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Onderwerp: Financiële af handeling halvering grondwaterwi nn ing Terwisscha

Geachte voorzitter/l eden,

ln het kader van het Programma Natuurlijk Platteland dragen wij€ 10 miljoen bij
aan de financiering van de halvering van de grondwaterwinning Terwisscha in
het Natura 2000-gebied Drents Friese Wold en Leggelderveld, het betreft een fi-
nanciële afhandeling van in 2016 gemaakte afspraken met de provincie Fryslan

en Vitens. ln deze brief geven wij een toelichting op deze maatregel en onze bij-
drage.

ln 2016 hebben wij met Vitens en de provincie Fryslán een overeenkomst onder-
tekend om de grondwaterwinning in Terwisscha te halveren. ln de overeenkomst
is opgenomen dat de provincie Drenthe op basis van een gedragen raming van
de kosten een bijdrage van 50% met een maximum van € 10 miljoen beschikbaar
stelt voor realisering van een alternatieve locatie, dan wel oplossing. De huidige
financiële afhandeling van de halvering van de grondwaterwinning Terwisscha
hebben wij afgestemd met de provincie Fryslán en met Vitens vastgelegd in een

addendum bij de overeenkomst.

Het feit dat de grondwaterwinning in een kwetsbaar natuurgebied ligt is aljaren
onderwerp van discussie in relatie tot de verdroging van de natuur. Uit het on-
derzoek, dat in het kader van het Natura 2000-beheerplan Drents-Friese Wold is

uitgevoerd, volgt dat het reduceren van de grondwaterwinning met 50% tot
3,25 miljoen m3/jaar noodzakelijk is om de instandhoudingsdoelen voor de
grondwaterafhankelijke habitattypen in het Drents-Friese Wold te halen.
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De provincie Drenthe krijgt ten behoeve van uitvoering van herstelmaatregelen
in het kader het Natuurakkoord door het Rijk jaarlijks via het Provinciefonds mid-
delen toegekend, waarbij de uitvoering van maatregelen voor het Drents Friese

Wold & Leggelderveld is ondergebracht bij de Provincie Drenthe. Bij het in kaart
brengen van de kosten voor die herstelmaatregelen is een bedrag van

€ 10 miljoen opgenomen voor reductie van de waterwinning. Deze maatregel en

de middelen zijn onderdeelvan het onderdeel van het Programma Natuurlijk
Platteland.

De halvering van de grondwaterwinning Terwisscha wordt gedeeltelijk gerea-

liseerd door een levering vanuit het pompstation Beilen van WMD. Dit is mogelijk
binnen de huidige vergunningscapaciteit van de grondwaterwinning Beilen.

Hiervoor wordt een transportleiding aangelegd van Beilen naar Terwisscha langs

de N381. ln het kader van deze levering van de WMD aan Vitens wordt het
pompstation van de grondwaterwinning Beilen grondig gerenoveerd. Hiermee
zal ook de drinkwaterkwaliteit (hardheid van het water) in het voorzienings-
gebied van deze winning in Drenthe verbeteren. Een ander deel van de reductie
van Terwisscha wordt door Vitens gevonden in Fryslán.

De werkzaamheden aan het pompstation Beilen zijn inmiddels begonnen.
Conform de afspraken in de overeenkomst zal de halvering van de grondwater-
winning uiterlijk in2027 zijn gerealiseerd,

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter , secretaris


