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Vooraf

Na aanleiding van de aanleg van het drijvende zonnepark op de voormalige zandwinplas te

Sellingerbeetse, de Zuidplas, heeft Kremer Zand en Grind met een aantal partners een

omvangrijk verduurzamingsplan ontwikkeld voor de nog actieve zandwinning, de Noordplas.

Dit duurzame plan levert enkele directe en indirecte duurzame voordelen op waarbij Kremer

Zand en Grind de (directe)omgeving zoveel mogelijk wil betrekken.

In deze samenvatting wordt ingegaan op de participatieaanpak om de omgeving te

informeren, te raadplegen en te laten participeren in het plan.

Omgeving en communicatie

De partner die de omgevingscommunicatie samen met Kremer Zand en Grind voor haar

rekening neemt, is La Compagnie, Groningen. Zij verzorgt en denkt mee in de strategische en

operationele communicatie voor het duurzaamheidstraject in de komende jaren.

Met als communicatiethema ‘Waar ook de natuur wint’ is het duurzame plan afgelopen jaar

gepresenteerd aan diverse belanghebbende doelgroepen als (direct)omwonenden,

gemeente Westerwolde, provincie Groningen en overige partijen als Waterschap Hunze en

Aa’s, Groninger Landschap en Staatsbosbeheer.

Onderstaand een beschrijving van de communicatie en de daarbij ingezette middelen.

Participatieproces opgestart met direct omwonenden

Medio 2020 heeft Kremer Zand en Grind reeds contact gezocht met de direct omwonenden

van de Noordplas. Vanaf het begin is Laos landschapsarchitect meegegaan in deze

kennismakingen om te spreken over de inhoud van het plan en de eindschets van de

Noordplas.

Lees hier het hele plan

Kremer Zand en Grind heeft een groep van 12 omwonenden/ huizen als ‘direct

omwonenden’ benoemd waarmee ze structureel contact hebben en ook wensen te hebben

in de komende jaren. Met die insteek is Kremer Zand en Grind medio 2020 begonnen met de

raadpleging en het informeren/ laten participeren van direct omwonenden rond de

Noordplas te Sellingerbeetse.



Naast het feit dat Kremer Zand en Grind in het plan (zie QR-code) aangeeft dat het de huidige

klasseerinstallatie gaat verplaatsen naar industriegebied Groningen Zuid, wat rust oplevert

voor de omgeving, beschrijft het plan tevens dat het zware transport verdwijnt en daarvoor

in de plaats een leidingtracé wordt aangelegd. Een ander belangrijk aandachtspunt is de

aanplant van bos en het ontwikkelen van een groot natuurgebied, in feite weer dat deel van

de zandwinning ‘terug te geven aan de natuur’.

Wensen van omwonenden meegenomen

Samen met landschapsarchitect Laos en een impressie van de eindschets letterlijk in de hand,

is Chris Kremer alle direct omwonenden in een straal van 1500 meter, gemeten vanuit het

hart van het uitbreidingsplan, persoonlijk langs gegaan.

En dit diverse keren in de periode medio 2020 tot en met juni 2021 om hen zo deelgenoot te

maken van de uitbreidingsplannen maar ook hun wensen en ideeën mee te nemen in de

door te ontwikkelen eindschets van het natuurgebied voor de komende jaren.

Impressie eindschets Noordplas

De direct omwonenden gaven diverse wensen aan zoals:

-de oostflank van de Noordplas te veranderen in oa. een rustgebied voor vogels

-ze kunnen leven in een rustige leefomgeving

-open zicht op de plas of omsluiten van de plas m.b.v. begroeiing



-Noordelijk bosje niet toegankelijk voor bezoekers

-geen strand in onze voortuin

-voornamelijk bos maar wel een doorkijk naar de plas vanuit de zuidoosthoek en de

achtertuin

In de eindschets van de Noordplas wordt door Laos zoveel mogelijk rekening gehouden met

deze wensen van direct omwonenden. Laos houdt eveneens rekening met de onderbreking

van de Beetserwijk wat ook bij direct omwonenden positief is ontvangen.

-Persoonlijke uitnodiging bezoekerscentrum

In juni 2021 heeft Chris Kremer persoonlijk de direct omwonenden, voorafgaande aan de

informatiemiddagen, uitgenodigd langs te komen in het bezoekerscentrum.

Daar is door de direct omwonenden invulling aan gegeven; in groepjes of individueel kwam

men langs in het bezoekerscentrum. De direct omwonenden zijn de bewoners welke wonen

binnen een straal van 1500 meter gemeten vanuit het hart van het uitbreidingsplan (van de

Noordplas).

-Advertenties aankondiging informatiemiddagen Sellingerbeetse

Op 18 en 25 augustus hebben advertenties in de lokale en regionale media gestaan met
daarin een uitnodiging van Kremer Zand en Grind als initiatiefnemer, het plan te komen
bekijken in het bezoekerscentrum op de zandwinplas te Sellingerbeetse.

-Digitale nieuwsbrief

Bij de aanmelding voor een van de informatiemiddagen, kon men zich ook aanmelden voor
de digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de voortgang van het plan. De digitale
nieuwsbrief wordt 4 x per jaar uitgegeven of meer indien daar aanleiding toe is.

-Ontvangsten in bezoekerscentrum Sellingerbeetse

Van juni 2021 tot en met eind augustus 2021 ontving Kremer Zand en Grind diverse groepen

omwonenden, geïnteresseerden, belanghebbenden, stakeholders en partners in dit

bezoekerscentrum ontvangen zoals; individuele gemeenteraadsleden Westerwolde, direct

omwonenden, Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en Hunze en de m.e.r. commissieleden.



-Informatiemiddagen; 21 en 28 augustus 2021

Op 21 en 28 augustus 2021 zijn in totaal 30 personen op deze beide middagen ontvangen in

het speciaal daarvoor ingerichte bezoekerscentrum op de zandwinning Sellingerbeetse.

De bezoekers werden via bewegwijzering geduid hoe ze naar het bezoekerscentrum konden

komen per fiets of auto. Tevens was in de vooraankondiging (advertentie) melding gemaakt

van de toen geldende Corona maatregelen waarmee men rekening diende te houden.

De bezoekers waren met name omwonenden en geïnteresseerden uit de omgeving.

Ook enkele direct omwonenden, woonachtig in een straal van 1500 meter gemeten vanuit

het hart van het uitbreidingsplan, schoven aan, alhoewel zij eerder al meerdere keren

persoonlijk (en schriftelijk) waren geïnformeerd door Chris Kremer over het plan.

Na ontvangst met koffie en thee, presenteerde Chris Kremer het plan waarbij werd ingegaan

op vier belangrijke hoofdonderwerpen;

- uitbreiding wingebied om te voorzien in glauconiethoudend zand en lange termijn

bedrijfszekerheid

- bosaanplant en realisatie natuurgebied

- verplaatsen klasseerinstallatie

- aanleg tracé

Na de presentatie werd de corporate film van Kremer Zand en Grind getoond waarin wordt

verteld over de bedrijfsvoering van het bedrijf zelf en de duurzame doelstelling voor de

komende jaren bij de Noordplas.

Tijdens en na afloop van de presentatie was er gelegenheid om in gesprek te gaan en vragen

te stellen. Kremer Zand en Grind, alsmede enkele leden van de werkgroep en de gemeente

Westerwolde waren wisselend op deze infodagen aanwezig om antwoorden te geven.

De omwonenden waren in het algemeen positief met de plannen van de eind schets zoals

deze nu voor ligt. Met name het onderbreken van de Beetserwijk is voor de (direct)

omwonenden een positief ontvangen initiatief in het plan en men wil graag dat dit snel

gebeurt.



Men ziet graag een goed fietspad terug en is benieuwd waar wandel -en paardenpaden

komen. Ook werd nog gesproken over recreatie rond de Noordplas.

Omwonenden zijn zeker erg gecharmeerd van het initiatief dat het zware transport uit de

omgeving verdwijnt door de aanleg van het leidingtracé.

-Presentatie met 3D schetsen/video en informatiepanelen

Voor de ontvangsten en de informatiemiddagen was een speciale presentatie gemaakt voor

groot scherm. Tevens stonden er informatiepanelen waar bezoekers na de presentatie in

alle rust de onderdelen uit het plan konden nalezen.

De informatiepanelen omschreven de volgende onderdelen:

-verhuizen klasseerinstallatie

-bos aanplant en natuurgebied

-aanleg leidingentracé

-uitbreiding wingebied met glauconiethoudend zand

-Website ‘Waar ook de natuur wint’

De site ‘Waar ook de natuur wint’ is speciaal opgezet om geïnteresseerden en omwonenden

op de hoogte te houden van de voortgang. Tevens kan men zich via deze site aanmelden

voor de (digitale) nieuwsbrief.

-Flyer

Tijdens de informatiemiddagen werd na afloop een compacte flyer meegegeven.

De QR-code hierop verwees naar de website ‘Waar ook de natuur wint.’

-Persbericht

Het persbericht is op 20 augustus, de

dag voor de eerste informatiemiddag

naar enkele lokale en regionale

mediarelaties verstuurd. De media werd

uitgenodigd aanwezig te zijn

voorafgaande aan de informatiemiddag.

DVHN gaf hier invulling aan en heeft een

artikel geschreven met foto over de

plannen voor de Noordplas.



-Krant
De ‘Waar ook de natuur wint-krant’ is een aparte uitgave welke per 2022 als doel
heeft 1 of 2 x per jaar, de omgeving te informeren en de voortgang aan te geven van
de uitrol van het plan.

-Online nieuwsberichten

Online nieuwsberichten worden geplaatst op de website ‘ Waar ook de natuur wint’  en
als nieuwsbericht op de site van Kremer Zand en Grind.

Eveneens worden de social media kanalen ingezet om te informeren en te berichten.

(Facebook, Linkedin).

Doel van de nieuwsberichten
Met de nieuwsberichten willen we omwonenden en andere belangstellenden
informeren over nieuwe ontwikkelingen in het project. Dit kan over diverse
o
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La Compagnie
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nderwerpen zijn: over de voortgang en de m.e.r.procedure tot (later) informatie
over de natuurontwikkeling, welke vogels en dieren er leven (quiz) en de fasering
in de bouw en transitiefase.


