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Ondenrverp: Voortgang project Droge Voeten 2050

Geachte voorzitter/leden,

lnleiding
ln onze brief van 10 september 2013 hebben wij u geinformeerd over de voortgang

van het project Droge Voeten 2050 en de plan-m.e.r.-procedure voor het beheerge-

bied van waterschap Noorderzijlvest. ln uw vergadering van 16 april 2014 is door u de

Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het plan-MER Droge Voeten 2050 vastgesteld.

ln een eerdere brief van I februari 2012 is toegezegd dat wij u, indien daartoe aanlei-

ding is, tussentijds over de voortgang van het project zullen informeren. lnmiddels zijn

de verschillende deelprojecten in een afrondende fase aangeland. Via deze brief wil-

len wij u informeren over de voorlopige resultaten voor de beheergebieden van de

waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. Ook informeren wij u over de tijds-

planning tot aan de besluitvorming door uw Staten eind 2014.

Achtergronden van het project
Het project Droge Voeten 2050 richt zich op het tegengaan van wateroverlast vanuit

de boezemsystemen en wordt uitgevoerd door de provincies Groningen, Fryslân en

Drenthe en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's en wetterskip

Fryslân. Het project is erop gericht de regionale waterkeringen, die het land

beschermen tegen overstromingen uit de binnenwateren, zoals beken/beekdalen,

meren en kanalen, te laten voldoen aan geactualiseerde veiligheidsnormen. Tijdens

het project wordt een maatregelpakket ontwikkeld dat nodig is om de regionale

waterkeringenin2025 aan de dan geldende veiligheidsnormen te laten voldoen. Die

maatregelen moeten ook in de periode vanaf 2025 tot 2050 voldoende effectief zijn.

Het project Droge Voeten 2050 ís een vervolg op eerdere Hoogwaterstudies (de

studies HOWAI en 2), die zich richtten op de situatie in 2015.
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Het project Droge Voeten 2050 heeft raakvlakken met het nationale Deltaprogramma

Zoetwater en de Europese Kaderrichtlijn Water. Bij de te nemen maatregelen (alleen

voor het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest) wordt water vasthouden als

één van de maatregelen voorgesteld. Verder wordt met de te nemen maatregelen

waar mogelijk aangesloten bij maatregelen die deel uitmaken van de KRW-maatregel-
pakketten. Op deze wijze wordt gestreefd naar synergie tussen de diverse waterbe-
leidsvelden.

Resultaten beheergebied waterschap Hunze en Aa's
Uit de studie Droge Voeten 2050 komt naar voren dat voor het beheergebied van

waterschap Hunze en Aa's tot2025 geen maatregelen nodig zijn. De maximaal toe-
gestane waterstanden in het watersysteem worden zowel voor het huidige klimaat als

voor het klimaat in 2050 nergens overschreden, zelfs niet bij een situatie die gemid-

deld eens per 1.000 jaar voorkomt. Het systeem is daarmee in elk geval tot 2025 vol
doende op orde. Mogelijk is dat in 2050, op basis van de onlangs verschenen nieuwe

klimaatscen ario's 2014, niet meer het geval. Daarom wordt geadviseerd om na 2025
wederom een hoogwaterstudie uit te voeren om met de meest actuele klimaatscena-

rio's de situatie opnieuw te beoordelen.

Naast de hoogte van keringen is ook de stabiliteit van de keringen onderzocht met

een gangbare, maar conservatieve methode. Veel keringen voldoen volgens deze

methode niet aan de benodigde veiligheidsnorm voor stabiliteit. De geraamde kosten

om wel aan de stabiliteitseisen te voldoen bedragen ruim € 150 miljoen voor het gehe-

le beheergebied van Hunze en Aa's. Met een meer geavanceerde methode zijn 4 van
de 150 afgekeurde profielen nogmaals doorgerekend en blijken dan wel te voldoen.

De geavanceerde methode wordt de komende jaren landelijk gestandaardiseerd.

Daarom wordt geadviseerd dat het waterschap Hunze en Aa's in de periodelol2023
onderzoekt welke maatregelen nodig zijn om de keringen aan de stabiliteitseisen (in

Drenthe 1 : 100) te laten voldoen en dat de regionale keringen uiterlijk voor 2029 aan
de veiligheidsnorm voor stabiliteit voldoen.

Res u ltaten beheergebied waterschap Noorderzij lvest
Uit de studie Droge Voeten 2050 komt naar voren dat binnen het beheergebied van

waterschap Noorderzijlvest wel maatregelen nodig zijn om het watersysteem in 2025
aan de veiligheidsnormen te laten voldoen. Er zijn drie kansrijke pakketten onderzocht
en vergeleken met een referentiealternatief (geen maatregelen uitvoeren, maar alleen

kadeverhoging). Het maatregelpakket dat waterberging combineert met inrichting EHS

scoort het beste qua kosten en kan rekenen op het meeste draagvlak bij stakeholders.

Uit de plan-MER blijkt dat de negatieve milieueffecten van dit pakket beperkt zijn en

dat er mogelijkheden zijn om de effecten te verzachten. Bovendien biedt dit pakket

mogelijkheden om gebruik te maken van koppelkansen. Het zwaartepunt van de

maatregelen ligt op het grondgebied van de provincie Groningen, met name rondom

het Dwarsdiep. ln Drenthe is binnen het maatregelpakket de maatregel 'Slimmer stu-

ren waterberging De Onlanden (effectievere inzet)' opgenomen. Dit betreft de moge-

lijkheid om waterberging De Onlanden in extreme situaties (die eens per 25 tot 100
jaar zullen voorkomen) effectiever te kunnen inzetten, hetgeen benedenstrooms in het

Groninger gebied significant lagere waterstanden oplevert. Uitgangspunt bij deze

maatregel is dat er geen gevolgen zijn voor de huidige (natuur)doelen van het gebied

en dat de waterberging een robuust werkend watersysteem blijft zonder structurele

sturing. Om extreme situaties het hoofd te kunnen bieden kan incidenteel sturing no-

dig zijn.
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Geadviseerd wordt deze maatregel als kansrijke maatregel nader door het waterschap

te laten uitwerken. Dit mede in relatie met de resultaten van de lopende monitoring

naar het functioneren van de waterberging tot en met 2015. Eventuele aanpassingen

van de inrichting van De Onlanden dienen integraal en weloven¡vogen te worden

doorgevoerd en vooraf goed te worden afgestemd tussen waterschap en provincie.

Een effectievere inzet kan dan onderdeel worden van andere wijzigingen die op grond

van de resultaten van de monitoring wenselijk worden geacht. De verdere invulling en

afstemming van de eventuele maatregelen zal in het bestuurlijk platform VIEP moeten
plaatsvinden.

Naast een effectievere inzet van De Onlanden wil het waterschap ook inzetten op de

maatregel 'Vasthouden in bovenstroomse delen'. Deze maatregel sluit aan bij de

beekdalenvisie, waarvan de verdere uitwerking echter afhankelijk is van de pilots.

Daarom wordt deze maatregel als een extra maatregel op de wat langere termijn (na

2025) gezien. Met deze maatregel wordt ook aangesloten bij de uitgangspunten van

het Deltaprogram ma Zoetwater.

Voorstel aanwijzen nieuwe keringen en bijbehorende ontwerpnormen
De resultaten van de studie Droge Voeten 2050 leiden er voor de provincie Drenthe

toe dat enkele wijzigingen/aanvullingen op het besluit van 3 juni 2009, waarin regio-

nale keringen zijn aangewezen en genormeerd, worden voorgesteld. De wijzigingen

dienen uiteindelijk door uw Staten te worden vastgesteld. Bij het voorstel voor de wij-

zigingen/aanvullingen op het besluit van 3 juni 2009 zijn dezelfde criteria gehanteerd

als in 2009. De voorgestelde wijzigingen zijn de volgende.

Waterschap Hunze en Aa's

ln aanvulling op het besluit van 3 juni 2009 de kering aan de oostzijde van het

Zuidlaardermeer tussen de provinciegrens en de monding van de Hunze (aansluitend

op een regionale kering in Groningen) aanwijzen als regionale kering en voor deze

kering een minimale veiligheidsnorm van 1 : 100 vaststellen.

Waterschap Noorderzi ilvest
ln aanvulling op het besluit van 3 juni 2009 de regionale keringen langs het Peizerdiep

en het Omgelegde Eelderdiep met circa 100 meter verlengen in zuidelijke richting tot
de feitelijke locatie van de nieuw geplaatste stuw (Peizerdiep), respectievelijk de feite-

lijke locatie van de nieuw aangelegde dam (Omgelegde Eelderdiep) en voor deze

keringen een minimale veiligheidsnorm van 1 : 100 vaststellen.

Het ontwerpadvies voor de beheergebieden van de waterschappen Hunze en Aa's en

Noorderzijlvest ligt vanaf I juli 2014 ter visie. Na het verwerken van de inspraakreac-

ties in september zal een definitief advies worden opgesteld inclusief een definitief
voorstel voor het aanwijzen van regionale keringen, dat wij in december 2014 aan u

ter vaststelling zullen voorleggen.
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Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerd van Drenthe,

secretaris

coll


