
 
 
Zwolle, 16 juni 2011 
 
 

 
 
Geachte heer, mevrouw,  
  
Graag nodig ik u uit voor een voorlichtingsavond op woensdag 6 juli, 20.00 - 21.30 in 
Geertien in Muggenbeet. Deze voorlichting gaat onder andere over de plannen in 
Wetering. 

  
Voor de landinrichting Noordwest Overijssel wordt voor het deelgebied Scheerwolde het 
inrichtingsplan opgesteld. Hierin staat aangegeven welke maatregelen er in dat gebied in 
het kader van de Landinrichting, genomen worden. Voordat dit Inrichtingsplan afgerond 
kan worden, moeten de milieueffecten van dat plan bekeken worden. Dit wordt gedaan in 
een Milieu Effect Rapportage, een MER. De eerste stap in een MER is de ‘Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD), waarin wordt beschreven hoe het onderzoek naar de 
milieueffect wordt uitgevoerd.  
  
Deze NRD voor het ‘Inrichtingsplan Scheerwolde’ is nu klaar en ligt ter inzage t/m 25 juli 
2011. Daarnaast is vanaf volgende week te vinden op www.noordwestoverijssel.nl.  
  
Drie van de maatregelen in het Inrichtingsplan Scheerwolde zijn de realisatie van 
waterberging, natuurontwikkeling en aanleg van een fietspad in Wetering Oost en West. 
Voordat dat daadwerkelijk uitgevoerd kan worden, moet het bestemmingsplan voor 

Wetering Oost en - West gewijzigd worden. Dat is op dit moment niet aan de orde, maar 
dat gaat het komende jaar wel spelen.  
  
Juist omdat de dorpen ‘Wetering  en omstreken’, Scheerwolde en Kalenberg dicht bij 
Wetering Oost en West liggen, wil de Adviescommissie Noordwest Overijssel de bewoners 
van deze dorpen graag uitnodigen voor een informatieavond over de NRD. Daar kunt u 
eventuele vragen stellen over de inhoud van de plannen en de procedures.  

Deze voorlichtingsavond wordt gehouden op 6 juli a.s. in Geertien in Muggenbeet.  
  
Wij hopen u op 6 juli te kunnen begroeten.  
  
met vriendelijke groet, 
  
Ing. P. (Paulien) Bisschop 

Medewerker Gebiedsontwikkeling 
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