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In deze nieuwsbrief:
Voortgang gebiedsontwikkeling
Voortgang procedures MER en PIP

Er is veel gebeurd
In juli ontving u onze laatste nieuwsbrief. We zijn inmiddels een flink aantal maanden
verder. Er is dan ook het nodige gebeurd. Hoog tijd om u hierover bij te praten.
Deze nieuwsbrief is op hoofdlijnen. Voor meer informatie klikt u vanuit de nieuwsbrief
eenvoudig door naar onze website.
We blikken niet alleen terug in deze nieuwsbrief. Ook leest u belangrijke informatie over
wat komen gaat. Binnenkort komt er van alles ter inzage te liggen. Wij lichten toe hoe u
hierop kunt reageren.

Voortgang
Om gelijk met dit laatste te beginnen:
Voortgang procedures MER, voorontwerp PIP en inrichtingsplannen
Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen (GS) en het Dagelijks Bestuur van

Waterschap Noorderzijlvest (DB) hebben in oktober ingestemd met het Milieu Effect
Rapport (MER), het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de ontwerpinrichtingsplannen. Deze worden ter inzage gelegd. Een terinzagelegging duurt zes weken.
Die zes weken willen we het liefst aaneengesloten benutten. Door de feestdagen is
december hiervoor minder geschikt. Iedereen moet zich namelijk goed over deze plannen
kunnen informeren. Daarom wordt de terinzagelegging uitgesteld naar begin januari 2018.
Planning
Start terinzagelegging: 11 januari 2018
(Hoor)zitting (service voor indienen mondelinge zienswijze) 6 februari 2018 van
19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Leek
Einde terinzagelegging: 22 februari 2018

Terugblik
Activiteiten in juli
Op 4 juli 2017 heeft de Gebiedscommissie de adviezen en inrichtingsplannen
goedgekeurd. Het advies vanuit de landbouw is op verzoek van de Gebiedscommissie
aangepast. De aangepaste tekst en daarmee het advies aan de opdrachtgevers vindt u op
onze site.
Op 20 juli heeft de Gebiedscommissie vervolgens het advies aangeboden aan GS en het
DB. Hen is gevraagd het advies over te nemen en de inrichtingsplannen in ontwerp ter

inzage te leggen. Daarna nemen ze een definitief besluit over de plannen.

Lees hier het advies aan de opdrachtgevers

Activiteiten in oktober
Op 10 oktober heeft het DB vastgesteld dat de ontwerp- inrichtingsplannen bijdragen aan
de doelen van het waterschap: een betere waterveiligheid en schoon water. Het DB heeft
daarom ontwerp-plannen voor zover watergerelateerd, vastgesteld. Het DB heeft er verder
kennis van genomen dat voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het Milieu
Effectrapport (MER) binnenkort de procedure start. Het PIP (Provinciaal Inpassingsplan)
en MER (het Milieu Effectrapport ) zijn respectievelijk op 12 en 19 oktober opgeleverd.
Tot zover de terugblik. Dan nu het vervolg:

Een vervolgopdracht in voorbereiding
Prolander is op verzoek van de provincie en het waterschap in september gestart met het
voorbereiden van de uitvoering van Polder de Dijken – Bakkerom en De Drie Polders.
Het waterschap Noorderzijlvest heeft de Gebiedscommissie gevraagd ook twee andere
projecten in de uitvoering mee te nemen. Deze projecten liggen rondom het Natuurnetwerk
Nederland (NNN) en waterbergingsgebied De Drie Polders.
Het gaat om:
•
Een plan voor de Lettelberterbergboezem
•
Optimalisatie van de waterbeheersing in zes polders
Op onze site leest u meer over deze extra projecten.

Lees hier meer over deze projecten

Aan de keukentafel

Medio november vinden weer gesprekken aan de keukentafelplaats in De Drie Polders en
in het Dwarsdiep. Hier leest u meer over de stand van zaken rond de keukentafel
gesprekken:

Stand van zaken keukentafelgesprekken

De volgende nieuwsbrief
In de volgende nieuwsbrief, begin januari, leggen we uit hoe de terinzagelegging van de
plannen in zijn werk gaat en hoe u uw reactie of zienswijze kunt gevenop de plannen. Wilt
u meer inhoudelijke informatie over procedures en planning? Die leest u in de brochure
over de procedures.
In de nieuwsbrief van februari 2018 leest u ook hoe we u informeren en willen betrekken bij
de gebieden, waarvoor we het komende jaar de plannen verder gaan uitwerken. Hierbij
kijken wij naar inloopavonden en spreekuren per gebied. Maar ook waar dat nodig is, naar
individuele gesprekken aan de keukentafel.

Hier vindt u de brochure over de procedures
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