelfsprekend. Alarmerende berichten genoeg. Dan weer is het te nat en 

stromen de nieuwe bergingsgebieden in het Westerkwartier zo maar vol. Dan weer is het te droog en 

kijken we met een scheef oog naar het zwembad van de buurman of de watersproeiers op kurkdroge 

akkers. Dan weer zijn veel waterbronnen vervuild. We voelen nattigheid. Het klimaat verandert snel-

ler dan ons lief is.  

Waterschapsverkiezingen in maart ´23 

 
Gelukkig houdt Waterschap Noorderzijlvest een oogje in het 

zeilwater, en dat doet het schap nog democratisch ook. Op 15 

maart 2023 volgen er weer verkiezingen. Op de vorige leden-

vergadering van 24 september praatte Dagelijks Bestuurslid 

(DB) Herman Beerda ons al bij. Reden voor ORH om hem op te 

zoeken in zijn waterveste aan de Stedumermaar te Groningen. 

Hoe kijkt Herman aan tegen deze verkiezingen, wat staat er op 

het spel en wat is de inzet van de PvdA in het waterschap? En 

hoe zit het met waterkwaliteit, bergingsgebieden en andere 

projecten in het Westerkwartier?  

Vraag: Is het Waterschap een politieke of toch vooral een 

functionele-technische organisatie? 

Beide want het maakt uit welke keuzes je maakt. Natuurlijk 

zijn veel zaken onomstreden. We hebben een wettelijke taak 

om ervoor te zorgen dat we veilig zijn voor overlast, dat we 

vuil water reinigen en dat er voldoende water is voor alle in-

woners en bedrijven, inclusief de landbouw. Daarin moet je 

keuzes maken die bepaald worden door hoe je naar de samen-

leving kijkt. Meer geld naar peilbeheer of naar biodiversiteit? 

DB en AB besluiten vaak op basis van consensus maar soms 

wordt er gestemd. 

Als PvdA’er vind ik het bijvoorbeeld belangrijk dat we een soci-

ale dimensie hebben. Zo hanteren we kwijtscheldingsnormen 

voor mensen met een smalle beurs zodat zij minder of geen 

waterschapheffing betalen. Komende week dienen we een 

amendement in om die kwijtscheldingsnorm voor mensen met 

alleen AOW verder te verruimen. Ook willen we bewoners van 

In gesprek met Herman Beerda,  
PvdA bestuurder van Waterschap Noorderzijlvest  

Werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest 

Bestuur  

Het bestuur van het Waterschap 

kent een AB (algemeen bestuur), 

een DB en een Dijkgraaf, zeg maar 

Raad, college van B&W en burge-

meester. In dat AB zitten nu 23 le-

den waaronder altijd vier namens de 

boeren (LTO), twee voor bedrijven 

en één voor natuur- en milieuorgani-

saties. Eind november zou dat kun-

nen veranderen in 2 geborgde zetels 

voor natuur- en 2 voor landbouwor-

ganisaties, de Eerste Kamer stemt 

daar nog over. Het DB is een afspie-

geling van het AB. De PvdA heeft nu 

drie zetels en werkt nauw samen 

met Water Natuurlijk, de samen-

werking tussen D’66 en GroenLinks 

met vijf zetels. Herman is voor de 

PvdA DB lid. 

 

Het beheergebied van waterschap 
Noorderzijlvest 



stedelijk/bebouwd gebied meer betrekken bij waterbeheer. Daarnaast zijn vergroening en diversiteit 

belangrijk. Dat zijn keuzes die de PvdA wil maken.  

Vraag: wat is voor jou dan een top drie van kwesties voor de komende jaren? 

Herman: in de eerste plaats klimaataanpassing. Hoosbuien en lange perioden van droogte wisselen 

elkaar steeds meer af. Aanpassen doen we onder meer door waterbergingsgebieden in te richten zo-

als bij jullie in het Westerkwartier. Een tweede thema is de bodemdaling door gaswinning. Dat speelt 

sterk in een deel van ons werkgebied, daar kan de bodem zo maar een halve meter dalen, terwijl het 

water even hoog blijft staan. Als je niets doet, dan treedt ook verzilting op, die is er al. Ja, het klopt, 

ook in veenweidegebieden daalt de bodem door klink, ook wel in het Westerkwartier, zoals de Lettel-

berterpetten. Maar elders, in Friesland en het Groene Hart speelt dat erger, want in ons werkgebied 

hebben we vooral klei- en zandbodems. Derde thema is de waterkwaliteit. Kaderrichtlijn Water 

(KRW) is een Europese richtlijn die kwaliteitseisen stelt aan oppervlaktewater, waaraan we in 2027 

moeten voldoen. Dat hebben we nog niet op orde. Die verontreiniging bestaat bijvoorbeeld uit mest, 

kunstmest en medicijnresten, zowel veterinair als menselijk. Mest, kunstmest is een landelijke dis-

cussie, verwijderen van medicijnresten doen we straks zelf in onze reinigingsinstallaties, maar dat 

vraagt veel investeringen.  

Vraag: in het Westerkwartier komt er een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie. Begin november 

berichtten de media dat Noorderzijlvest een conflict heeft met het bouwbedrijf over deze nieuwe 

zuiveringsinstallatie in Gaarkeuken die de bestaande drie (in Marum, Gaarkeuken en Zuidhorn) 

overbodig moet maken. Hoeveel vertraging gaat er optreden? 

Vermoedelijk een half jaar vertraging. Ga toch maar uit van oplevering in 2025. Het conflict gaat over 

de kosten. We hadden de goedkoopste aanbieder de klus gegund maar toen bleek dat dit bedrijf het 

voor die prijs toch niet kon doen, vanwege de gestegen prijzen door de Oekraïne-oorlog. We kwa-

men er samen niet uit, waardoor we een nieuwe aanbieder zoeken. Een stuk duurder gaat het al met 

al wel worden.  

Vraag: Je bent ook portefeuillehouder voor de stuurgroep Zuidelijk Westerkwartier die zich bezig-

houdt met waterberging en natuurontwikkeling rond het beekdal van de Oude Riet. Wat betekent 

sluiting van de bestaande waterzuivering in Marum en bouw van de nieuwe installatie in Gaarkeu-

ken voor de waterkwaliteit met name in het Dwarsdiep? 

Herman Beerda: Veel, want zowel onze eigen zuiveringsinstalla-

tie in Marum als die van Friesland Campina fabriek in Marum lo-

zen al jarenlang afvalwater op het Dwarsdiep. Ze hanteren daar-

voor een oude vergunning, die ze nu nooit meer zouden krijgen. 

In de nieuwe situatie is het zo, dus vanaf 2025, dat Campina zijn 

afvalwater na reiniging niet meer naar het Dwarsdiep afvoert 

maar naar het van Starkenborchkanaal. Het Dwarsdiep krijgt dan 

geen afvalwater van Campina meer te verwerken. Ik heb het ver-

trouwen dat de waterkwaliteit van het Dwarsdiep dan belangrijk 

verbetert.  

Vraag: vroeger werd er gezwommen in het Dwarsdiep, nu mag dat eigenlijk niet vanwege veront-

reiniging. Straks kan dat dus misschien wel? 

Herman: ja, zeker. Straks is het Dwarsdiep aanzienlijk schoner. Ja, je mag dat als kop voor je artikel 

gebruiken, zwemmen in het Dwarsdiep kan straks weer veilig. Prachtig gebied daar trouwens!  

Herman, bedankt voor het gesprek, 

17/11/2022 Joost Eskes   


