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Uw kenmerk
Ondeniverp : Stand van zaken Gebiedsontwi kkel i n g Uffelte-Ru i nen

Geachte voorzitter/leden,

ln december 2012 hebben wij u per brief geinformeerd over de vertraging in het
proces Gebiedsontwikkeling Uffelte-Ruinen. Deze vertraging heeft te maken met de
ontwikkeling van een nieuw rekenmodel door Waterschap Reest en Wieden, waarvan
we gebruik willen maken bij de verdere uitwerking.

Het nieuwe rekenmodel van het waterschap is gereed. Met het rekenmodel is het
watersysteem aan de hand van de nieuwste inzichten en de laatste stand der techniek
getoetst. De uitkomsten blijken goed overeen te komen met de praktijkervaringen van
het waterschap.

Het model laat vrij nauwkeurig zien waar onder extreme weersomstandigheden
knelpunten ontstaan. Daarbijwordt uitgegaan van het huidige klimaat. Om de
knelpunten op te lossen zoekt het waterschap naar maatregelen die voldoende
robuust zijn om ook de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen. Deze
benadering is conform de landelijke methodiek.

Betekenis modeluitkomsten voor GUR
De modeluitkomsten geven aan dat er in het stroomgebied van de Oude Vaart en de
Wold Aa nog diverse knelpunten liggen. Dit betekent dat wij doorgaan met het zoeken
naar geschikte maatregelen in het gebied Uffelte-Ruinen. Deze maatregelen richten
zich niet alleen op de wateropgave, maar ook op natuur- en landbouwdoelen en op
het bieden van kansen voor nieuwe economische ontwikkelingen. Daarbij houden we
rekening met de uitkomsten van de gesprekken, die in 2012 mel eigenaren van
landbouw- en natuurgronden ín het GUR-gebied zijn gehouden.
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Het kost enige tijd om gebiedsbrede en integrale oplossingen voor de knelpunten

zorgvuldig uit te werken. Wij venvachten vanaf november 2013 een aantal

werkbijeenkomsten te houden. Daarin zullen de betrokken vertegenwoordigers van de
verschillende besluit- en adviespartijen, de mogelijke oplossingsrichtingen aanvullen
met feitelijke informatie. Dit zal leiden tot verdere optimalisatie.

Klimaatbuffers
ln de brief van december 2012 informeerden wij u ook over de inrichting van

klimaatbuffers, waarvoor het Rijk bijna 1 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld en
waar ook Waterschap Reest en Wieden, Natuurmonumenten en de provincie Drenthe
aan bijdragen.

Klimaatbuffers zijn gebieden waar in tijden van extreme neerslag water tijdelijk kan
worden geparkeerd. Als de omstandigheden weer gunstig zijn, kan het water uit de
buffer wegstromen.

Met de klimaatbuffer Ootmaanlanden realiseren we een flink deel van de wateropgave
voor GUR. Naast de klimaatbuffer Ootmaanlanden worden er eveneens klimaatbuffers

aangelegd bij de Leisloot en het Anserveld. Deze dragen in mindere mate bij aan de
wateropgave voor GUR, en vallen bestuurlijk onder de Bestuurscommissie
Dwingelerveld.

De klimaatbuffers worden grotendeels aangelegd op grond van Natuurmonumenten.
Een klein deel van de grond benodigd voor de klimaatbuffers is momenteel nog in

bezit van andere partijen. Dit voorjaar is Dienst Landelijk Gebied begonnen met
gesprekken met deze grondeigenaren over aankoop of ruil van de betreffende
percelen. Verder hebben Waterschap Reest en Wieden en Natuurmonumenten
nagenoeg overeenstemming bereikt over de te nemen inrichtingsmaatregelen voor de
aanleg van de klimaatbuffers. Dit najaar vindt hierover overleg plaats met eigenaren,

omwonenden en andere belanghebbenden. Daarna wordt het plan definitief gemaakt
en zal worden gestart met de aanvraag van de benodigde vergunningen.

Meer informatie over de klimaatbuffers heeft u ontvangen als bijlage bij onze brief van
december 2012. Deze informatie is ook als pdf te downloaden van de website van
waterschap Reest en Wieden.

Vragen en meer informatie
Hebt u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met mevrouw lda

Makken van Waterschap Reest en Wieden, via telefoon 0522-276767. U kunt uw
vraag ook mailen naar proiecten@reestenwieden.nl. Voor meer informatie over het
project GUR kunt u ook terecht op www.reestenwieden.nl, onder het kopje "projecten

bij u in de buurt".

Stuurgroep Uffelte-Ruinen


