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Aan:

mevrouw M.C.J. van der Tol en de heer J.A. van Dalen

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen, 3 april2013
Ons kenmerk 1 41 3.1 l2O1 3001 997

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde van D66 inzake

toekomst van de EHS in het stroomgebied van de Rees

Geachte mevrouw Van der Tol en de heer Van Dalen,

Op 6 maart jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de ontwikkelin-
gen rond de Reest. Deze ontwikkelingen zijn ook voor onze provincie van groot be-

lang voor het behalen van onze doelen in de Reest. Onderstaand zullen wij ingaan op

uw vragen.

Vraaq 1

ls Drenthe op de hoogte dat de provincie Overijssel voornemens is zich niet aan de

interprovinciale afspraken over de natuurontwikkeling rond de Reest te houden?

Antwoord 1

Hef rs ons bekend de provincie Overijssel voornemens is om bepaalde gron-

den in het Reestdalte onttrekken aan de EHS.

Vraaç2
ls het college met D66 van mening dat het afhaken van Overijssel in natuurontwikke-

ling een onaanvaardbare schending van de afspraken is?

Antwoord 2
Alle provincies zijn bezig met het herijken van de EHS. Overiissel heeft de

EHS-doelen gelegd op de N20)l-doelstellingen en niet op KRW-

doelstellingen. Voor het Reestdal heeft dit tot gevolg dat niet alle doelstellin-

gen gehaald kunnen worden.



Vraaq 3

Klopt het dat dit effect heeft op de effectiviteit van de Drentse investeringen. Zo ja, om

hoeveel geld gaat het daarbij?

Antwoord 3

Het rendement in grondaankopen en inrichting staat onder druk wanneer

Overijssel een deel van de EHS onttrekt van gronden in het Reestdal. Het

rendementsverlies is niet direct in geld uit te drukken.

Vraas 4
Dit Reest-project gaat nlet alleen over natuurontwikkeling maar ook over 'droge voe-

ten en waterberging'. Klopt het dat indien dit project niet uitgevoerd wordt zoals ge-

pland dit een negatief effect heeft op het voorkomen van wateroverlast en het halen

van andere waterdoelen?

Antwoord 4
Wanneer daadwerkelijk een deel van de gronden in het Reestdal onttrokken

wordt van de EHS-sfaf us dan zal dit de effectiviteit van de inrichting ten be-

hoeve van water- en natuurdoelen negatief bei'nvloeden.

Vraaq 5

Welke acties zijn of worden ondernomen om Overijssel tot andere gedachten te

brengen?

Antwoord 5
14 februarijl. heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden fussen gedeputeerden

mevrouw Maij van Overijsselen de heer Munniksma om het gezamenliik

belang van de Reesf te bespreken. Vervolgens rs door GS een brief geschre-

ven waarin het belang van een gezamenliike aanpak benadrukt wordt.

Vraaq 6

Steunt de provincie het Drents Landschap in een mogelijke gang naar de rechter?

Antwoord 6

De provincie zet eerst in op een goede bestuurliike oplossrng en wenst de

huidige ontwikkelingen niet onder druk te zetten met formele procedures.

Het bovenstaande proces heeft opgeleverd dat de provincie Overijssel en Drenthe het

Reestdalproject hebben aangemeld als een lcoonproject (200 milj. Ministerie van EZ)

voor 2013. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de motie M2013/05 over het

Reestdal.

Karin
Lijn



Hoogachtend,

gedeputeerde staten van D



 
 

 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

in de provincie Drenthe 

De heer J. Tichelaar 

Postbus 122 

9400 AC Assen 

 

 

Assen, 6 maart 2013. 

 

Geachte heer Tichelaar, 

 

Vragen ex artikel 41 over de toekomst van de EHS in het stroomgebied 

van de Reest op de grens van Drenthe en Overijssel. 

 

- Is Drenthe op de hoogte dat de provincie Overijssel voornemens is 

zich niet aan de interprovinciale afspraken over de 

natuurontwikkeling rond Reest te houden? 

 

- Is het college met D66 van mening dat het afhaken van Overijssel in 

de natuurontwikkeling een onaanvaardbare schending van de 

afspraken is? 

 

- Klopt het dat dit effect heeft op de effectiviteit van de Drentse 

investeringen.Zo ja, om hoeveel geld gaat het daarbij? 

 

- Dit Reest-project gaat niet alleen over natuurontwikkeling maar ook 

over 'droge voeten' en waterberging. Klopt het dat indien dit project 

niet uitgevoerd wordt zoals gepland dit een negatief effect heeft op 



het voorkomen van wateroverlast en het halen van andere 

waterdoelen? 

 

- Welke acties zijn of worden ondernomen om Overijssel tot andere 

gedachten te brengen? 

 

- Steunt de provincie het Drents Landschap in een mogelijke gang 

naar de rechter? 

  

 

Met vriendelijke groet, 

  

Marianne van der Tol 

Jurr van Dalen 

 

Fractie D66 Drenthe 




