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Meer informatie vindt u op www.provinciegroningen.nl/bekendmakingen. De stukken liggen ter inzage in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 in Groningen, tel. (050) 316 4911.
Op www.overheid.nl kunt u een abonnement nemen op bekendmakingen van gemeente, waterschap, provincie en Rijk in uw plaats of regio.

█ Sluiting provinciehuis

Het provinciehuis is gesloten op woensdag 27 april vanwege
Koningsdag, op donderdag 5 mei vanwege Hemelvaartsdag
en op vrijdag 6 mei 2016. De bruggen en sluizen worden wel
bediend.

█ Stremming(en)

Gemeentelijke Evert Harm Woltersweg
Vanwege de vervanging van de Dorkwerderbrug gelegen in
de gemeentelijke Evert Harm Woltersweg en over het Van
Starkenborghkanaal is een gedeelte van deze weg voor het
doorgaande verkeer, inclusief voetgangers en (brom-)fietsers,
gesloten van vrijdag 22 april 2016 , 10.00 uur, tot dinsdag 3 mei
2016, 06.00 uur.
De afsluiting betreft het weggedeelte tussen de aansluiting met
de Oostumerweg en de aansluiting met de Zijlvesterweg nabij
Dorkwerd.

Het verkeer wordt omgeleid via met borden aangegeven routes.
De eindtijd hangt af van de werkelijke duur van de activiteit(en).
Kijk ook op www.provinciegroningen.nl/werkaandeweg

█ Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016
besteed

Het Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 voor amateurkunst
en erfgoed is na de ronde van 15 maart 2016 volledig besteed.
De ronde van 15 mei 2016 vindt niet plaats en u kunt geen aan-
vragen meer indienen.
Momenteel wordt gewerkt aan het nieuwe Uitvoeringspro-
gramma Cultuur 2017-2020. In dit stadium is nog niet bekend
hoe en voor welke doelen nieuwe incidentele budgetten zullen
worden ingezet voor culturele projecten.

█ Ontheffing Flora- en faunawet

Gedeputeerde Staten van Groningen delen mee dat zij onthef-
fing hebben verleend aan de Stichting Faunabeheereenheid
Groningen voor het doden van ree (Capreolus capreolus). De
ontheffing is verleend voor de verkeersveiligheid en biedt ook
de mogelijkheid om zieke en gebrekkige reeën uit hun lijden te
verlossen. De ontheffing is te downloaden op www.faunabe-
heereenheid.nl/groningen.

█ Ontwerp-ontgrondingsvergunning

Staatsbosbeheer regio Noord heeft een verzoek ingediend tot
verlenging tot 31 december 2017 van de geldigheidsduur van
de ontgrondingsvergunning die momenteel van kracht is. De
ontwerpvergunning en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 april tot en met
30 mei 2016 tijdens kantooruren ook ter inzage in het gemeen-
tehuis van Hoogezand-Sappemeer en tijdens de openingsuren
van de bibliotheek, Gorecht-Oost 157 te Hoogezand.

█ Ontwerp-inpassingsplan
Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl,
inclusief koppelprojecten, MER,
aanvraag en ontwerpbesluit
vergunning Natuurbeschermingswet

De primaire waterkering tussen de Eemshaven en Delfzijl vol-
doet niet aan het vereiste veiligheidsniveau uit de Waterwet.
In verband daarmee en gelet op de mogelijke effecten van
aardbevingen op de stabiliteit van de betrokken dijk, wil het
waterschap Noorderzijlvest de dijk verbeteren. Het water-
schap heeft daarvoor op 4 april 2016 bij Gedeputeerde Staten
van de provincie Groningen een ontwerp-inpassingsplan en
een milieueffectrapport (MER) ingediend voor de dijkverbe-
tering Eemshaven - Delfzijl en de koppelprojecten Stads-
strand Marconi, “Rijke Dijk”, “Dubbele dijk”, “Kiek over Diek”
en “Dankzij de Dijken” (3 windmolens van RWE). Het initia-
tief is m.e.r.-plichtig. Parallel is de aanvraag voor een vergun-
ning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 ingediend
voor de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl inclusief Dubbele
dijk, de “Rijke dijk”, een Toeristisch Overstap Punt (TOP) bij
Hoogwatum en Stadsstrand Marconi (Delfzijl). Hiervoor is een
Passende Beoordeling (PB) opgesteld.
Waterschap Noorderzijlvest is de initiatiefnemer voor de dijk-
verbetering Eemshaven-Delfzijl. Voor de koppelprojecten zijn
andere instanties (mede)initiatiefnemer:
•De provincie Groningen voor de koppelprojecten “Rijke dijk”,
“Dubbele dijk” en “Kiek over Diek, inclusief TOP Hoogwatum”;
•De gemeente Delfzijl voor het koppelproject “Stadsstrand
Marconi”;
•RWE Energy voor de drie windturbines op de Oostpolderdijk.

Het ontwerp-inpassingsplan voorziet o.a. in het ruimtelijk
mogelijk maken van de hierboven genoemde ontwikkelingen.
Het plangebied wordt globaal begrensd door de breedte van
de nieuwe dijk inclusief de bijbehorende vrijwaringszone, de
koppelprojecten op en langs de dijk (o.a. in de Eems en ter
hoogte van Hoogwatum) en een deel van het (stedelijk) gebied
van Delfzijl Noord ten noorden van de Kustweg.
Of daadwerkelijke realisatie van beoogde onderdelen kan
plaatsvinden is onderworpen aan nadere belangenafweging
en besluitvorming in een later stadium door verschillende
bevoegde gezagen.

Procedure
Het MER is opgesteld ten behoeve van het provinciaal inpas-
singsplan. Het bevoegd gezag is Provinciale Staten van
de provincie Groningen. Op het provinciaal inpassingsplan
is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Op de hiervoor
genoemde ontwerpbesluiten is de zogenaamde provinciale
coördinatieregeling van toepassing verklaard. Dit betekent dat
het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-natuurbescher-
mingswetvergunning gezamenlijk voorbereid zijn en bekend-
gemaakt worden.

Terinzagelegging
Het ontwerp-inpassingsplan, het MER, de PB, de aanvraag
voor de Nb-vergunning en de ontwerpvergunning liggen van
21 april tot en met 1 juni 2016 tijdens kantooruren ter inzage in:
• de mediatheek van het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te
Groningen;
• het kantoor van het waterschap Noorderzijlvest, Stedumer-
maar 1 te Groningen;
• het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl, J. van den
Kornpuntplein 10 te Delfzijl;
• het gemeentehuis van de gemeente Eemsmond, Hoofdstraat-
West 1 te Uithuizen.
De documenten zijn ook te raadplegen op en te downloaden
van de website van de provincie Groningen: www.provinciegro-
ningen.nl/actueel/bekendmakingen. Het ontwerp-inpassings-
plan is met bijbehorende stukken tevens digitaal te raadplegen
op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan-
identificatienummer is NL.IMRO.9920.IPDijkEemsDelf-ON01

Inspraak
Van 21 april tot en met 1 juni 2016 kan een ieder een ziens-
wijze over bovengenoemde documenten indienen. U kunt uw
schriftelijke zienswijze mailen naar info@provinciegroningen.
nl of sturen naar de provincie Groningen, afdeling Ruimte en
Samenleving, Postbus 610, 9700 AP Groningen onder ver-
melding van ‘zienswijze dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl’.
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Wij verzoeken
u hiervoor van tevoren tijdens kantooruren telefonisch een
afspraak te maken met het secretariaat van afdeling Ruimte en
Samenleving, telefoonnummer 050 - 316 47 92.
Zienswijzen met betrekking tot het MER kunnen slechts betrek-
king hebben op de inhoud van MER, het niet voldoen van het
rapport aan de bij of krachtens de art. 7.23 Wm gestelde regels,
dan wel op onjuistheden die het rapport bevat.

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de provincie
Groningen:
•Dhr. M. Buurman (projectleider), tel 050-3164258
•Mevr. W.H. Degenhart Drenth (m.e.r.-coördinator), telefoon:
050-3164712 of tot het Waterschap Noorderzijlvest:
•Dhr. A. Wijnsma, tel: 050-3048911

█ Omgevingsvergunning(en)

● Vergunning verleend aan J. Wildeman Storages & Logsitics
Oosterhorn 4 te Farmsum voor het aanleggen van een auto-
verlaadkuil. U kunt binnen zes weken na de dag van bekend-
making bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus
610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage
bij de gemeente Delfzijl.

● Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij
de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-
dure van toepassing is:
•Suikerunie Vierverlaten, Fabriekslaan 12 te Groningen voor
het bouwen van een portiersloge.

● Vergunning verleend aan PPG Industries Chemicals B.V.,
Valgenweg 1 te Farmsum voor het bijplaatsen van een tank-
pit (2A-1). U kunt zes weken na de dag van bekendmaking
bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610,
9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij het
gemeentehuis van de gemeente Delfzijl.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de afdeling
Omgeving en Milieu, telnr. 050-316 4766.

█ Vaststelling Natuurbeheerplan

Het Natuurbeheerplan Groningen 2017 is door Gedeputeerde
Staten vastgesteld op 12 april 2016. Het plan ligt met de Nota
Reacties en Commentaar van 16 april tot en met 28 mei 2016
ter inzage in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen.
Neem voor meer informatie contact op met afdeling Landelijk
Gebied en Water, provincie Groningen tel. (050) 316 45 43.

█ Vuurwerkbesluit(en)

Ontbrandingstoestemming verleend aan Cafferata GmbH
het sportveld aan de Willem Lodewijkstraat te Bourtange,
gemeente Vlagtwedde op 9 juli 2016 tussen 23.30 en 00.45 uur
van de daarop volgende dag (10 juli 2016). U kunt tot en met 30
mei 2016 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus
610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente
Vlagtwedde.

█ Vergaderingen Provinciale Staten

Installatie commissaris van de Koning, de heer F.J. Paas
Bijzondere vergadering van Provinciale Staten op woensdag
20 april 2016 om 09.30 uur. Live te volgen via:
http://groningen.stateninformatie.nl/

Reguliere vergadering Provinciale Staten op woensdag
20 april 2016 in de Statenzaal van het provinciehuis, Martini-
kerkhof 12 te Groningen.
Deze openbare vergadering begint om 14.00 uur.
De agenda vermeldt vooralsnog de volgende punten:

Bespreekstukken
• Toerismevisie 2016 - 2020
•Gemeentelijke herindeling (onder voorbehoud)
• Inpassingplan N366 Veendam - Nieuwe Pekela - Stadskanaal
•Basisnetwerk OV

Hamerstukken
•Subsidieverordening Kennis en Innovatie (KEI)
•Wensen en bedenkingen leningen aan collectieven agrarisch
natuur- en landschapsbeheer
•Algemene subsidieverordening SNN
•Programmaindeling Begroting 2017

Vergaderstukken
Op de website www.provinciegroningen.nl/PS/home vindt u de
actuele vergaderdata, -tijden, agenda’s en vergaderstukken.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Staten-
griffie van de provincie Groningen, telefoon 050-316 44 58,
e-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl.

http://groningen.stateninformatie.nl/

