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Wat ging eraan vooraf
Overzicht van de keuzes & het vervolg
Antwoord op reacties n.a.v. eerdere bijeenkomsten

Welkom op onze inloopbijeenkomst
Donderdag 8 juni houdt de gebiedscommissie een inloopbijeenkomst. Hier
willen we u graag informeren over de keuzes die de commissie heeft gemaakt
voor de inrichting van de deelgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier. Ook het
vervolgproces en bijbehorende procedures komen aan bod. Leden van de
gebiedscommissie zijn aanwezig. Tijdens de bijeenkomst kunt u een
‘vogelvlucht’-animatie over het hele gebied bekijken.
Donderdag 8 juni, van 17 tot 21 uur
In De Postwagen, Hoofdstraat 53 in Tolbert
Vrije inloop, aanmelden niet nodig

Wat ging eraan vooraf
samenspraak met vele betrokkenen
De gebiedscommissie heeft de opdracht om voor het Zuidelijk Westerkwartier
een concept-inrichtingsplan voor het Natuurnetwerk Nederland te maken. Dit
moet samengaan met ruimte voor waterberging. Het gebied is opgesplitst in
deelgebieden. Per deelgebied zijn we op vele manieren in gesprek geweest
met grondeigenaren, bewoners en andere belanghebbenden. Een intensief

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. Reacties van betrokkenen zijn meegewogen.

Overzicht van de keuzes
Tijdens de inloopbijeenkomst 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.

Het vervolg
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 conceptinrichtingsplan. Dit plan wordt dan voorgelegd aan de besturen van de
opdrachtgevers provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest. In oktober
2017 stellen zij het plan vast.

In vogelvlucht
Tijdens de bijeenkomst wordt een
animatie vertoond met beelden van
het Zuidelijk Westerkwartier vanuit
de lucht. Het geeft een bijzonder
kijkje op het landschap.

Antwoord op reacties
Naar aanleiding van de 4 inloopbijeenkomsten (in maart en april) zijn reacties
binnengekomen. Om praktische redenen hebben we ervoor gekozen om alle
reacties met de antwoorden daarop, op de site te plaatsen.

Lees hier de reacties, vragen en antwoorden daarop
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