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Geachte leden van de raad,

Eind vorig jaar is in uw raad een motie aangenomen waarin u ons verzoekt tot de instelling van een gestructureerd overleg
met bewoners over te gaan.
Ons voornemen is zeker om zowel ondernemers als bewoners waar relevant te betrekken bij de verdere ontwikkeling en
uitvoering van Nieuw Reijerwaard.
De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het inpassingsplan en daar hebben alle belanghebbenden (gemeenten,
bewoners, eigenaren) op verschillende momenten de ruimte gehad en genomen om hun ideeën en kennis in het planproces
in te brengen. Momenteel loopt de beroepsprocedure bij de Raad van State en daarmee wordt het traject van het
inpassingsplan afgerond.
Ondertussen wordt binnen de GRNR gewerkt aan het inventariseren en opstellen van de overige randvoorwaarden, zoals
bijvoorbeeld afspraken met het waterschap over de exacte hoeveelheid benodigd oppervlaktewater, het rioolstelsel en andere
civiele randvoorwaarden.
Wij zijn van plan om in 2014 na het onherroepeliljk worden van het inpassingsplan overleg te starten met bewoners en met
ondernemers. Daarnaast zullen wij op onze internetsite en via onze digitale nieuwsbrief alle geinteresseerden, binnen en
buiten Nieuw Reijerwaard, op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de uitvoering.
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