
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 30 november 2022   
Ons kenmerk 48/5.8/2022001912 
Behandeld door team Ruimte, Energie en Wonen (0592) 36 55 55 
Onderwerp: Vaststelling van de Toelichting Projectbesluit en Milieueffectrappor-
tage, Nota van Antwoord en Nota Kansrijke oplossingsrichtingen voor de extra 
waterberging  
Status: Ter informatie  
 
 
Geachte voorzitter/leden, 
 
Met deze brief informeren we u over de vaststelling van de ‘Toelichting Project-
besluit en Milieueffectrapportage’ (hierna Toelichting), Nota van Antwoord en 
Nota Kansrijke Oplossingsrichtingen voor de optimalisatie van de waterberging 
De Onlanden. Op basis van dit besluit wordt het milieueffectrapport (MER) op-
gesteld. Dit betekent dat er in het MER in totaal drie alternatieven worden on-
derzocht, namelijk:  
- De benoemde alternatieven uit de Toelichting, namelijk: 

1. Alternatief Droge Voeten 2050; 
2. Compartimentering kwetsbaar natuurgebied. 

- Naar aanleiding van de reacties en het advies van de Commissie m.e.r. is daar 
in de Nota van Antwoord en Nota Kansrijke Oplossingsrichtingen aan toege-
voegd: 
3. Optimaal natuuralternatief/ Hooiwegvariant’. 

 
Eerder, op 8 maart 2022, hebben wij u geïnformeerd over ons voornemen om 
voor de optimalisatie van De Onlanden een projectbesluit en MER te doorlopen. 
Voor het Projectbesluit (onder de Omgevingswet) is Gedeputeerde Staten het  
bevoegd gezag. We hebben toen aangegeven dat we u op verschillende mo-
menten in het proces schriftelijk zouden informeren, dit is één van deze mo- 
menten. 
 
In deze brief gaan wij op een aantal zaken in: 
− Binnengekomen reacties 
− Nota van Antwoord en Nota Kansrijke Oplossingsrichtingen 
− Procedure 
− Brief Stichting Onlanden 
− Planning 
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Achtergrond 
Waterschap Noorderzijlvest heeft het voornemen om de waterberging in De  
Onlanden te optimaliseren om meer capaciteit te realiseren. Om dit mogelijk te 
maken heeft het waterschap ons college verzocht een projectprocedure in het  
kader van de Omgevingswet te doorlopen. Voor het Projectbesluit onder de  
Omgevingswet zijn wij het bevoegd gezag. Wij verwachten, ondanks het uitstel 
van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 juli 2023, dat de besluit-
vorming onder de Omgevingswet gaat plaatsvinden.  
 
Binnengekomen reacties  
Op dinsdag 11 maart 2022 hebben wij de ‘Toelichting projectbesluit en milieu- 
effectrapportage’ ter inzage gelegd. In de Toelichting wordt onder andere de 
reikwijdte en het detailniveau voor de op te stellen MER gedefinieerd. De Toe-
lichting lag ter inzage tot en met 5 mei 2022. Tijdens deze periode hebben wij  
30 reacties ontvangen. De reacties zijn geïnventariseerd en beantwoord in de 
Nota van Antwoord. De ingediende oplossingsrichtingen zijn beoordeeld op 
kansrijkheid in de Nota van Kansrijke oplossingsrichtingen. Met het vaststellen 
van de Toelichting, Nota van Antwoord en Nota Kansrijke Oplossingsrichtingen 
zijn de antwoorden op de reacties aan de omgeving bekend gemaakt. De ant-
woorden op de reacties zijn als eerste kenbaar gemaakt aan de indieners van de 
reacties. Zij zijn op de hoogte gebracht via een persoonlijk brief via de mail.  
 
Nota van Antwoord en Nota Kansrijke Oplossingsrichtingen 
Een aantal reacties heeft aanleiding gegeven voor een aanscherping of aan- 
vulling van de scope voor de onderzoeken en het MER, dit is benoemd in de Nota 
van Antwoord. Daarnaast zijn er in de reacties verschillende koppelkansen aan-
gereikt. Deze hebben voornamelijk betrekking op de thema’s: recreatie, natuur, 
infrastructuur en uitvoering. De koppelkansen zijn in de afgelopen periode be-
sproken met de gebiedspartners om te bepalen of deze kansrijk zijn of niet. Er 
worden drie koppelkansen door het waterschap meegenomen in de planuit- 
werking, dit is onder andere beschreven in de Nota kansrijke oplossingsrich- 
tingen. In de Nota kansrijke oplossingsrichtingen worden ook de aangedragen 
oplossingsrichtingen beoordeeld op kansrijkheid, aan de hand van de mee- 
gegeven uitgangspunten en voorkeuren uit de Toelichting. Op basis van de be-
oordeling wordt een extra (derde) oplossingsrichting als kansrijk beoordeeld, na-
melijk het ‘Optimaal natuuralternatief/Hooiwegvariant’. Deze oplossingsrichting 
gaat meer in op mogelijkheden voor natuurontwikkeling, dit sluit ook aan op het 
advies van de Commissie m.e.r. Het bevat de volgende onderdelen: het aan- 
leggen van vluchtheuvels voor dieren, het dempen van bermsloten, het aan- 
passen van het waterpeil op specifieke plekken in het gebied en het verplaatsen 
van de stuwen aan de kant van het Leekstermeer. 
 
Procedure 
Met de vaststelling van de Toelichting, Nota van antwoord en Nota van Kansrijke 
oplossingsrichtingen wordt de verkenning voor de extra waterberging van de  
Onlanden afgesloten. Nu kan worden gestart met het opstellen van het MER en 
het Projectbesluit. De komende maanden werkt het waterschap de drie alterna-
tieven verder uit tot een schetsontwerp en worden er onderzoeken uitgevoerd.  
  



3 
 

 

Vervolgens worden de alternatieven beoordeeld in het MER. Op basis van de uit-
komsten van de m.e.r.-beoordeling wordt een voorkeursalternatief gekozen. Bij 
deze keuze voor een voorkeursalternatief informeren wij u opnieuw.   
 
Reactie op ingezonden brief Stichting Onlanden 
Eind september ontvingen wij een brief van Stichting Onlanden met een verzoek 
om de scope te verbreden van het MER en het projectbesluit dat doorlopen 
wordt voor de optimalisatie van De Onlanden. Zij stelden daarbij een variant 
voor, de Leekstermeervariant, die volgens hen het onderzoeken waard was. Wij 
hebben deze brief op 29 november 2022 beantwoord. De brief van de Stichting  
Onlanden was ook gericht aan u, het dagelijks bestuur van waterschap  
Noorderzijlvest en Gedeputeerde Staten van Groningen. De beantwoording is 
daarom inhoudelijk met hen afgestemd en is het een gezamenlijke reactie.  
 
In de beantwoording (zie bijlage) wordt aangegeven dat wij het verzoek be- 
sproken en gewogen hebben, hierbij is echter geconcludeerd dat wij het verzoek 
niet honoreren. Naar aanleiding van de brief zal de scope van het MER niet  
worden gewijzigd. Dit hebben wij besloten vanwege de noodzaak om het water-
systeem van de Electraboezem uiterlijk 2025 gereed te hebben. Dit is ook in het 
breed bestuurlijk overleg van 27 oktober 2022 voorgelegd aan de gebieds- 
partners, zij hebben ingestemd met het niet opnemen van de ‘Maximaal 
breed/Leekstermeervariant’ in de scope van de m.e.r. procedure. 
 
Planning 
Onder ander door een langere doorlooptijd voor het uitvoeren van onderzoeken 
stelt het waterschap de planning bij. Op 14 oktober 2022 is bekend geworden dat 
de inwerkingtreding van de Omgevingswet met in ieder geval een half jaar 
wordt uitgesteld tot 1 juli 2023. De impact van het voorgaande kan nog niet 
exact gegeven worden.  
 
De nieuwe inschatting van de doorlooptijd door het waterschap geeft in elk  
geval gewijzigde mijlpalen richting het projectbesluit. Hierdoor verschuift de 
vaststelling van het Projectbesluit door ons college van oktober 2023 naar ver-
wachting naar het tweede kwartaal van 2024. Het realisatiejaar 2025 blijft hierbij 
nog steeds staan.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlage: Antwoordbrief aan Stichting Onlanden 












