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Gebiedsontwikkeling
Zuidelijk Westerkwartier

Inloopavonden per deelgebied
U bent welkom tussen 19.00 - 21.00 uur
In De Postwagen te Tolbert
Per avond alleen informatie over het
aangegeven gebied

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk
nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit,
recreatie, landbouw en landschapsherstel. Zodat bewoners veilig
en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen
blijven wonen, werken en recreëren. De Gebiedscommissie
Zuidelijk Westerkwartier maakt een plan voor het gebied waarbij ze u nadrukkelijk wil betrekken.
Betrokken inwoners
De Gebiedscommissie is op verschillende manieren
met bewoners en grondeigenaren in gesprek geweest. Er zijn 25 bijeenkomsten in het gebied
georganiseerd. Daar zijn we in gesprek geweest over
de ideeën en wensen van bewoners, grondeigenaren
en andere belanghebbenden. Hierdoor zijn ook
kritische kanttekeningen en knelpunten duidelijk in
beeld gekomen. Na een intensieve tijd van gesprekken, schetssessies en onderzoeken gaan we nu naar
het moment van keuzes maken.

Inloopavond per deelgebied
Uit alle verzamelde informatie zijn de eerste
ontwerpen voor het inrichtingsplan ontstaan,
uitgewerkt per deelgebied. De keuzes die aan de

27 maart
De Drie Polders en Polder De Dijken/
Bakkerom
29 maart
Dwarsdiep
4 april
Matsloot/PasOp, ’t Faan, Steenhuis/
Coendersborg en Leekstermeer
5 april
Doezumermieden, Kale Weg, Bombay en
De Jouwer

Gebiedscommissie worden voorgelegd krijgt u te
zien tijdens de inloopavond. Deze zijn eind maart
en begin april. Daar kunt u ook uw reactie geven of
vragen stellen over de vervolgprocedures. We
nodigen u nu alvast uit om hier naartoe te gaan. Uw
reacties worden samen met de keuzes aangeboden
aan de Gebiedscommissie.

Andere belangrijke data
Andere belangrijke data
18 april
Gebiedscommissie maakt keuzes per
gebied

Wat gebeurt er met de ontwerpplannen?

8 juni
Informatieavond voor het hele Zuidelijk
Westerkwartier

De Gebiedscommissie besluit in april voor welk
ontwerp ze per gebied kiest en brengt hierover in
juli een advies uit aan de opdrachtgevers: de
Gedeputeerde staten van de provincie Groningen en
het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest.

4 juli
Gebiedscommissie levert advies
inrichtingsplan op

Op de hoogte blijven?
Meldt u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief
via www.zuidelijkwesterkwartier.nl. Of volg ons op
Twitter via @projectzwk.
Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met
Ernstjan Cornelius, secretaris van de Gebiedscommissie. Tel: 0592-365049 / E-mail: ZWK@prolander.nl
De data en stukken voor de vergaderingen
van de gebiedscommissie kondigen we aan
op de website.

Het proces in hoofdlijnen
Opleveren GrondStrategiePlan
(september 2015)

Voorlichtingsavond
(23 juni 2015)

Aanbesteding ingenieursdiensten, voor onderzoek,
MER en PIP
(maart 2016)

Start schetssessies
(november 2015 t/m
december 2016)

Oplevering benodigde
onderzoeken
(februari 2017)

Opleveren (deel)
onderzoeken
(mei- december 2016)

Gebiedscommissie maakt
keuzes per gebied
(april 2017)

Inloopavonden
(maart / april 2017)

Opleveren
eindadvies
(juli 2017)

Informatieavond hele
gebied
(juni 2017)

Besluitvorming inrichtingsplan incl. inspraak
(2017/2018)

Ruimtelijke procedures,
incl. inspraak. Peilbesluit
en ontgrondingen
(2017/2018)

Gebiedsontwikkeling gereed
(2027)

Waterberging
gerealiseerd
(2020)

Project Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Opdrachtgevers: Provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest.
Uitvoerende organisatie: Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier, Prolander. Bij dit project zijn vele organisaties betrokken. Kijk op de website voor meer informatie.

