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Geactualiseerde Grond Strategieplan Zuidelijk Westerkwartier
Bijlagen
1.

Grond Strategieplan Zuidelijk Westerkwartier – geactualiseerd vastgesteld door
Gedeputeerde Staten op 28 januari 2020

Kennisnemen van

de bijgaande geactualiseerde Grond Strategieplan Zuidelijk Westerkwartier.

Inleiding

Eind 2015 is de Grond Strategieplan (GSP) Zuidelijk Westerkwartier vastgesteld door de
Gedeputeerde Staten. Deze is vervolgens ter informatie aangeboden aan het algemeen
bestuur van waterschap Noorderzijlvest. Het GSP beschrijft de uitgangspunten van het
duurzaam beschikbaar krijgen van de gronden voor de verschillende gebiedsopgaven in het
Zuidelijk Westerkwartier (ZWK). Het beschrijft de aanpak voor de natuuropgave en welke
instrumenten daarvoor kunnen worden ingezet om de benodigde gronden binnen het
Natuurnetwerk Nederland (NNN) op zorgvuldige wijze en tijdig beschikbaar te laten komen
ten behoeve van de natuurrealisatie.
De provincie Groningen is de formele opdrachtgever en verantwoordelijk voor de realisatie
van de natuurdoelen in het ZWK. Het waterschap is betrokken als verantwoordelijke
instantie voor de beleidsopgave van diverse waterdoelen in het ZWK. Provincie en
waterschap voeren gezamenlijk de regie over de integrale opgave. Het GSP is weliswaar een
provinciaal document, maar is vooraf afgestemd met het waterschap en verschillende
gebiedspartners.
In het in 2015 vastgestelde GSP voor het Zuidelijk Westerkwartier is opgenomen dat om de
twee jaar zou worden bezien of het document geactualiseerd moet worden. Eind 2017 is dit
niet gebeurd, omdat hier geen aanleiding voor was. Begin 2020 was deze aanleiding er wel
en is het plan geactualiseerd.

Kernboodschap

Een aantal wijzigingen hebben geleid tot het aanpassen van het GSP voor het Zuidelijk
Westerkwartier. Deze zijn:
•
•
•

Kavelruil is aangepast: kan alleen door vanuit initiatief gebiedsproces (aangepast);
Toepassingsgebied VGAB/helder op kaartbeeld weergegeven (aangevuld);
Reservering voor flankerend beleid en inzet ruilgrond geactualiseerd (aangepast);

•
•
•
•
•

PIP is inmiddels vastgesteld (benoemd);
Bedrijfsbeëindigingsregeling is niet geeffectueerd (doorgehaald);
Gemeenten zijn samengevoegd (aangepast);
Waterschap krijgt toch ondergrond in eigendom kaden (aangepast);
Bijlage kaart eigendommen gedateerd (doorgehaald);

Overige uitgangspunten en strategieën zijn overeind gebleven.

Vervolg

Om de twee jaar na vaststelling van het GSP volgt wederom een evaluatie om te kijken of
herziening nodig is, bijvoorbeeld vanwege gewijzigde plannen, omstandigheden, wetgeving
of voortschrijdende inzichten en ervaringen bij uitvoering. Als uit het gebiedsproces gaat
blijken dat er andere keuzes kunnen of moeten worden gemaakt zal het GSP ook tussentijds,
wederom na vaststelling, worden herzien.
Het geactualiseerde Grond Strategieplan Zuidelijk Westerkwartier is binnen de
gedeputeerde staten vastgesteld op 28 januari 2020 en vervolgens aangeboden bij de
gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier. Het document is ook gepubliceerd op de
projectenwebsite, zodat de omgeving hier ook kennis van kan nemen.

