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Onderwerp: Beekdalenvisie 2030

Geachte voorzitter/leden,

Hierbijzenden wij u de Beekdalenvisie 2030. De Beekdalenvisie is een uitwerking van
de provinciale Omgevingsvisie (2010). Centraal in het provinciaal beleid staat het
streven naar robuuste watersystemen. De Beekdalenvisie geeft een verdere invulling
aan dit beleid en vormt een bouwsteen voor de actualisatie van de Omgevingsvisie.

De wateroooave in de beekdalen
De beken en het daarop aangesloten oppervlaktewatersysteem verzorgen de water-
afuoer van het Drents Plateau. Ook zijn de beekdalen van grote waarde voor land-
bouw, natuur en de landschappelijke kwaliteit van Drenthe.

Als gevolg van verandering van het klimaat zullen er meer en zwaardere perioden met
neerslag komen (Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel, 2008). Bij ongewijzigd
beleid leidt dit tot meer wateroverlast, dat zich over het algemeen het eerst en het
heftigst in de beekdalen manifesteert en gevolgen heeft voor het grondgebruik.

Klimaatveranderingen hebben ook invloed op de waterkwaliteit en de ecologie. Hoge-
re temperaturen leiden tot een verschuiving in soortensamenstelling en in chemische
processen. Nattere omstandigheden kunnen leiden tot toename van uit- en afspoeling
van stoffen naar het oppervlaktewater. Hierdoor komt het realiseren van de doelen
voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) onder druk te staan.

Kern van visie

Water verzamelt zich van nature in de beekdalen. Omdat wij niet langer dit water
overal zo snel mogelijk kunnen en willen afvoeren, zullen de beekdalen in 2030
regelmatig kunnen overstromen en hiermee helpen om wateroverlast elders te voor-
komen. Daardoor zal de dynamiek (hoge en lage waterstanden) in de beekdalen in
zijn algemeenheid toenemen. Bestaande functies moeten zich aanpassen aan deze
toenemende dynamiek, maar zullen wel kunnen blijven functioneren, zij het in aange-
paste vorm.
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De visie beschrijft een streefbeeld voor de beekdalen in 2030. Het streefbeeld geeft
een integrale uitwerking waarin kwaliteit (KRW), wateroverlast, biodiversiteit en land-
schap worden meegenomen.

Voor het realiseren van het streefbeeld is geen algemene uitwerking te geven. Het
verschil tussen de huidige situatie en het streefbeeld verschilt per beekdal en ook de
opgave verschilt per beekdal. Wij kiezen daarom voor een procesmatige uitwerking
waarin maatwerk per beekdal een belangrijke plaats inneemt. ln de Beekdalenvisie
wordt voorgesteld om te starten met twee pilots, waarin wij onderzoeken hoe deze
uitwerking het beste vorm kan krijgen. Samen met onze partners starten wij na vast-
stelling van de Beekdalenvisie in ons college met de aanwijzing van twee pilotgebie-
den.

De visie is tot stand gekomen in overleg met de ambtelijke werkgroep van de CLG en
na gesprekken met de waterschappen en gemeenten. Ook zijn gesprekken gevoerd
met LTO Noord en agrariërs die in een beekdal hun bedrijf hebben.

De Commissie Landeliik Gebied (CLG)

De leden van de CLG hebben in de vergadering van 13 juni 2013 hun waardering
uitgesproken over de wijze waarop de Beekdalenvisie tot stand is gekomen. De aan-
pak met maatwerk per beekdal wordt onderstreept. De landbouw zag $aag dat het
toetsen van het streefbeeld ook onderdeel is van de pilots, terwijl de Milieufederatie
juist aangeeft dat het streefbeeld niet meer ter discussie mag staan. De gemeenten
blijven graag betrokken bij het vervolg. De CLG komt in de conclusie tot een unaniem
positief advies. Afgesproken is dat de CLG wordt geïnformeerd over de opzet van de
pilots.

Actualisatie van de Omoevinqsvisie
Bij de actualisatie van het omgevingsbeleid zullen wij een voorstel aan u voorleggen
hoe de Beekdalenvisie wordt opgenomen in de actualisatie van de Omgevingsvisie.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

secretaris voorzitter

Bijlage(n):

coll.
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1 lnleiding

De beken en het daarop aangesloten oppervlaktewatersysteem verzorgen de waterafvoer van
het Drents Plateau. Ook zijn de beekdalen van grote waarde voor de landbouw; naruur en de

landschappelijke kwaliteit van Drenthe.

Volgens het Nationaal Bestuursakkoord \Øaterl zullen er meer en zwaardere perioden met
neerslag komen. Bij ongewijzigd beleid leidt dit tot meer wateroverlast, die zich over het
algemeen het eerst en het heftigst in de beekdalen manifesteert en gevolgen heeft voor het
grondgebruik. Klimaatveranderingen hebben ook invloed op de waterkwaliteit en de ecologie.
Flogere temperaturen leiden tot een verschuiving in soortensamenstelling en in chemische
processen. Nattere omstandigheden kunnen leiden tot toename van uit- en afspoeling van
stoffen naar het opp ervlaktewater.

Voor overheden en particulieren is het van belang goed voorbereid te zijn op deze verande-
ringen. Provincies, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaries hebben daarin
een belangrijke verantwoordelijkheid. Daarom zijn diverse plannen en projecten ontwikkeld en

gerealiseerd om Nederland 'klimaatbestendig' te maken. In Drenthe hebben de warerschappen,

grondgebruikers, provincie en gemeenten gezamenlijk al heel veel beekherstelprojecten gereali-
seerd om ruimte te maken voor water2. Daarnaast zijn er (nood) bergingsgebieden gerealiseerd.

\Øe zijn echter, gezien de verwachte ontwikkeling van het klimaat, nog niet klaar.Daarnaasr ligt
er op het gebied van waterkwaliteit een opgave. De waterkwaliteitsdoelen vloeien voort uit de

Europese Kaderrichtlijn \Øater. Onder leiding van de waterschappen werken de gebiedspartners
aan maatregelen om deze doelen te bereiken. Ook de beekdalen zullen daar de komende jaren in
belangrijke mate aan moeten bijdragen en van profiteren.

Deze beekdalenvisie is een uitwerking van de provinciale Omgevingsvisie (zoro). Daarin
hebben we verwoord dat we streven naar een robuust s/atersysteem dat voldoende schoon
grond- en oppervlaktevvater biedt voor alle waterafhankelijke functies. FIet Drentse waterbeleid
wordt vormgegeven vanuit een integrale systeembenadering, waarbij her hele stroomgebied
inclusief inzijg gebieden wordt meegenomen. FIet vasthouden van water in de beekdalen om
wateroverlast benedenstrooms te voorkomen, is een belangrijk onderdeel van dit beleid. In deze

beekdalenvisie gaat de aandacht uit naar de gewenste ontwikkelingen in de beekdalen, dat wil
zeggen' de beek met de aangrenzende lager gelegen beekdalgronden. Dit laat onverlet dat oplos-
singen voor watervraagstukken het meest gebaat zljnbtj een integrale systeembenadering.

In deze beekdalenvisie presenteren we een streefbeeld voor een robuust beekdal in zo3o.
Daarbij gaan we niet alleen uit van de watervraagstukken, maar laten we ons ook leiden door
de grote betekenis van de Drentse beekdalen voor biodiversiteit, landschap en diverse gebruiks-
functies, zoals de landbouw

lnhetNationaalBestuursakkoordWaterActueel(2008)wordthetGscenario(KNlVl06) aangehouden:eentoenamein2050tov 1990

van 13 o/o dagneerslag in de zomer en 4 % in de winter De gemiddelde temperatuußtijging is l" Nieuwe klimaawoorspellingen van het

KNIVI komenin20l3 Devetwachting¡sdatdetoen¿mevandeneerslaginNederlandversterktzal doorzetten.

Zie kaart beekdalherstelprojecten op website Drenrhe in cijfers (najaar 2013 beschikbaar)
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Dit streefbeeld wordt vastgelegd in het omgevingsbeleid van de provincie Drenthe. De komende

tijd gaan we via gebiedsprocessen in een aantal pilots uitzoeken op welke wijze dit streefbeeld

het beste gerealiseerd kan worden. Daarbij zetten we in op maatwerk, waarvoor we in deze visie

een aantal algemene uitgangspunten (paragraaf z.z) hebben verwoord. Uit de pilots zal blijken
in hoeverre deze uitgangspunten bij kunnen dragen aan de realisatie van het streefbeeld.

Deze werkwijze maakt het mogelijk om met alle gebiedspartners gezamenlijk de beste keuze te

maken voor de maatregelen die moeten leiden tot een robuust beekdal. \l¡ij gaan er van uit dat

het streefbeeld in zo3o gerealiseerd is.
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2 Streefbeeld 2030

2.1 Streefbeeld

Robuuste beekdalen in 2030

\Øater verzamelt water zich van nature in de beekdalen. Omdat we niet langer dit water
overal zo snel mogelijk kunnen en willen afvoeren, zullen de beekdalen in zoSo regelmatig
kunnen overstromen en hiermee helpen om wateroverlast elders te voorkomen. Daardoor
zal de dynamiek (hoge en lage waterstanden) in de beekdalen in zijn algemeenheid toenemen.

Robuuste beken met een grotere dynamiek zijn beken met een meer natuurlijk peilbeheer (hoog
in de winter en laag in de zomer) en passeerbaar voor vissen. Bij heel veel neerslag is er kans

op water op het maaiveld. Bestaande functies moeten zich aanpassen aan deze toenemende

dynamiek, maar zullen wel kunnen blijven functioneren. De waterkwalireit is zodanig dat de

van nature voorkomende planten en dieren er goed kunnen leven. Beekdalen zrjn herkenbaar als

onderdeel van het Drentse landschap. In beekdalen met veel natuur is ruimre voor natuurlijke
processen. In andere beekdalen bepalen vooral cultuurhistorische patronen her landschap.

\Øij streven naar robuuste warersysremen. Voor de beekdalen betekent dit dar zrj:
- bestand zijn tegen de klimatologische veranderingen die de komende jaren zich aandienen;

- efficiênt en effecdef functioneren, zonder dat het waterprobleem wordt afgewenteld op een

ander gebied of verschoven wordt naar de toekomst;
- bijdragen aan het goed functioneren van de grondwaterhuishouding in het hele stroomgebied;
- een waterkwaliteit hebben die tenminste voldoet aan de gestelde doelen van de Kaderrichtlijn

\Øater (KR\Ø);

- een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan biodiversiteit en ecologische verbindingen;
- bijdragen aan het behouden en versterken van de ruimtelijke afwisseling van karakteristieke

kenmerken van het Drentse landschap;

- beleefbaar zijnvoor bewoners en bezoekers;

- het archeologische, cultuurhistorisch en aardkundig erfgoed zoveel mogelijk respecteren.

FIet streven is om kunstwerken en ingrepen te minimaliseren, Toch zullen deze altijd nodig
blijven om schade door wateroverlast en watertekort aan bestaande functies, bebouwing en

infrastructuur te beperken. De mate waarin dat nodig is, zal per gebied bepaald moeren worden
en vraagt dus om maatwerk.

Robuuste functies
De beekdalen van Drenthe vormen een wezenlijk onderdeel van het waardevolle en karakteris-
tieke Drentse landschap. Diverse gebruiksfuncties zoals landbouw, natuur en recrearie vinden
hun plek in de beekdalen. \fe willen de landschappelijke kwaliteit en ecologische betekenis
van de beekdalen behouden en versterken en voldoende ruimte bieden aan de verschillende
gebruiksfuncties.

De afgelopen;'aren is het beleid er op gericht geweest om in de beekdalen water- en naruur
doelen te combineren, omdat het opzetten van peilen, het bergen van overtollig warer en

inrichtingsmaatregelen voor een betere waterkwaliteit goed te combineren zijn met natuur. In
beekdalen met de functie natuur blijven we inzetten op deze funcriecombinatie.
Sommige beekdalen zljnhoofdzakelijk ingericht voor de landbouw. In veel beekdalen komen
beide functies naast elkaar voor. 'Sle gaan er vanuit dat de komende jaren er, afgezien van de
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EHS zo4o, geen grootschalige functieveranderingen in de beekdalen meer zullen plaatsvinden.

De huidige functies blijven bestaan. Daarom zullen we moeten zoeken naar mogelijkheden om

een goede combinatie tussen deze functies en robuuste beekdalen te realiseren.

Landbouw heeft landschappelijk, cultuurhistorisch, economisch en uit oogpunt van diversi-
teit een belangrijke plek in de beekdalen en moet deze ook houden. \Øe vinden dat landbouw
in beekdalen economisch rendabel moet kunnen zijn en toekomstperspectief moet hebben.

Tegelijkertijd brengt het streven naar robuuste beekdalen met zich mee dat in sommige gebieden

de waterhuishouding minder gereguleerd zal kunnen zijn dan nu het geval is.

2.2 Uitwerking

Begrenzing beekdalen
Een beekdal wordt in deze beekdalenvisie opgevat als de beek met de aangrenzende vaak

lager gelegen beekdalgronden. De beekdalenkaart in de beekdalvisie is een beleidsmatige

kaart die gebruikt wordt voor de ruimtelijke vertaling van het beekdalbeleid en de Provinciale

Omgevingsverordening. FIet is een globale begrenzing die pragmatisch wordt gehanteerd (zie

ûguur r en kaart r).

Figuur 1 Begrenzing beekdalen (Beekdalenvisie 2030) en robuuste EHS 2040 (Omgevingsvisie, 2010)

EH5, globale begrenzing

l-__l Beekdal



De kaart is gebaseerd op de fysisch geografische kenmerken zoals deze op de geomorfologi-
sche kaart en bodemkaart zijn opgenomen. Voor de beleidsmatige kaart worden de beekdalen

of delen van beekdalen weggelaten die niet als zelfstandige eenheid te herkennen zijn op de

topografische kaart en in waterhuishoudkundige zin geen eenheid vormen die als zodanig
kan worden ingericht en beheerd. Dit zijn meestal fossiele beekdalen die soms nog wel op de

bodemkaart te zien zrjn, maar onder het veen hebben gelegen en nu niet meer herkenbaar zrjn in
het waterhuishoudkundige systeem.

Als onderlegger van de beekdalenkaart is de robuuste EHS zo4o weergegeven. De provincie
heeft de ambitie voor de EHS in zo4o tn de vorm van een beleidskaart in de provinciale
Omgevingsvisie zoro opgenomen. Door de combinatie met de beekdalen kaarr wordt duidelijk
welke functies op de langere termijn in de verschillende beekdalen worden nagestreefd. De in
zor3 door Provinciale Staten vastgestelde herijkte EHS past in deze ambitie.

Wateroverlast
Landelijk is afgesproken dat wateroverlast bij extreme situaties niet mag worden afgewenteld op

benedenstrooms gelegen gebieden. Dit kan door bovenstrooms water vast te houden om beneden-

strooms overlast te voorkomen en door (nood) bergingsgebieden aan te leggen. FIet zoveel

mogelijk bovenstrooms vasthouden van water is ook in perioden van watertekort zinvol. \Øe

hebben de afgelopen jaren daarom met inzet van de beekdalen veel ruimte voor v/ater gemaakt.

Voor wateroverlast bij extreme situaties zrjn er landelijk normen (NB\ø) afgesproken die

aangeven wat de toegestane kans op wateroverlast per rype grondgebruik mag zijn. Voor
grasland is dat een overstromingsrisico van eens in de den jaar, voor akkerbouw eens in de

z5 jaar en voor het stedelijk gebied eens in de roo jaar, Voor natuurgebieden wordt geen norm
aangegeven. \Øaar niet aan de normen wordt voldaan moeten maatregelen worden getroffen om
het betreffende overstromingsrisico niet te overschrijden. Ook voor de beekdalen is landelijk
geen apane norm afgesproken. De waterschappen werken de normering gebiedsgericht uit.
Deze uitwerking wordt door de provincie vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening3

De beekdalen dragen brj aan het vasthouden van water. \Øij willen het aanleggen van nieuwe
(nood)bergingsgebieden benedenstrooms als maatregel ter voorkoming van wateroverlast
zoveel mogelijk beperken. Voor de beekdalen met natuur wordt geen norm vastgelegd. Voor de

beekdalen met landbouw srreven we naâr een norm van r:ro.
In veel beekdalen is anno zor 3 de werkelijke afvoercapaciteit groter, zodat de werkelijke kans

op wateroverlast kleiner is dan r:ro. Dit betekent dat er feitelijk toch afwenteling van water-
ovedast op de benedenstroomse gebieden plaats vindt en er geen sprake is van een robuust
beekdal. Daarom gaan we per beekdal in een gebiedsproces bepalen welke maatregelen nodig
zrjn om afwenteling van wateroverlast te voorkomen en toe te werken naar een robuust
beekdalsysteem. Daarbij maken we gebruik van de uitkomsten van het project 'Droge voeren'
in Noord-Drenthe en Groningen en van de herijking van de wateropgave door her waterschap

Reest en tùØieden.

In het gebiedsproces kan ook besloten worden tot het vaker laten overstromen van de beekdal-
gronden als dat efficiênt en effectief is en dus vaker accepteren van wateroverlast. Tot die tijd
wordt de waterhuishouding nier veranderd.

Voor het waters(hap Reest en Wieden is de norm van 1:1 0 opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening (POV) . Voor het gebied

van het waterschap Velt en Vecht is geen onderscheid qemaakt in beekdalen en zijn de normen voor gras- en bouwland gebiedsdekkend

overqenomen in de POV Voor de Noord-Drentse landbouwbeekdalen is nog qeen norm opqenomen in de POV
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In stedelijk gebied geldt de norm voor wateroverlast van r:roo. Het beleid is er op gericht om

bovenstrooms van stedelijk gebied water vast te houden en als het niet anders kan bergen om er

voor zorgen dat het stedelijk gebied voldoet aan de norm van r:roo. Voor de afvoer uit stedelijk

gebied zelf geldt dat de afvoerpieken binnen het stedelijk gebied moet worden opgevangen. Dat
betekent dat ook in stedelijk gebied ruimte voor water moet zijn. In uitzonderingsgevallen kan

in overleg met het waterschap buiten het stedelijk gebied bergingsruimte gezocht worden.

In beekdalen geldt nu al op grond van de Omgevingsvisie zoro het 'Nee, tenzij beleid'. Dit
betekent dat kapitaalintensieve functies in beekdalen zo veel mogelijk worden geweerd. Daarbij

gaat het om woon- en werkgebieden en kapitaalintensieve vormen van agrarisch grondgebruik,

zoals glastuinbouw; intensieve veehouderijen en kwekerijen. Nieuwe kapitaalintensieve functies

zijn alleen toegestâan als er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang, er geen

alternatieven zijn, de functie op de locatie geen feitelijke belemmering vormt om in de toekomst

de afuoer- en bergingscapaciteit van het regionale watersysteem te vergroten en het negatieve

effect op het watersysteem in het plan wordt gecompenseerd.

Aan de bedrijfsgebouv/en van een grondgebonden landbouwbedrijf (zonder kapitaalintensieve

tweede tak) worden geen beperkingen opgelegd. Bij uitbreiding wordt rekening gehouden met

mogelijke wateroverlast. De gebouwen van nieuwe grondgebonden landbouwbedrijven worden

niet in de beekdalen opgericht.

Dagelijks peilbeheer

In het streefbeeld van een robuust beekdal systeem kan het peil fluctueren al naar gelang de

hydrologische en klimatologische condities en is er weinig regulatie in de beek. Beken en

beekdalen kunnen afwisselend natter worden en droogvallen.

Door het streven naar een robuust beekdal, waarbij sprake is van een meer natuurlijk peilbeheer,

kunnen bestaande functies te maken krijgen met minder gereguleerde peilen en een grotere

dynamiek. Deze functies zullen hier rekening mee moeten gaan houden. In het gebiedsproces

per beekdal wordt onderzocht hoe een robuust beekdal gerealiseerd kan worden en hoe de

functie hierin het beste past. Per beekdal wordt verder onderzocht of water kan worden vastge-

houden om de vochtvoorziening in de zomer te verbeteren of om de grondwatervoorraad aan te

vullen. Deze maalregel is vooral van belang in de directe omgeving van grondwaterwinningen.

Waterkwaliteit
Veel beken zijn geheel of grotendeels aangewezen als oppervlaktewaterlichamen, waarvoor

KR\Ø doelen zijn vastgelegd in stroomgebied beheersplannen. Het Goede Ecologische

Potentieel (GEP) is vastgelegd per KR\Ø waterlichaam en geeft het in zozT te realiseren doel

weer op basis waarvan inrichdngsmaatregelen genomen moeten worden. In sommige gebieden

is de actuele chemische en ecologische waterkwaliteit nog ver verwijderd van de gewenste

kwaliteit. De Europese Unie signaleert in de Blueprint \Øater (zorz) dat de huidige invulling van

de KR\Ø weinig ambitie heeft en gestelde doelen mogelijk niet gehaald worden,

Voor de provincie zrjn de huidige doelen die voor de KR\W zijn opgesteld uitgangspunt, maar

we willen onderzoeken of een meer natuurlijk peilbeheer mogelijk is. Gelet op het belang van

deze maatregel voor de ecologische waterkwaliteit en de bevindingen in de Blueprint \Øater

onderzoeken we of deze maatregel alsnog kan worden gerealiseerd. Aanvoer van gebiedsvreemd

water past hier in principe niet bij.
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Een belangrijke maatregel om de gewenste chemische kwaliteit te bereiken ligt in het terug-
dringen van de af- en uitspoeling van mest en gewasbeschermingsmiddelen. In hoeverre de

actuele waterkwaliteit in de Drentse beken op dit punt voldoet aan de KR\ü-normen, zal blijken
uit de KR]ùØ rapportages die in de loop van zor3 beschikbaar komen. Deze uitkomsren zullen,
indien relevant, worden ingebracht bij de pilots.

In robuuste beekdalen wordt het makkelijker de condities voor een goede ecologische kwaliteit
te scheppen.

Biodiversiteit
Europees en nationaal beleid vraagt de provincies om beleid voor het behouden en versterken
van de biodiversiteit. De beekdalen bevatten natuurgebieden van nationale en Europese
betekenis, leveren een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van de biodiversiteit en

vormen een netwerk van ecologische verbindingen tussen natuurgebieden in Drenthe.

\Øe verwachten dat het streven naar robuuste beekdalen bijdraagt aan een meer natuurlijk
waterbeheer en schoon water. Daardoor kan deze ontwikkeling een belangrijke bijdrage leveren
aan de instandhouding en ontwikkeling van de basiskwaliteit van onze natuur en daardoor ook
aan de versterking van de biodiversiteit.

Sommige beekdalen of delen van beekdalen zijn kernen van de EHS (zie kaart robuuste EHS
zo4o). Voor het robuust maken van de EHS worden de beekdalen zoveel mogelijk gebruikt
voor het verbinden van gebieden.

[andschap, cultuurhistorie, archeolog¡e en aardkund¡ge waarden
Landschap, cultuurhistorie en archeologie zijn kernkwaliteiten van Drenthe. De beekdalen
zijn een belangrijk onderdeel van het landschap. De meeste beekdalen ontspringen in het

esdorpenlandschap en volgen hun weg richting de lagere randen van Drenthe, de laag- en

randveenontginningen. Elke ontginning heeft zijn eigen karakterisrieke beplanting en

structuur. De beekdalen hebben verschillende karakteristieken: breed of smal, geperceleerd en,/

of ongeperceleerd, meanderend of recht. tü/e willen deze diversiteit behouden, waarbij we de

herkenbaarheid van een beekdal in het landschap essentieel vinden. De landschapskaart geeft
globaal drie gewenste ontwikkelrichtingen aan voor beekdallandschappen (zie figuur z).

In de tabel is aangegeven welke ontwikkelrichdngen per type beekdallandschap van roepas-
sing zijn. ìWe onderscheiden beekdalen waar natuurlijke processen sturend zijn, beekdalen s/aar
cultuurhistorie dominant is en beekdalen waar cultuurhistorische patronen niet meer goed
herkenbaar zijn. Bij komende ingrepen is respect voor bestaande en waar mogelijk herstel van
verdwenen elementen het streven. De tabel is richtinggevend bij de gebiedsprocessen als het gaat

om de te kiezen uitwerking van de maatregelen met landschappelijke effecten.

Landschapsbeeld bepaald door natuurlijke processen,

patronen in begroeiing en structuur veranderl¡jk

Cultuurhistorische patronen ontstaan door (voormalig)

landbouwgebruik zijn herkenbaar in verkaveling, sloot-

patronen, open/besloten e.d.

Cultuurhistorische patronen ontstaan door (voormalig)

landbouwgebruik zijn lokaal en/of vaag herkenbaar, dan

wel verdwenen

Natuurlijk proces stuurt patronen

Niets doen

Herstel bestaande Landschapspatronen

Actief herstel van patronen

Respect voor cultuurhistorie

Creatief en respectvol omgaan met wat nog resteert aan

patronen en waar mogelijk herstel van patronen
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Figuur 2 Ontwikkelrichting landschap in de beekdalen

I Natuurlijk proces stuurt patronen

Herstel bestaande landschapspatronen

I Respect voor cultuurhistorie

Deze kaart is gebaseerd op de'Doelen Natuur en Landschap, actualisatie 2013, Natuurvisie Drenthe (in voorbereiding)'en geeft de doelen

(streefbeelden) voor natuur en landschap weer.

Daarnaast vinden we dat beekdalen beleefbaar moeten zrjn, uiteraard met respect voor alle

aanwezige waarden of verwachtingen/kernkwaliteiten.

Alle beekdal en zijn van provinciaal archeologisch belanga. De provinciale archeologische

ambities, zoals verwoord in Omgevingsvisie, hebben doorwerking gekregen in de gemeentelijke

archeologische landschapsverwachtingen kaarten. De kaarten vormen de basis voor het gemeen-

telijk en provinciaal archeologiebeleid in de beekdalen.

De kaart Cultuurhistorische Hoofdstructuur uit de Omgevingsvisie geeft met de nota Cultuur
Historisch Kompas Drenthe de cultuurhistorische waarden aan die de provincie van belang

vindt. Het Kompas bevat voor de beekdalen een aantal cultuurhistorische ambities.

De aardkundige waarden van provinciaal belang staan in de Omgevingsvisie. Daar is ook

aangegeven wat het beschermingsniveau is voor de beekdalen die van aardkundig belang zijn.

De kaarten zijnvanaf eind zor3 op de provinciale website Kernkwaliteiten te vinden.

4 Convenant Archeologisch erfgoed in landbouwkundig gebruik, december 20 1 1
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3 Aan de slag

De Drentse beekdalen verschillen sterk. Een belangrijk onderscheid zijn de veen- en zandbeken,
maar ook binnen een beekdal zit er veel verschil tussen boven-, midden- en benedenloop. Er
zijn beekdalen waar al veel ruimte voor water is gerealiseerd en waar de waterkwaliteit goed
is. Daar is de afstand tussen het streefbeeld en de huidige situatie niet zo groot. Er zijn ook
beekdalen met een grote afvoercapaciteit, waar het realiseren van een robuust systeem ingewik-
keld is en veel gevolgen kan hebben. Voor lang niet alle beekdalen is nauwkeurig in beeld wat de

omvang van de gevolgen van klimaatveranderingen is. Daarom en vanwege de grote verschillen
per beekdal, zal de uitvoering van deze beekdalenvisie via gebiedsprocessen plaatsvinden. tùØe

willen voor de transitie van de huidige situatie naar de nieuwe situatie een zorgvuldig proces
uitstippelen gezamenlijk met gebiedspartners, waardoor we in staat zrjn deze transitie geleidelijk
en zonder grote negatieve gevolgen te kunnen realiseren, \Øe gaan uit van de besraande functies
en daarbij houden we rekening met investeringstermijnen van bedrijven en instanties, zodat er
zo min mogelijk kapitaalvernietiging optreedt. In deze transitieperiode moet zorgvuldig worden
omgegaan met het doen van waterhuishoudkundige ingrepen die niet passen bij het srreven
naar robuuste beekdalen. \Øe gaan er vanuit dat er ook de komende jaren kennisontwikkeling
blijft plaatsvinden. Het is van belang om bij de pilots steeds uit te gaan van de meest acruele
inzichten.

Starten met twee p¡lots

Ieder gebiedsproces is uniek. Toch willen we een aanpak ontwikkelen waarbinnen we de

gebiedsprocessen vorm willen geven. Daarom starten we in zor3 met twee pilots en onder-
zoeken we hoe de gebiedsprocessen het beste kunnen worden ingericht. Bij de keuze van de

gebieden letten we op:

- bereidheid grondgebruikers/eigenaren/partners om mee te doen;

- diversiteit in grondgebruiksvormen (akkerbouw, veereeh, natuur);
- verschil tussen het streefbeeld en de actuele situatie;
- spreiding over Drenthe en verschillende waterschapsgebieden;

- relevante projecten/processen waar zinvol op kan worden aangesloten.

\Øe zien dit als leerprojecten, waarbij we met relevante partijen gaan uitvinden hoe we kunnen
toewerken naar de streefbeelden per gebied. De afgelopen jaren is er binnen Drenthe al heel veel
ervaring opgedaan met gebiedsprocessen waarbij ruimte voor water in beekdalen een belang-
rijke opgave was. Deze ervaringen benutten we om de gebiedsprocessen zo goed mogelijk te
laten verlopen.

In de gebiedsprocessen gaat het om de volgende vragen.

t. 'Wat zijn d.e knelpønten en opgaoen?

Om te kunnen starten met een gebiedsproces is een gedegen analyse van aanwezige belangen,

gewenste ontwikkelingen en mogelijke knelpunten nodig. Daarmee wordt duidelijk waar, met
welke omvang en binnen hoeveel tijd er proble rr'en zrjn te verwachten, welke mogelijkheden
verkend moeten worden en welke belangen er spelen. Bedacht moet worden hoe een dergelijke
analyse het beste kan worden opgezet en welke criteria voor de begrenzing van het gebied van

belang zijn. Vervolgens moet er een vertaling naar een opgave worden gemaakr.

12



2. Hoe organiseren øe het gebiedsproces?

Overheden, belanghebbenden en betrokkenen hebben elk een eigen rol in een gebiedsproces.

\Øelke partijen moelen bij het gebiedsproces worden betrokken, wat is ieders rol en wat is het

gewicht van hun inbreng bij de ontwikkeling van oplossingen en de besluitvorming daarover.

Moeten daar formele instrumenten en overlegvormen aan te pas komen?

j. Welh maatwerþ is mogelijÞ binnen bet streven na.d.r een robøust beeþd.al?

Is er inderdaad sprake van grote verschillen in (delen van) beekdalen, die leiden tot een diver-
siteit aan oplossingen ol zíjn er algemeen toepasbare uitgangspunten, zoals verwoord in deze

visie, en instrumenten die in diverse gebieden bruikbaar zijn om tot oplossingen te komen.

Er zrjn diverse projecten en onderzoeken in Nederland die mogelijk ook in Drenthe bruik-
6aar zijn. Gedacht kan worden aan andere gewaskeuzes, de combinatie van bedrijfsvergroting

met intensivering en extensivering, het project Landbouw op Peil, inrichtingsmaatregelen

(winterbed) en zonering. Per gebied gaat het wellicht om een breed samengesteld pakket van

mogelijkheden.

4. Welke instrømenten zijn in d,e prahtijÞ toepasbaar?

\Øelke oplossingen ook gekozen worden, er zal gebruik gemaakt moeten worden van instru-

menten. Het is de kunst om de beschikbare instrumenten zo goed mogelijk aan te wenden voor

deze gebiedsprocessen. Gedacht wordt aan planologische instrumenten, kavelruil, het inzetten

van de middelen voor verduurzamingvan de agribusiness en de Europese watergelden. Met
name de Europese middelen en mogelijkheden zijn op dit moment nog niet scherp in beeld.

In de projecten zal duidelijk moeten worden welke bestaande instrumenten toepasbaar zijn,
welke partijen ze in kunnen zetten en v¡at er nog bij moet komen, om het streven naar robuuste

systemen in de praktijk te kunnen brengen. Daarbij gaat het ook over inzet van financiële

middelen. Zo mogelijk sluiten we aan bij het Deltaprogramma Agrarisch'üaterbeheer.

5. Hoe bied.en vte de grondgebrøiþers toehomstperspectief binnen de ontrpi.þþ,eling va.n een

robøwst beeþdal?

\Øe verkennen de ontwikkelingsmogelijkheden van de grondgebruikers in het beekdal en leggen

dat naast de ontwikkeling van een robuust beekdal. Op basis van deze analyse brengen we in
beeld hoe een reëel toekomstperspectief voor de grondgebruikers kan worden gecombineerd

met een robuust beekdal.

De aanpak met gebiedsprocessen is er op gericht om schade te voorkomen. De vraag is natuur-

lijk hoe dat het beste gerealiseerd kan worden. Dit is een vraag die met grondgebruikers samen

besproken moet worden. En tenslotte zal er ook een vangnet moeten zijn voor als het niet

lukt om schade te voorkomen. FIoe dat vangnet eruit ziet en in hoeverre daarvoor gebruik kan

worden gemaakt van bestaande regelingen en wetgeving, zoals de \Øaterwet, de \Øet Inrichting
Landelijk gebied of de \Øet Ruimtelijke ordening (t.z.t. Omgevingswet), moet worden uitge-

zocht.

Wie doet wat
De provincie neemr het initiatief om met de twee pilots te starten. lVij hechten er aan om dit
samen met gebiedspartners vorm te geven, FIoe we dat gaan doen, spreken -we per project af.

Vooraf maken we heldere afspraken wie trekker is en welke rol de verschillende partners in de

pilot hebben.

Daarnaast willen we kennisontwikkeling en innovatie ten behoeve van deze gebiedsprocessen

actief faciliteren met expeftbijeenkomsten, werkateliers en willen we gebruik maken van natio-

nale en internationale onderzoeken (o.a. project Kennis voor klimaat).
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\Øe proberen om de ons beschikbare instrumenten en middelen zoveel mogelijk in te zerten
voorhet realiseren van deze beekdalenvisie. tVe vragen de waterschappen en andere partijen om
dat ook te doen.

Resultaat

De twee pilots zullen starten eind zor3. 'We willen eind zor4 de eerste resuharen van de pilots
beschikbaar hebben. Daarmee krijgen we inzicht in:

- de manier waarop we in de Drentse beekdalen het streefbeeld kunnen realiseren. FIet gaat

dan om de aanpak, de benodigde insÍumenten, maatregelen en middelen.
- wat er in het pilotgebied moet gebeuren om het streefbeeld te kunnen realiseren. Dit resul-

teert in een plan van aanpak voor de uiwoering van de plannen inclusief een tnanciële
pa.ragraaf.
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