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Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 18 augustus 2014
Ons kenmerk 2613.1 41201 400381 3

Behandeld door mevrouw G. Pothof (0592) 36 53 54
Onderwerp: Ontwerp-lnrichtingsplan en Milieueffectrapportage Oude Willem

Geachte voorzitter/leden,

Oude Willem is een van de vier lcoonprojecten waar het Rijk vorig jaar extra geld be-

schikbaar voor heeft gesteld. Van de € 19,5 miljoen die voor Drenthe beschikbaar is
gesteld, is € 1,8 miljoen gereserveerd voor dit project. Ook de provincie Fryslân stelt
nog € 0,8 miljoen beschikbaar uit het lcoonbudget.
Oude Willem is een landbouwenclave in het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Het

huidig landbouwkundig gebruik past niet bij de toekomstige bestemming als natuurge-

bied. Het Drents-Friese Wold, inclusief het gebied Oude Willem, is aangewezen als

Natura 2000-gebied. Om de Natura 2000-doelen te realiseren, moet de grondwater-

stand in het gebied fors omhoog.
Om Oude Willem te veranderen in een natuurgebied hebben de provincies Drenthe en

Fryslân aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG) opdracht gegeven een ontwerpinrich-
tingsplan op te stellen. De Bestuurscommissie Oude Willem heeft het ontwerpinrich-
tingsplan ter vaststelling aan ons aangeboden. ln onze vergadering van 1juli2014
hebben wij dit ontwerpplan vastgesteld.
ln het plan staan de doelen en maatregelen beschreven voor natuur, water, recreatie,

landschap en in meer algemene zin voor een goed woon-, werk- en leefklimaat. De

belangrijkste inrichtingsopgave is een duurzaam herstel van de waterhuishouding in

Oude Willem waardoor het weer als brongebied van het beeksysteem van de Vledder
Aa kan functioneren. Om dit te kunnen realiseren zal de laatste landbouwenclave in
het gebied aan agrarisch gebruik moeten worden onttrokken.
Voor het lnrichtingsplan Oude Willem geldt de verplichting van een Milieueffectrappor-

tage (MER), omdat er sprake is van meer dan 125 ha functiewijziging natuur. ln de

MER worden de milieugevolgen van het inrichtingsplan beschreven en de alterna-

tieven. Ook worden daarin de maatregelen beschreven om de negatieve effecten op

het milieu te voorkomen of te beperken.
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Het ontwerpinrichtingsplan, de MER, het Watergebiedsplan Oude Willem van het wa-
terschap Reest en Wieden en het peilbesluit van het wetterskip Fryslân worden gelijk-
tijdig in procedure gebracht. De plannen liggen ter visie van 21 augustus 2014 tot en
met 1 oktober 2014.

Financiën
De totale kosten van het ontwerpplan zijn € 4.934.241,--

De províncies Drenthe en Fryslân hebben ook eigen financiële middelen vastgelegd
naast de lcoongelden . Deze middelen worden aanvullend ingezet samen met de cofi-
nanciering van verschillende instanties en de subsidie vanuit LIFE+.

ln de tabel is de financiering samengevat (alle bedragen in €).

Biidraqe
Life+ 1.542.000
Províncie Fryslân 918.360
Provincie Drenthe 2.104.855
Waterschap Reest en Wieden 224.630
Wetterskip Fryslân 56.147
Gemeente Westerveld 24.068
Gemeente Ooststell inqwerf 24.068
Recreatieschap Drenthe 16.045
Staatsbosbeheer 24.068

Totaal 4.934.241

Hoogachtend

Gedep van Drenthe,

secretaris voorzitter

wa.coll


