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Onderwerp: Stroomgebiedsvisie Vecht-Zwarte Water

Geachte commissieleden,

Hierbij bieden wij u ter kennisneming de Stroomgebiedsvisie Vecht-Zwarte Water aan.
Dit is de tweede stroomgebiedsvisie waaraan gewerkt wordt. Van de Stroomgebieds-
visie Groningen-Noord- en Oost-Drenthe hebt u onlangs kennisgenomen.

In de visie is verwoord hoe de vraagstukken van de klimaatsveranderingen en zee-
spiegelstijging met betrekking tot de huidige waterhuishouding in deze regio kunnen
worden aangepakt. De visie is een probleemanalyse op hoofdlijnen en resulteert in
oplossingsrichtingen voor maatregelen voor de middellange termijn tot 2015 en de
lange termijn tot 2050. Voor de middellange termijn worden concrete maatregelenpak-
ketten voorgesteld, waarvoor ook schattingen van de kosten worden gemaakt.

De stroomgebiedvisie is een van de actiepunten die is voortgekomen uit de rege-
ringsbeslissing WB21 en de startovereenkomst WB21, waaraan het Interprovinciaal
Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) en het Rijk zich hebben gecommitteerd.
In de startovereenkomst is mede vastgelegd dat de stroomgebiedsvisies de basis
zullen vormen voor taakstellende afspraken op landelijke niveau, welke zullen worden
vastgelegd in een Nationaal Bestuursakkoord Water. Naar verwachting zullen hierin
ook afspraken worden gemaakt over de verdeling van de kosten. Dit bestuursakkoord
zal in februari 2003 worden afgesloten tussen het Rijk, het IPO, de Unie van Water-
schappen en de VNG. De voorliggende rapportage is de inbreng vanuit de provincies
Overijssel en Drenthe voor het stroomgebied Vecht-Zwarte Water (Zuid-Drenthe en
Overijssel).
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In de startovereenkomst WB21 is eveneens vastgelegd dat het gedachtegoed van
WB21 in het algemeen en van de stroomgebiedsvisies in het bijzonder worden over-
genomen in de nieuwe provinciale en gemeentelijke planologie. Daar de provincie
Drenthe thans werkt aan een herziening van het Provinciaal omgevingsplan (POP),
worden de beide stroomgebiedsvisies in Drenthe tegelijkertijd met het voorontwerp
van het POP ter inzage gelegd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, griffier , voorzitter

Bijlage(n):
wa/coll.




























