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Voorgang Projectbureau ZWK
In de vorige nieuwsbrief las u al dat er een apart Projectbureau (PbZWK) is
opgericht om de voorbereiding van de uitvoering op zich te gaan nemen.
 
Er moet nog een heleboel worden uitgezocht om de schetsen en tekeningen te
vertalen naar concrete maatregelen. Vijf ingenieursbureaus werken samen in
een speciaal hiervoor opgericht projectbureau. Zij voeren de onderzoeken
gezamenlijk uit en treffen de voorbereidingen voor de uitvoering.

Planning en eerste onderzoeken

https://mailchi.mp/23307a766faa/belangrijke-informatie-over-wat-komen-gaat-1483405?e=%5BUNIQID%5D


Het projectbureau is half juni van start gegaan en wordt aangestuurd door
Prolander. Alle voorbereidende werkzaamheden voor de gebieden Polder de
Dijken - Bakkerom, De Drie Polders en de Lettelbergerbergboezem zijn
ingepland. De bedoeling was om op 1 mei met de onderzoeken te gaan
beginnen, echter de start van het PbZWK vroeg meer tijd dan was voorzien. De
oorzaak van deze latere start zit vooral in de organisatie en het tot stand komen
van de samenwerking met vijf ingenieursbureaus en de bijbehorende formele
trajecten van aanbesteding en gunning van de onderliggende offertes. Door de
latere start zijn de informatieavonden die we in juni wilden houden verplaatst
naar oktober. We kunnen u dan informeren over de eerste
onderzoeksresultaten en hoe deze worden uitgewerkt naar een voorontwerp.
 
De meeste en omvangrijke onderzoeken worden uitgevoerd direct na de
bouwvakvakantie. Binnenkort maar uiterlijk twee weken voor aanvang worden
betrokken eigenaren en gebruikers benaderd over deze onderzoeken. Dit zijn
sonderingen-, milieukundig-, boor-,  grondwater,- en asfaltonderzoek en
dergelijke.
 
Sommige onderzoeken zijn al opgestart en in uitvoering. Deze week heeft een
vliegtuig een digitale hoogtemeting gemaakt. Deze gegevens zijn tot op de
centimeter nauwkeurig en geven ons inzicht in de hoogteliggingen van het
gebied. 
 

Ecologische onderzoeken



De poelkikker en krabbenscheer
De eerste ecologische onderzoeken hebben plaatsgevonden. Gewapend met
schepnet heeft de ecoloog in alle gebieden gekeken en sloten bemonsterd en
de huidige natuurwaarden in kaart gebracht.
Leuke soorten die gevonden zijn, waren de poelkikker (op de foto links) en
krabbenscheer (op de foto rechts).
 
 

Onderzoek niet gesprongen explosieven WO II
Er is een onderzoek gestart naar niet gesprongen explosieven uit de Tweede
Wereldoorlog. Dit onderzoek is een zogenaamde bureaustudie. Er wordt in de
oude archieven gekeken of er in deze gebieden gevechten hebben plaats
gevonden. Als deze studie is afgerond en het gebied is vrijgegeven kan er
gestart worden met het fysieke werk buiten.
 
In nieuwsbrief 30 van mei 2018 leest u meer over de onderzoeken die worden
uitgevoerd.

Vervolg planning

De planning is bijgesteld aan de voorkant terwijl de planning aan de achterkant
gelijk is gebleven.

Okt/dec 2018 eerste voorontwerpen gereed
Najaar 2018 vergunningen (start)
Dec/febr 2018/2019 eerste definitieve ontwerpen gereed
April 2019 vergunningen en procedures gereed
Juni 2019 aanbesteding uitvoering
Start uitvoering zomer 2019
Oplevering uitvoering december 2020

https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/nieuwsbrieven-gebiedscommissie/


De aangepaste planning heeft ook invloed op de terugkoppelmomenten en
informatievoorziening naar de gebieden.
 
De informatieavonden Polder de Dijken-Bakkerom, De Drie Polders en
Lettelberterbergboezem houden we in:

Oktober 2018
Januari 2019
April/mei 2019

Naast deze infoavonden worden waar dat gewenst of nodig is,
keukentafelgesprekken gevoerd en verschijnt er maandelijks een nieuwsbrief.
 

Eind inspraakperiode Ontwerp-PIP

Het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan(PIP) met bijbehorende stukken hebben
ter inzage gelegen van 7 juni 2018 tot en met 17 juli 2018.
In deze periode was het mogelijk een zienswijze in te dienen op het ontwerp
PIP. Op het MER en de inrichtingsplannen was geen inspraak meer
mogelijk.De inspraaktermijn is nu gesloten. De Provincie Groningen werkt aan
de beantwoording van de Zienswijzen, die wederom worden opgenomen in een
Nota Reactie en Commentaar, net als bij het voorontwerp.
 
Naast het PIP worden de inrichtingsplannen in september besproken in het
Algemeen Bestuur van Waterschap Noorderzijlvest en in de Statencommissie
van Provinciale Staten, waarna deze definitief worden vastgesteld. Na de
beantwoording van de zienswijzen en de vaststelling van de inrichtingsplannen
wordt het definitieve PIP in december ter vaststelling voorgelegd aan
Provinciale Staten van de Provincie Groningen.
 



Project/gebiedspagina’s op de website

 
In 2015 is de gebiedsontwikkeling in het ZWK gestart en is een website online
gegaan. In deze eerste fase werd er samen met de streek gewerkt aan het
opstellen van de inrichtingsplannen. Nadat de inrichtingsplannen in 2017 zijn
opgeleverd wordt een aantal gebieden waarvoor een detailinrichtingsplan was
opgesteld nu uitgewerkt richting de uitvoering. Andere gebieden moeten nog

https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/interactieve-kaart-zuidelijk-westerkwartier/


nader worden uitgewerkt naar een detailinrichtingsplan. Dit houdt in dat
gebieden in verschillen fases terecht gaan komen. Om het overzichtelijk te
houden hebben wij nu sinds juni 2018 op de website project/gebiedspagina’s
ingericht. Zo kunnen we meer project of gebiedsgericht bijhouden en
weergeven wat de opgaven en ontwikkelingen zijn. Op deze kaart ziet u precies
welke dat zijn. Elk gebied heeft een eigen pagina waarop u een overzicht van
de plannen en doelen vindt. De project/gebiedspagina’s worden in de toekomst
aangevuld met actuele informatie.
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