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Onderwerp : Sta nd van zaken Gebiedsopgave Uffelte-Ru inen

Geachte voorzitter/leden,

Graag informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de Gebiedsopgave
Uffelte-Ruinen, zoals opgenomen in de Omgevingsvisie Drenthe.

De WB21-opgave
Het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) uit 2003 heeft tot doel om in 2015 het

watersysteem in Nederland op orde te krijgen en daarna op orde te houden. Deze

opgave wordt de WB21-wateropgave genoemd (Waterbeleid 21$u eeuw). De te ne-

men maatregelen in Zuidwest-Drenthe zijn vastgelegd in beleid van het waterschap
Reest en Wieden en in de Omgevingsvisie Drenthe. Ook is ten behoeve van deze
opgave het Convenant Meppelerdiep getekend.

Met de voorziene maatregelen voor de Oude Vaart en de Wdd Aa kan niet aan de

WB2l -opgave worden voldaan. Er resteert nog een opgave voor het vasthouden en

bergen van 2,3 miljoen m3 water. Het gebied tussen Uffelte en Ruinen biedt potentie

om deze opgave te realiseren. Het verval in het gebied is groot genoeg om water van-

uit de beken gericht te sturen en de aanwezigheid van natuurterreinen biedt mogelijk-
heden voor het vasthouden en bergen in natuur (EHS). De opgave in dit gebied is
geland op de Visiekaart van de Omgevingsvisie Drenthe.

Verkenn í ng mogel íjkheden
Samen met het Waterschap Reest en Wieden en de gemeenten Westerveld en

De Wolden zijn wij in 2010 gestart met een verkenning van mogelijke oplossingsrich-
tingen. De wateropgave is daarbijverbreed naar kansen voor sociaaleconomische
ontwikkelingen (landbouw en recreatie{oerisme).
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Tevens is het vinden van een alternatief voor de aangewezen waterberging
Darperweide in de verkenning meegenomen.

Ondertussen zijn verschillende scenario's voor de wateropgave uitgewerkt, is een
visie op de landbouw door LTO opgesteld, hebben de terreinbeheerders de kansen
voor natuur uitgewerkt en hebben de gemeenten de kansen voor recreatie en toeris-
me verkend. Deze analyses en visies zijn gedeeld met belanghebbenden in het ge-

bied. Daaruit is het beeld ontstaan dat er bij de belanghebbenden voldoende gevoel

voor urgentie voor de opgave bestaat en dat er potentie is voor het vinden van een
oplossing.

Alternatief waterbergi ng Darperweide
Bijde behandeling van de deelstructuurvisie "De aanwijzing van waterbergingsgebie-
den in Zuid-Drenthe" hebben wij u toegezegd te willen kijken naar een alternatief voor
de aangewezen waterberging Darperweide met een omvang van I miljoen m3 (zie

Nota van beantwoording ingekomen zienswijzen en bedenkingen op "De aanwijzing
van waterbergingsgebieden in Zuid-Drenthe", januari 2009). Uit de uitgevoerde ver-
kenningen naar de wateropgave Uffelte-Ruinen is naar voren gekomen dat het tech-
nisch mogelijk is om bovenop de opgave van2,3 miljoen m3, nog eens 1 miljoen m3
water in het gebied te bergen.

Startovereenkomst
Op basis van de uitkomsten van de verkenning hebben wij besloten de verschillende
scenario's voor de wateropgave nader te onderzoeken op haalbaarheid en betaal-
baarheid. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten tussen de provincie, het water-
schap en de gemeenten Westerveld en De Wolden. Hierin verklaren de partijen sa-
men met belanghebbenden tot een integrale en gedragen oplossing voor de water-
opgave te willen komen.

Het inhoudelijke doel blijft het zoeken naar locaties en mogelijkheden voor het vast-
houden en bergen van 2,3 miljoen m3 en daarbovenop het zoeken naar een alterna-
tief voor de waterberging Darperweide. Daarnaast dient de wateropgave samen te
gaan met zo groot mogelijke opbrengsten op het gebied van sociaaleconomische
aspecten en natuur- en landschapsontwikkeling. Binnen het proces wordt ook gezocht
naar het oplossen van knelpunten in de bedrijfsvoering van landbouw- en recreatie-
bedrijven. De opgave dient te worden uitgevoerd met behoud en ontwikkeling van
lokale economie (recreatie, landbouw, etc.), tegen zolaag mogelijke maatschappelijke
kosten.

Het onderzoeksproces wordt nadrukkelijk met belanghebbenden in het gebied doorlo-
pen, waarmee wordt beoogd te komen tot een oplossing die zoveel mogelijk passend

is bij de belangen in het gebied.

De kosten voor deze onderzoeksfase worden ingeschat op een kleine € 200.000,--.
De kosten worden op basis van belangen verdeeld over de provincie, het waterschap
en de gemeenten. De provinciale bijdrage valt binnen de begroting.

Het streven is om in het najaar van 2012 een oplossingsrichting vast te kunnen stellen
die in een vervolgfase kan worden uitgewerkt tot een uitvoerbaar plan.
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Voor nadere informatie over het proces Uffelte-Ruinen kunt u terecht op de website
van waterschap Reest en Wieden.

gedeputeerde staten van Drenthe,

coll.


