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In deze nieuwsbrief:
De Nota Reactie en Commentaar staat 11 juni op de ZWK site
Nieuwe kennisgeving in DvhN en streekkranten
Terug- en vooruitblik werkgroep Procedures

In deze nieuwsbrief leest u wat een 'Nota Reactie en Commentaar' is
en dat deze maandag 11 juni op de site wordt gepubliceerd. Ook vindt
u een link naar de officiële kennisgeving die zaterdag 2 juni in het
Dagblad van het Noorden stond en deze week in de streekkranten. En
verder leest u een stand van zaken van de werkgroep Procedures.

De Nota Reactie en Commentaar

Maandag 11 juni publiceren we de Nota Reactie en Commentaar op onze
website. Hier leest u wat dit voor nota is.

Begin dit jaar lagen de ontwerp-inrichtingsplannen samen met het voorontwerpProvinciaal Inpassingsplan (PIP) en het milieu effect rapport (MER) over de
gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier ter inzage. Iedereen mocht
toen zijn zienswijze over de plannen kenbaar maken. Een aantal particulieren
en organisaties heeft dat ook gedaan. Hun zienswijzen zijn verwerkt in een
Nota Reactie en Commentaar (NRC). Deze is op 29 mei vastgesteld. De
zienswijzen zijn van een reactie voorzien door de Provincie Groningen en
Waterschap Noorderzijlvest. Hierin staat ook of een zienswijze heeft geleid tot
aanpassing van de plannen. De NRC is geanonimiseerd. Alle indieners van
een zienswijze krijgen - voordat we deze op de site publiceren - de NRC
toegestuurd. Onder een code vinden zij het antwoord op de door hen
ingediende zienswijze.

Kennisgeving ter inzage legging

Kennisgeving
Na het voorontwerp-Provinciaal Inpassingsplan komt nu ook het ontwerpProvinciaal Inpassingsplan ter inzage. Ook hierop kunt u uw visie geven. Hier
leest u hoe de terinzagelegging van de plannen in zijn werk gaat en hoe u uw
reactie of zienswijze kunt geven op de plannen. Wilt u meer inhoudelijke
informatie over procedures en planning? Die leest u in de brochure over de
procedures.

Hier leest u de tekst van de Kennisgeving

Terug- en vooruitblik werkgroep Procedures
Om waterberging en natuur in het ZWK te realiseren moeten er verschillende
procedures worden doorlopen. De werkgroep Procedures stemt procedures zo
op elkaar af, dat de totale doorlooptijd van de vele procedures zo beperkt
mogelijk blijft.
In de memo aan de Projectgroep ZWK vindt u een terug- en vooruitblik op de
werkzaamheden van de werkgroep Procedures. De terugblik gaat tot de vorige
rapportage in maart 2018. U leest hierin welke plannen en rapporten de
werkgroep heeft laten opstellen. Ook wordt in deze memo op hoofdlijnen
ingegaan op de zienswijzen die zijn ingediend. De memo eindigt met een
overzicht van de vaststellingsprocedures. De volledige memo aan de
Projectgroep ZWK vindt u hier.

Hier vindt u onze vorige nieuwsbrieven
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