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Onderwerp: Opnemen nieuwe verdringingsreeks in de Provinciale Omgevings-
verordening
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/l eden,

Hierbij informeren wij u over de procedure omtrent het opnemen van een

nieuwe verdringingsreeks in de Provinciale Omgevingsverordening. Vanuit de

Beleidstafel Droogte is geadviseerd om de regelgeving met betrekking tot de
regionale verdringingsreeks te herzien. De voorgestelde bepaling zal worden
meegenomen in het proces om een nieuwe Provinciale Omgevingsverordening
2022 vast te stellen in het kader van de Omgevingswet die naar verwachting op
1juli2022 in werking zaltreden.

Hieronder informeren wij u over de inhoud van deze wijziging

Wijzigen regionale verdringingsreeks
Sinds de droge zomer van 2018 en de twee opvolgende relatief droge jaren zijn
veel nieuwe inzichten opgedaan over de waterverdeling in het lJsselmeergebied

Ook zijn verschillende waterschappen gefuseerd (sinds 2009), zijn aanvoermoge-
lijkheden veranderd en is er een verbeterd beeld van de watervraag. Dit maakt
dat de huidige afspraken over de waterverdeling niet meer actueel en aan her-
ziening toe zijn.

Ook hebben de betrokken provincies vanuit de Beleidstafel Droogte de aanbe-
veling gekregen om op elkaar afgestemde afspraken te actualiseren dan wel te
maken over de waterverdeling in tijden van watertekort in het lJsselmeergebied

Met het ondertekenen van de Bestuursovereenkomst Waterverdeling regio
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lJsselmeergebied (in januari/februari 2022) werken partijen vanuit een gezamen-
lijk belang samen om schade als gevolg van watertekort over de hele regio
lJsselmeergebied en in het lJsselmeergebied te voorkomen, zolang mogelijk uit te
stellen of te minimaliseren. Hiervoor hebben partijen de Verdringingsreeks regio
lJsselmeergebied voor categorie 3 en 4 gezamenlijk opgesteld.

Met het ondertekenen van de Bestuursovereenkomst Waterverdeling regio
lJsselmeergebied wordt enkel de intentie vastgelegd om de nieuwe verdringings-
reeks op te nemen in de provinciale omgevingsverordeningen en dat dit proces

zo snel mogelijk in gang wordt gezet na ondertekening. Daarbij koersen wij op
2022, met uitloop naar 2023. De nieuwe verdringingsreeks zal pas in werking
treden nadat uw Staten de bepaling hebben opgenomen in de Provinciale Om-
gevingsverordening Drenthe 2022. Deze bepaling zal worden meegenomen in

het proces om een nieuwe provinciale omgevingsverordening vast te stellen in
het kadervan de Omgevingswet die op l juli 2022in werking zaltreden. lndien
de Omgevingswet uitgesteld zal worden, betekent dit dat de bepaling pas in

2023 in de Provinciale Omgevingsverordening wordt opgenomen en ook dan pas

in werking treedt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll.


