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MEMO
Aan:

Gebiedscommissie ZWK

Van:

ErnstJan Cornelius

Datum:

13-02-2018

Onderwerp:

Planning werkzaamheden 2018

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier.
De opdracht en werkzaamheden komen voort uit de door de provincie Groningen
en het waterschap Noorderzijlvest opgestelde Projectnota 2e fase.
In deze opdracht verwoorden Gedeputeerde Staten van Groningen en het
Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest de opdracht aan de
Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier.
Doelen:
• Realisatie natuurnetwerk (NNN);
• Inrichting waterhuishouding t.b.v. waterveiligheid (Droge Voeten 2050),
verbetering waterkwaliteit (KRW), waterconservering (Deltaprogramma
Zoet Water), voldoen aan de NBW normen, opheffen knelpunten voor
natuur en landbouw;
• Verbetering van de landbouwstructuur;
• Behoud en herstel landschappelijk kernkwaliteiten;
• Versterken beleefbaarheid en gebruiksmogelijkheden van het ZWK en
haar natuur-netwerk in samenhang met de omliggende natuurgebieden
voor bewoners en recreanten.
Werkzaamheden 2018
1. Uitvoering voorbereiden 4 deelgebieden
o Polder de Dijken – Bakkerom
o De Drie Polders
o Lettelberterbergboezem
o 6 NBW Polders

•
•
•
•

Proces en omgevingsmanagement, vergunningen en procedures
Inrichtingsmaatregelen uitwerken naar concept bestekken
Aanbesteding ingenieursdiensten.
Grond: Benodigde gronden duurzaam beschikbaar krijgen, kavelruilen en
uitvoeren GSP
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2. Hybride model Dwarsdiep
Proces en omgevingsmanagement
Aanvullende onderzoeken
Grond: Werken aan hybride model in afstemming met inrichting
4 aangrenzende gebieden uitwerken met de streek, deze gebieden zijn in
de 1e planfase niet meegenomen
3. Uitwerken 8 deelgebieden naar detailinrichtingsplannen ***
Proces en omgevingsmanagement
Aanvullende onderzoeken
Aanbesteding ingenieursdiensten
Schetsbijeenkomsten met gebiedspartners en streek
Grond: Uitvoeren GSP
4. Gebiedsontwikkeling ZWK (algemeen)
o
o
o
o
o
o
o
o

Secretaris en secretariaat Gebiedscommissie
Voorzitter en secretariaat Projectgroep
Voorzitter en secretariaat Grondcommissie
Voorzitter en secretariaat Communicatie werkgroep
Communicatie
Proces en omgevingsmanagement
Opdrachtgeversoverleg
Financiering

*** Prioritering noodzakelijk vanwege de tijd die nodig is voor de
besteksvoorbereiding van Polder de Dijken – Bakkerom, De Drie Polders,
Lettelberterbergboezem en 6 NBW Polders. Zodra duidelijk is welke tijd
en tijdspad voor de besteksvoorbereiding nodig is wordt bekeken welke
onderzoeken in 2018 al kunnen worden uitgezet.
Mijlpalen:
• Voorjaar 2018 kavelruil Polder de Dijken – Bakkerom gereed.
• Concept bestekken, Polder de Dijken – Bakkerom, De Drie Polders,
Lettelberterbergboezem en 6 NBW Polders gereed december 2018
• 4 aangrenzende gebieden Dwarsdiep uitwerken met de streek, deze
gebieden zijn in de 1e planfase niet meegenomen, gereed december
2018.
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