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Onderuverp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake

Gebiedsontwikkeling Uffelte-Ruinen

Geachte heer Timmerman,

ln uw brief d.d. 18 maaú.2013 hebt u een aantal vragen gesteld over de Gebieds-

ontwikkeling Uffelte-Ruinen. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Ziin er na de informatiebrief van 3 december 2012 nog nieuwe ontwikkelingen en zo ja

kunt u die aan ons mededelen?

Antwoord 1

het waterschap Reest en Wieden heeft tot op heden de heriiking van de

wateropgave nog niet kunnen afronden. Dit betekent dat voor de Gebiedsont-

wikkeling |Jffelte-Ruinen nog niet duideliik is of de wateropgave wiizigt of ge-

lijkblüft. Wij verwachten dat het waterschap hierover binnen enkele weken

d uidelíjkheid ka n verschaffen.

Vraag2
Bent u op de hoogte van de enorme onrust onder de agrarische ondernemers?
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Antwoord 2
WI zijn ons ervan bewust dat het gebied behoefte heeft aan duidelijkheid.
Duidelijkheid over de omvang van de wateropgave, de mogelijkheden waarop
deze kan worden ingevuld en de effecten daarvan op de bestaande functies
landbouw, natuur en het landschap. En daarnaast duidelijkheid over de kan-
sen die het project biedt voor nieuwe recreatieve en foer¡strsche ontwikkelin-
gen.

WI hopen het gebied binnen enkele weken te kunnen informeren over het ver-
volg van het project als het waterschap duidelijkheid heeft verschaft over de

wateropgave.

Vraaq 3

Bent u op de hoogte van de laatste cijfers omtrent nog te realiseren waterberging ge-

daan door het Waterschap Reest en Wieden en kunt u die met ons delen en wat is de
uitwerking hiervan?

Antwoord 3
Nee (zie antwoord 1).

Vraaq 4

Er bestaat de mogelijkheid met kleine detailaanpassingen in het bovenstrooms ge-

deelte meer water te bergen, o.a. in het huidige Dwingelderveld. Bent u daarvan op de
hoogte en zo ja welke maatregelen worden er genomen?

Antwoord 4
ln het Dwingelderveld is het technisch mogelijk om meer water vast te houden
en te bergen. Uit toetsing aan de Nb-wet is echter gebleken dat dergelijke
maatregelen zich niet verhoude n met de Natura2))}-instandhoud ingsdoelen
voor het gebied. Mogelijkheden om meer water vast te houden in Spier-
Moraine zijn in onderzoek. Maatregelen in dit gebied zullen naar verwachting
niet afdoende zijn om de wateropgave benedenstrooms te realiseren.

Vraaq 5
Bent u op de hoogte van het feit dat de capaciteit van het gemaal Zedemuden
dermate vergroot is dat de afvoer veel beter is geworden?

Antwoord 5

De capaciteit van het gemaal Zedemuden is onlangs inderdaad vergroot. Het
waterschap gaat bij de herijking van de wateropgave uit van deze toegeno-
men capaciteit.



V¡€æ 6
Waarorn wordt'dit snderzoek nog gehouden gezï,en de vÍjf vorenstaande punten?



VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 
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Aan de Voorzitter 
van Provinciale Staten 
van de Provincie Drenthe 
Dhr. J.Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
Assen, 18 maart 2013 
 
 
Geachte heer Tichelaar, 
 
Vragen ex artikel 41 over gebiedsontwikkeling Uffelte-Ruinen. 
 
Op dit moment wordt er door het waterschap Reest en Wieden en Provincie Drenthe 
onderzoek gedaan naar waterberging aan het bovenstrooms gedeelte van de Oude vaart en de 
Wold AA genaamd gebiedsontwikkeling Uffelte-Ruinen. 
 
Vraag 1: Zijn er na de informatie brief van 3 december 2012 nog nieuwe ontwikkelingen en 
zo ja kunt u die aan ons mededelen? 
 
Vraag 2: Bent u op de hoogte van de enorme onrust onder de agrarische ondernemers? 
 
Vraag 3: Bent u op de hoogte van de laatste cijfers ontrent nog te realiseren waterberging 
gedaan door het Waterschap Reest en Wieden en kunt u die met ons delen en wat is de 
uitwerking hiervan? 
 
Vraag 4: Er bestaat de mogelijkheid met kleine detail aanpassingen in het bovenstrooms 
gedeelte meer water te bergen, o.a. in het huidige Dwingelerveld. Bent u daarvan op de 
hoogte en zo ja welke maatregelen worden er genomen? 
 
Vraag 5: Bent u op de hoogte van het feit dat de capaciteit van het gemaal Zedemuiden 
dermate vergroot is dat de afvoer veel beter is geworden? 
 
Vraag 6: Waarom wordt dit onderzoek nog gehouden gezien de vijf bovenstaande punten? 
 
 
In afwachting van uw antwoord verblijven wij, 
 
 
Hoogachtend, 
 
Dhr. A.Timmerman 
VVD Statenfractie 


