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AMENDEMENT

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 15 december 2O2'J", ter behandeling van

Statenstuk 212t-3l betreffende Regionaal Waterprogramma Drenthe 2022-2027 ,

Besluiten in bovengenoemd Statenstuk het besluit

BESLUITEN: 1. het Regionaal Waterprogramma 2022-2027 vast te stellen

lnclusief de volgende wijziging:

Het onder 2" bulletpoint van de doelen op pag. 10 van Hoofdstuk 3. Functies van het regionale

watersysteem van het Regionaal Waterprogramma Drenthe 2O22-2027 te wijzigen in: 'De

waterhuishouding in gebieden met een landbouwfunctie is, binnen de mogelijkheden van het
watersysteem, afgestemd op de landbouw. Hierbij wordt de grondwatervoorraad zoveel mogelijk
vergroot door ondiep af te wateren. We streven naar een gemiddelde grondwaterstand in het voorjaar
die 20 cm hoger is in 2050

Te wijzigen in:

Het onder 2" bulletpoint van de doelen op pag. 10 van Hoofdstuk 3. Functies van het regionale
watersysteem van het Regionaal Waterprogramma Drenthe 2O22-2O27 Le wijzigen in: 'De

waterhuishouding in gebíeden met een landbouwfunctie is, binnen de mogelijkheden van het
watersysteem, afgestemd op de landbouw. Hierbij wordt de grondwatervoorraad zoveel mogelijk
vergroot door ondiep af te wateren. Om deze ambitie te realiseren wordt gebiedsgericht
samengewerkt met Waterschappen en andere partijen in de regio.'

Toelichting:
Alle zienswijzen van de vier in Drenthe actieve waterschappen benoemen de tekst over de gemiddelde
grondwaterstand in het voorjaar die 20 cm hoger zou moeten zijn in 2050. Een normale werkwijze is

volgens ons dat deze Waterschappen vanuit een waterbalans, aangevuld met ontwikkelingen door de

tijd heen, in beeld krijgen wat gebiedsgewijs de waterbeschikbaarheid is, zodat ze van daaruit de juiste

maatregelen kunnen bepalen. Waterschap Noorderzijlvest heeft bijvoorbeeld in haar

Waterbeheerprogramma 2027 opgenomen dat onderzoek wordt uitgevoerd om na te gaan hoe meer
water op het Drents Plateau kan worden vastgehouden en wat dit betekent voor het grondgebruik in

dat gebied. En uiteraard kan daaruit voortkomen dat er grondwaterstandverhogingen nodig zijn. We

willen de waterschappen het kader en de ambitie meegeven dat de grondwatervoorraad zo groot
mogelijk zou moeten zijn, en gebiedsgericht met Waterschappen en andere partijen in de regio

samenwerken om deze ambitie binnen de mogelijkheden van de verschillende watersystemen te
rea liseren.
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