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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. 

 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 Gebiedscommis-
sie. Tel: 0592-365049 / E-mail: ZWK@prolander.nl
De data en stukken voor de vergaderingen  
van de gebiedscommissie kondigen we aan  
op de website.

Agenda

 donderdag 8 juni 
Inloopbijeenkomst 
17.00-21.00 uur, De Postwagen 

Hoofdstraat 53 te Tolbert 

Vrije inloop, aanmelden niet nodig

 dinsdag 4 juli 
Vergadering Gebiedscommissie
19.00-21.00 uur, Gemeentehuis Leek 

o.a: vaststellen advies voor concept-
inrichtingsplan

Het proces in hoofdlijnen

Wat ging eraan vooraf
De gebiedscommissie heeft de opdracht om voor het 
Zuidelijk Westerkwartier een concept-inrichtings-
plan voor het Natuurnetwerk Nederland te maken. 
Dit moet samengaan met ruimte voor waterberging. 
Het gebied is opgesplitst in deelgebieden. Per 
deelgebied zijn we de afgelopen tijd op vele manie-
ren in gesprek geweest met grondeigenaren, bewo-
ners en andere belanghebbenden. Tijdens keukenta-
felgesprekken, excursies, schetssessies en inloop- 
bijeenkomsten hebben we veel ideeën, kennis en 
wensen gedeeld. Een intensief en waardevol proces 
dat resulteerde in een aantal alternatieven en 
varianten voor de inrichting van de gebieden. 
Dinsdag 18 april jl. heeft de gebiedscommissie haar 
keuzes per deelgebied gemaakt, waarbij vele reac-
ties van betrokkenen zijn meegewogen.

Programma
Tijdens de inloopbijeenkomst op 8 juni geven we 
een totaaloverzicht van de gemaakte keuzes voor 
alle deelgebieden. Het gaat om de gebieden: De Drie 
Polders, Polder de Dijken-Bakkerom, Dwarsdiep, ’t 
Faan, Coendersborg, Matsloot-Pas op, Steenhuis, 
Leekstermeer-Midwolde, Bombay, De Jouwer en 
Doezumermieden-Kaleweg. Ook informeren we u 
over het vervolgproces, bijbehorende procedures en 
mogelijkheden voor zienswijzen, inspraak, bezwaar 
en beroep. Na deze inloopbijeenkomst worden alle 
keuzes gebundeld in het concept-inrichtingsplan. 
Dit plan wordt dan voorgelegd aan de besturen van 
de opdrachtgevers provincie Groningen en water-
schap Noorderzijlvest.
In oktober 2017 stellen zij het inrichtingsplan vast.

Inloopbijeenkomst
Donderdag 8 juni a.s. houdt de gebiedscommissie 
een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst 
willen we u graag informeren over de keuzes die de 
commissie heeft gemaakt voor de inrichting van de 
deelgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier. Ook 
vertellen we u graag meer over het vervolgproces en 
bijbehorende procedures. Leden van de gebieds-
commissie zijn aanwezig. Tijdens de bijeenkomst 
kunt u een ‘vogelvlucht’-animatie over het hele 
gebied bekijken.
U bent van harte welkom tussen 17.00 en 21.00 uur 
in De Postwagen in Tolbert. Aanmelden is niet 
nodig, u kunt vrij inlopen wanneer het u schikt.

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwik-
keling 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 waar-
bij ze u nadrukkelijk wil betrekken.

Gebiedsontwikkeling 
Zuidelijk Westerkwartier
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