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Onderwerp: Publicatie integrale kennisgeving van het voornemen, de participatie
en de m i lieueffectrapportage optimalisatie waterberging De Onlanden

Geachte voorzitter/leden

Met deze brief informeren wij u over ons voornemen om voor de optimalisatie
van De Onlanden op basis van de Omgevingswet een projectbesluit te nemen en
m ilieueffectrapportage te doorlopen.

Een projectbesluit is een instrument onder de nieuwe Omgevingswet en de op-
volger van het provinciaal inpassingsplan. Het is bedoeld om complexe projecten
met één besluit mogelijk te maken. Aangezien De Onlanden in meerdere ge-
meenten ligt hebben de gemeenten en het waterschap ons gevraagd dit in-
strument in te zetten. De besluitvorming van het ontwerp projectbesluit kan naar
verwachting op zijn vroegst plaatsvinden in het voorjaar 2023. Daarom gaan wij
ervan uit dat de besluitvorming plaats vindt onder de dan ingevoerde
Omgevingswet en het projectbesluit door Gedeputeerde Staten wordt genomen.
Onder de huidige Wet ruimtelijke ordening (Wro) ligt de bevoegdheid om een

besluit te nemen over een provinciaal inpassingsplan bij Provinciale Staten.

ln het proces naar het projectbesluit toe zullen wij u op verschillende momenten
schriftelij k informeren.

ln deze brief gaan wij op een aantal zaken in

- achtergrond en aanleiding
- bestuurlijk overleg

- projectbesluit en bevoegd gezag

- participatie en tervisielegging
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Achtergrond en aanleidi ng
De provincie Drenthe en het waterschap Noorderzijlvest hebben als gevolg van

de hevige regenval in '1998, vanaf 2000 gewerkt aan het inrichten van het gebied

Onlanden tot een natuur- en waterbergingsgebied. Hiermee zijn grote stappen
gezet in het tegengaan van wateroverlast in het werkgebied van waterschap
Noorderzijlvest. Tevens heeft dit gezorgd voor de inrichting van een uniek
natuurgebied.

Uit de rapportage 'Droge Voeten 2050' bleek dat er binnen het werkgebied van

waterschap Noorderzijlvest meer maatregelen nodig zijn voor het tegengaan van

wateroverlast. Dit is onder andere het gevolg van verdergaande klimaatverande-
ringen, aangepaste veiligheidsnormen en bodemdaling. ln 2O'l4is hiervoor een

maatregelenstudie uitgevoerd. Uit de maatregelenstudie is naar voren gekomen

dat het'optimaliseren'van De Onlanden een effectieve maatregel is om water-
overlast in de toekomst tegen te gaan. Deze optimalisatie houdt in dat vaste

stuwen worden vervangen door beweegbare stuwen en bestaande kades worden
opgehoogd, waardoor de bergingscapaciteit in De Onlanden ten opzichte van de

huidige situatie sterk toeneemt. Hiermee kan een belangrijke bijdrage worden
geleverd aan het voorkomen van te hoge waterstanden in het boezemwater-
systeem tijdens extrem e wee rsomsta nd i g heden.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft met de provincie Groningen afgesproken
dat de optimalisatie van De Onlanden in 2025 gerealiseerd moet zijn. Het is niet
mogelijk de optimalisatie te realiseren binnen de geldende bestemmingsplannen
van de betrokken gemeenten. Om te komen tot efficiënte besluitvorming is in

overleg met alle bestuurders besloten de besluitvorming op provinciaal niveau te
laten plaatsvinden. Voordeel van deze benadering is dat de optimalisatie van De

Onlanden met één besluit kan worden mogelijk gemaakt.

Bestuurlijk overleg
Van 2019 tot 202'l heeft het waterschap Noorderzijlvest met de provincies

Drenthe en Groningen, de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo en de betrokken
terrein beherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het
Drentse Landschap) overlegd over de aanpak en inhoud van de planprocedure
inclusief de milieueffectrapportage. De kern van de gesprekken was de balans

tussen de natuurdoelstellingen en het vergroten van de waterbergingscapaciteit
in de Onlanden. Tijdens de gesprekken is gezocht naar alternatieven die leiden
tot een 'plus op de natuur', financieel haalbaar zijn en gerealiseerd kunnen
worden voor 2025. ln het bestuurlijk overleg van 1'l oktober 2O21 zijn de af-
spraken tussen provincie Drenthe, provincie Groningen, waterschap
Noorderzij lvest en de te rrei n beherende orga n isaties vastg e legd.

De partijen hebben afgesproken om twee alternatieven in de procedure uit te
werken. Het gaat om een voorstel waarbij het hele gebied van de Onlanden
wordt benut voor vergroting van de waterbergingscapaciteit zoals onder het
kopje 'achtergrond' is beschreven. Het tweede alternatief gaat uit van een com-
partimentering, waarmee de inundatie van de meest kwetsbare natuur in De

Onlanden zo lang mogelijk wordt uitgesteld.
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Het alternatief is kleiner in omvang, omdat de meest kwetsbare natuurgebied in

De Onlanden zoveel mogelijk wordt ontzien. Het voornemen is om deze alterna-
tieven uit te werken in het milieueffectrapport en projectbesluit.

Aanvullend zijn bestuurlijke afspraken gemaakt om binnen de planontwikke-
lingen voor het Fochteloërveen en de benedenloop van het Peizerdiep te onder-
zoeken of er mogelijkheden zijn voor extra waterberging. Dit zijn projecten die
worden uitgevoerd in het kader van het Programma Natuurlijk Platteland.
Daarnaast zijn afspraken gemaakt om met de betrokken partijen voor de langere
termijn te werken aan een beekdal brede aanpak. Beide aanvullende afspraken
doorlopen een eigen planvormingstraject en vormen geen onderdeel van het
projectbesl u it en b ij behorende m i I i eueffectra pport.

1.1. Procedure
De uitgebreide procedure voor een projectbesluit start met de kennisgeving van
het voornemen en het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(NRD), in dit geval genaamd 'Toelichting projectbesluit en milieueffectrappor-
tage, het voornemen, de participatie en de milieueffectrapportage De Onlanden'
(hierna genoemd Toelichting). ln de toelichting wordt ingegaan op het detail-
niveau van de onderzoeken en de milieueffectrapportage. Aangezien een NRD

vormvrij is, is er in dit geval voor gekozen tevens kennis te geven over het voor-
nemen (projectbesluit) en de participatie. Dit besluit wordt, met de Toelichting,
ter kennisgeving gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd.

Het betreffende voornemen wordt door ons gepubliceerd in het Provinciaal Blad,

advertenties in regionale dagbladen en via communicatiemiddelen van de pro-
vincie, het waterschap en de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo. Belangen- en

bewonersorganisaties worden eveneens per e-mail geïnformeerd over de kennis-
geving en de start van de terinzagelegging/participatietermijn. Ook de onafhan-
kelijke Commissie voor de milieueffectrapportage wordt in deze fase op vrijwil-
lige basis gevraagd een advies uit te brengen.

Participatie en zienswijze
Met de start van de terinzagelegging van 11 maart 2022tot en met 5 mei 2022

begint ook het participatieproces. Tijdens het participatietraject houden het
waterschap Noorderzijlvest en de provincie Drenthe bijeenkomsten (inloopbijeen-
komsten of digitale bijeenkomsten) en kunnen mogelijke oplossingsrichtingen
voor het project tijdens deze bijeenkomsten aangereikt worden door eenieder.
Dit betreft de betrokken bestuursorganen, belangenorganisaties, ondernemers,
bewoners in en om het gebied en overige betrokkenen.
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Ook kunnen oplossingsrichtingen of voorstellen voor de reikwijdte en het detail-
niveau van de milieueffectrapportage worden ingediend door eenieder door een

zienwijze in te dienen bij ons college.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter secretaris

md/coll


