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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake

inventarisatie beekdalen in Drenthe

Geachte heer Timmerman,

ln uw brief d.d. 18 maart 2013 hebt u een aantal vragen gesteld over de inventarisatie

van beekdalen in Drenthe. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Kunt u ons op de hoogte stellen van de inventarisatie en de achterliggende gedachte?

Antwoord 1

De beekdalvisie betreft een uitwerking van de Omgevingsvisie (2010). ln de

Omgevingsvisie is opgenomen dat de norm voor de kans op wateroverlast

voor de Drentse beekdalen nog moetworden bepaald. Bovendien is in de

Omgevingsvisie opgenomen dat actuele kans op wateroverlasf door

autonome ontwikkelingen, zoals maaivelddaling enlof toenemende neerslag,

in de loop van de tijd dichter bij de norm komt te liggen. Als dit nadelige

gevolgen voor de huidige functies heeft, gaan we samen met de betrokken

partijen tot een oplossing zien te komen.

Met de uitwerking van de beekdalvisie geven we ook invulling aan de

afspraken in het Nationaal Bestuursakkoord Water betreffende het voorkomen

van afwenteling van wateroverlasf (de fnfs vasthouden - bergen - afuoeren).

Yraao2
Waarom wordt er binnen 3 jaar al weer getornd aan de vastgestelde omgevingsvisie

terwijl er bij de aangekondigde actualisatie van deze visie geen significante

wijzigingen op stapel staan?
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Antwoord 2
De uitwerking van de beekdalvisie past binnen de kaders van de
Omgevingsvisie zoals deze zijn opgenomen onder robuuste watersystemen

Vraaq 3

Waarom wordt in landbouwgebieden met perspectief, soms ook beekdalen, nagegaan
of daar waterbergingen moeten komen en wordt het uitgangspunt "waterpeil volgt
functie" hier zomaar losgelaten?

Antwoord 3
ln het kader van de beekdalvisie worden geen nieuwe waterbergingsgebieden
aangewezen.
Ten aanzien van water volgt functie is in de Omgevingsvisie voor de
beekdalen de volgende nuancering opgenomen. "ln perioden van intensieve
neerslag kan in het beekdal, vanwege de natuurlijke lage ligging,
wateroverlast worden verwacht. Door de klimaatverandering komt dit in de

toekomst waarschijnlijk vaker voor. Bij het inrichten en beheren van het
beekdal geldt dat wateroverlasf nief mag worden afgewenteld op
be nede nstrooms gelege n gebied en."

De beekdalvisie gaat uit van de huidige functies en probeert antwoord te
geven op de vraag hoe we een goede combinatie kunnen vinden fussen de
huidige functies en een klimaatbestendig watersysteem.

Vraag 4

Bent u op de hoogte van de laatste cijfers van de waterschappen aangaande de nog

noodzakelijke waterbergingen en de frequentie daarvan? Zo ja, kunt u die cijfers met
ons delen?

Antwoord 4
Het waterschap Reest en Wieden is bezig met de herijking van de

wateropgave. Wij verwachten dat het waterschap hierover binnen enkele
weken d uidelijkheid kan verschaffen.
De noordelijke waterschappen werken samen met de provincies Groningen en
Drenthe aan het project Droge voeten. ln dit project wordt de wateropgave
voor 2050 in kaad gebracht. Het resultaat wordt medio 2014 verwacht.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,
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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 inventarisatie beekdalen in Drenthe. 
 
Op dit moment wordt er in opdracht van de provincie een inventarisatie gedaan in gebieden 
met vragen over mogelijke functie wijzigingen. Dit brengt erg veel onrust. Het is bekend dat 
tijdens het vaststellen van de omgevingsvisie gebieden zijn aangewezen als landbouw 
gebieden met perspectief (kaart 5 landbouw). Agrarische ondernemers hebben hun 
bedrijfsvoering afgestemd op het geboden perspectief. 
 
Vraag 1: Kunt u ons op de hoogte stellen van de inventarisatie en de achterliggende gedachte? 
 
Vraag 2: Waarom wordt er binnen 3 jaar alweer getornd aan de vastgestelde omgevingsvisie 
terwijl er bij de aangekondigde actualisatie van deze visie geen significante wijzigingen op 
stapel staan? 
 
Vraag 3: Waarom wordt in landbouwgebieden met perspectief, soms ook beekdalen, 
nagegaan of daar waterbergingen moeten komen en wordt het uitgangspunt “waterpeil volgt 
functie” hier zomaar losgelaten? 
Vraag 4: Bent u op de hoogte van de laatste cijfers van de waterschappen aangaande de nog 
noodzakelijke waterbergingen en de frequentie daarvan? Zo ja, kunt u die cijfers met ons 
delen? 
 
 
In afwachting van uw antwoord verblijven wij, 
 
 
Hoogachtend, 
 
Dhr. A.Timmerman 
VVD statenfractie 


