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Onderwerp: Vervolg beekdalenbeleid

Geachte voorzitter/leden,

Met de brief van 18 december 2013 hebben wij u geïnformeerd over de voorgenomen
uitvoering van twee pilots voor de beekdalenvisie. Met deze brief informeren wij u over
de resultaten van deze pilots.

Het beleid voor klimaatbestendige beekdalen is opgenomen in de Omgevingsvisie die
op 2 juli 2014 door uw Staten is vastgesteld. Hierin staat verwoord dat wij streven naar
robuuste beeksystemen in 2030. Robuuste beeksystemen zijn beken met een grotere
dynamiek door een meer natuurlijk peilbeheer (hoog in de winter en laag in de zomer)
en die voor vissen te passeren zijn. Tevens is vastgelegd dat wordt gestart met de
pilots Oude Vaart (Dwingeloo-Lheebroek) en Achterste Diep (br.¡ Borger). De pilots
moeten inzicht geven in wat er in het pilotgebied moet gebeuren om het streefbeeld te
kunnen realiseren. Daarnaast moeten zij resulteren in een plan van aanpak voor de
uitvoering, inclusief een financiële paragraaf. lndien het streefbeeld op langere termijn
niet haalbaar blijkt, is een voorstel tot aanpassing van het streefbeeld op basis van de
uitkomst van de pilots een optie.

Resultaten
Een van de resultaten van de pilots is dat een procesverslag is opgesteld door het
bureau Centrum voor Landbouw en Milieu over het verloop van de pilots en de bevin-
dingen van de betrokken deelnemers.
Een ander resultaat is dat het bureau een zogenaamde Toolbox heeft samengesteld
bestaande uit maatregelen die de landbouwers kunnen uitvoeren om de waterhuis-
houding te verbeteren.

Gonclusies
De pilots zijn inmiddels afgerond. Uit het procesverslag blijkt dat het beleid voor
klimaatbestendige beekdalen onverminderd van toepassing is. De ambitie in de geac-
tualiseerde Omgevingsvisie kan gehandhaafd blijven als kader en als stip op de
horizon om de opgaven in de beekdalen op de lange termijn aan te pakken. Het beleid
voor robuuste beekdalen geeft voldoende ruimte voor het gewenste maatwerk voor r.ë.\
de afzonderlijke landbouwgebieden in de beekdalen. {e@W
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Tevens is geconcludeerd dat een algemeen generiek streefbeeld niet toepasbaar is

op alle beekdalen en dat per landbouwgebied in de beekdalen maatwerk nodig is.

Bovenstaande resultaten en conclusies zijn besproken in de Commissie Landelijk
Gebied (CLG) van 1 december 2016. ln dit overleg is aanbevolen om voor de uit
voering van het beleid over te stappen op maatwerk door te analyseren welke
opgaven er liggen in elk afzonderlijke landbouwgebied in de beekdalen en hiervoor
samen met de landbouw en waterschappen een toekomstbeeld en uitvoeringsplan op
te stellen. Deze werkwijze wordt nu al toegepast door Waterschap Vechtstromen in

het project Drostendiep.

Vervolgstappen

Naar aanleiding van de bespreking in de CLG zijn interviews onder een aantal van
onze partners uitgevoerd waarin de aanpak van Waterschap Vechtstromen verder
uitgewerkt en verdiept is tot een werkwijze voor de aanpak van de beekdalen waarbrj

de praktijk leidend is.

Hiervan is verslag gedaan in de CLG van 30 maart2017.ln dit overleg is afgesproken
dat als volgende stap de nieuwe aanpak bij de andere waterschappen wordt getoetst

om vast te stellen of deze wat hen betreft aansluit bij de praktijk van projecten in land-
bouwgebieden binnen hun beheergebieden. Aandachtspunten zijn daarbijde rolver-
deling tussen de partners, de wederzijdse ven¡¡achtingen, het borgen van de conti-
nuïteit van ervaringen, de voortgang tussen de individuele projecten en de voortgang

op provinciaal niveau. We vragen de waterschappen welke landbouwgebieden in

beekdalen wat hen betreft als eerste in aanmerking komen voor uitvoering en welke
onderwerpen provinciebreed moeten worden opgepakt. De resultaten van deze ver-
dere uitwerking worden in de eerstvolgende CLG op 6 juli 2017 besproken.

Tenslotte, de wateropgave wordt in de beekdalen met een natuurdoelstelling al jaren

gekoppeld aan de inrichting van natuur.
Door hermeandering van beken wordt de afuoer van water vertraagd waardoor water
in het beekdalwordt vastgehouden. Deze inrichting draagt tegelijkertijd bijaan een

betere waterkwaliteit op basis van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Zo is
in de eerste KRW-periode (2009-2015)33 km beek opnieuw ingericht. Voorbeelden
hiervan zijn de inrichting van delen van de Hunze, het Oostervoortste Diep, het Deur-
zerdiep en een deel van de Vledder Aa.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

( ., voorzitter
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