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52. Op de GC van 23 april is besproken dat de vaststelling van het PIP en de
aanpassingen die hier ten aanzien van de natte kern in het Dwarsdiep in
is verwerkt een goed communicatietraject vragen.
De wijziging van bestemming in de natte kern is een verandering in het
PIP. Hierover zal goede communicatie met de grondeigenaren moeten
plaats vinden. Dit kan gecombineerd worden met een nieuwe ronde
bezoeken aan de grondeigenaren.

53. Op 24 april heeft een schetssessie plaatsgevonden voor de uitwerking
van recreatie, toerisme en leefbaarheid. In een goede bijeenkomst zijn
gedachten en beelden gedeeld in twee groepen van 8 personen.
Er waren twee inleiders, Martin van Dijken vertelde en liet zien hoe het
landschap in het ZWK is ontstaan. Daarna nam Ursula Appolt het
gezelschap mee in een presentatie; “kansen en mogelijkheden, zo kan
het ook” Hier werden voorbeelden getoond vanuit andere gebieden.
De eerst opgave bestond uit het in beeld brengen van de kwaliteit en
potenties van het landschap en de vrije Tijds Economie in het Zuidelijk
Westerkwartier. Is er voor het ZWK een passend recreatief concept te
formuleren dat een meerwaarde oplevert voor het landschap en de
vrijetijd economie. Hierbij rekening houden met de recreatieve
mogelijkheden en ontwikkelingen in de directe omgeving, zoals
bijvoorbeeld Groningen, Nienoord in Leek en in de aangrenzende Friese
gebieden. Een verkenning van binnen naar buiten en andersom. Zijn er
specifieke doelgroepen aan te wijzen die interessant zijn voor het ZWK?
De tweede opgave bestond uit het schetsen en aanvullen van het reeds
door de ondernemers geformuleerde programma en het beantwoorden
van de vraag hoe dit programma (recreatieve concept) land in de
omgeving van het Zuidelijk Westerkwartier.
Prolander werkt de uitkomsten van de schetssessie uit naar een
schetsboek. Deze wordt (in juni) teruggekoppeld naar de deelnemers aan
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de schetssessie en er zal worden bekeken wat de volgende stap is om
recreatie, toerisme en leefbaarheid verder uit te werken.

54. Donderdagavond 19 april was in de Postwagen in Tolbert de
informatieavond voor Polder de Dijken - Bakkerom. Zo’n veertig mensen
waren op de uitnodiging ingegaan. Op 26 april telden we ongeveer
dertig aanwezigen bij de informatieavond over De Drie Polders en de
Lettelberterbergboezem.
De bijeenkomsten op 19 en 26 april zijn goed “ontvangen”. Er werd
aangegeven dat de wijze waarop (presentatie en vragen) ook in het
vervolg op prijs werd gesteld en niet naar inloopbijeenkomsten te gaan.
Toegezegd is dit zo te gaan organiseren met dien verstande de
mogelijkheid dat na elke bijeenkomt er ook nog één op één vragen
kunnen worden gesteld.
55. Voor het peilbesluit voor de zes polders met een NBW-opgave is in maart
een bijeenkomst geweest. De volgende inloop bijeenkomst hiervoor was
op 15 mei. Hier was weinig belangstelling voor. Voor volgende
bijeenkomsten zal gerichter worden uitgenodigd.

56. Op 16 mei start het PbZWK met een kick-off. In deze bijeenkomst wordt
het projectbureau (locatie Sweco te Groningen) in gebruik genomen,
waarna een terreinbezoek wordt gehouden in de 4 gebieden die nu
richting uitvoering gaan. Naast de 5 ingenieursbureaus zijn hier beide
opdrachtgevers bij en Prolander.

57. De commissie MER heeft op 24 mei een definitief en positief advies
afgegeven voor de MER.

58. Op 29 mei hebben GS en het DB de nota Reactie en Commentaar (nota
NRC) vastgesteld evenals het voorontwerp PIP en de MER en in te
stemmen met de voorlopige vaststelling van de inrichtingsplannen.

59. Vanaf 7 juni zal het ontwerp-PIP gedurende 6 weken ter inzage liggen.
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