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VERVOLG INDIEN AKKOORD
GEMEENTE

2PRINCIPEVERZOEK

1 - INFORMEREN OMGEVING

FASE

ACTIE (groen = inbreng vanuit de omgeving)

WANNEER

TOELICHTING

Website actief www.Kardingegroeit.nl

18 januari

Aanmelden voor nieuwsbrief (via website)

doorlopend

Informatiebijeenkomst Gebiedsgroep Kardinge (online)

19 januari

Informatiebijeenkomst Zuidwolde (online)

1 februari

Informatiebijeenkomst Beijum (online)

2 februari

Kort verslag bijeenkomsten via website

medio februari

Natuurmonumenten heeft voor Kardinge de ambitie om de kwaliteit van de
natuur te versterken, het natuurgebied uit te breiden en het te verbinden met
omliggende natuurgebieden (gebiedsvisie Kardinge 2020-2038). Een eerste
stap in het realiseren van de ambitie kan worden gemaakt op het
landbouwperceel van ca. 38 hectare tussen Beijum en Zuidwolde, dat
Natuurmonumenten in 2021 heeft aangekocht. Een toegankelijk en ruim
opgezet halfopen boslandschap met open plekken, geleidelijke bosranden,
struiken, vrijstaande bomen, met wandel- (en mogelijk fiets-) paden en de
mogelijkheid van begraven in de natuur. Op de website en tijdens de
informatiebijeenkomsten lichten we de ambitie toe en kunnen
belanghebbenden vragen stellen en wensen kenbaar maken.

Uitwerken conceptplan en Verzoek tot planologische
medewerking aan gemeente Het Hogeland (principeverzoek)

medio maart

Besluit tot planologische medewerking gemeente JA/NEE

verwacht: zomer 2022

Informeren over besluit via nieuwsbrief en website

verwacht: zomer 2022

De officiële term voor principeverzoek is 'Verzoek tot planologische
medewerking'. In dit principeverzoek leggen we een conceptplan voor aan het
college van B&W van de gemeente Het Hogeland. Natuurlijk krijgt ook de
gemeente Groningen het plan aangeboden. In het conceptplan zijn de wensen
en ideeën van de omgeving al zoveel mogelijk meegenomen. Als de
gemeente positief besluit, kunnen we door naar fase 3.

FASE 3 - PLANVORMING EN ONDERZOEK
najaar 2022
In deze fase voeren we verschillende onderzoeken uit. Ook vinden er sessies met belanghebbenden plaats. Zo zullen we wensen en ideeën ophalen voor de
inrichting van het gebied, en werken naar een ontwerp. Het ontwerp wordt vertaald naar een Inrichtings- en beheerplan. Daarnaast werken we met behulp van
de onderzoeksresultaten een Ruimtelijke onderbouwing uit. Deze twee documenten zijn onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan dat we indienen bij de
gemeente. In deze fase houden wij belanghebbenden zoveel mogelijk op de hoogte via de website www.kardingegroeit.nl.
FASE 4 - BESTEMMINGSPLANPROCEDURE
2023
Dit is de fase waarin gemeente Het Hogeland het ontwerpbestemmingsplan beoordeelt en afstemt met andere overheden zoals Waterschappen. De gemeente
neemt vervolgens een besluit en publiceert het bestemmingsplan. Hierop kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Deze zienswijzen worden
beantwoord en zo nodig verwerkt in het bestemmingsplan, dat vervolgens wordt vastgesteld door de gemeente. Op dit bestemmingsplan kunnen
belanghebbenden een bezwaar indienen. In deze fase houden wij belanghebbenden zoveel mogelijk op de hoogte via de website www.kardingegroeit.nl.

