
 

Nieuwsbrief Optimalisatie Onlanden 

Deze nieuwsbrief informeert u over de plannen voor extra waterberging in De Onlanden. Het doel hiervan is om bij 
extreme neerslag voldoende veiligheid te blijven bieden aan de inwoners van ons gebied. Dat doen we door extra ruimte 
voor water te creëren. Daarmee kunnen we bij extreme weerssituaties, extra water in De Onlanden bergen. Dit water kan 
dan een aantal dagen vastgehouden worden, voordat het afgevoerd wordt naar zee. Hiermee kunnen we wateroverlast in 
de provincie Drenthe en Groningen voorkomen. 
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Waar staan we nu? 

Dit voorjaar is het plan voor de extra waterberging 
toegelicht. Dat gebeurde tijdens een livestream en 
informatieavonden. Ook in de vorige nieuwsbrief hebben 
we de mogelijke maatregelen benoemd en is de 
procedure kort aangestipt. Daarop kon iedereen die dat 
wou, reageren.  

Inmiddels is de reactietermijn voorbij. In deze nieuwsbrief 
geven we aan hoe we omgaan met de ingebrachte 
reacties.  

 

In geel: aanpassingen aan de kades. In oranje: drempels 
en stuwen die beweegbaar moeten worden.  

Reacties op het plan 

Tot begin mei kon iedereen die dat wilde, op het plan 
reageren. Toen lagen ook de projectbeschrijving, de 
procedure en de aanpak (via een milieueffectrapportage) 
ter inzage.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Iedereen kon meedenken en eventuele zorgen uiten. Dus 
bijvoorbeeld alternatieve oplossingen voor het bergen 
van extra water aandragen, of koppelkansen inbrengen. 
Ook kon men aangeven welke nadelen men zag voor 
bijvoorbeeld flora en fauna in het gebied.  

Dit soort reacties moesten naar de provincie Drenthe 
gestuurd worden.  

Aanpassingen aan:

• Drempels en stuwen (oranje symbolen)

• Kades (gele lijnen)

Maatregelen



 

Deze reacties hebben geen juridische status: het gaat 

om een reactie en niet om een zienswijze.  Wel geven 

de reacties ons veel input voor het vervolg van de 

procedure. We weten nu wat we nog goed moeten 

overwegen en onderzoeken. Zodat we straks de meest 

geschikte maatregelen kunnen nemen. 

We gaan een reactienota maken, waarin staat wat we 

gaan doen met de ingediende reacties. 

Zienswijzen 

Volgend jaar kunnen er zienswijzen ingediend worden. 

Zienswijzen hebben een formele, juridische status.  

Ze kunnen worden ingediend op het ontwerp 

projectbesluit en de milieueffectrapportage.  

Dit kan naar verwachting rond de zomer van 2023.  

Het ontwerp komt dan ter inzage te liggen. We maken 

dit bekend via deze nieuwsbrief en andere 

communicatiemiddelen. 

 

Een greep uit de reacties 

Er zijn rond de 30 reacties binnengekomen bij de 

provincie Drenthe. Zonder volledig te zijn, schetsen we 

hieronder een beeld van de reacties.  

Een aantal mensen kwam met aanvullende oplossingen 

voor het bergen van extra water. Bijvoorbeeld het 

betrekken van het Leekstermeer en polder Matsloot bij 

de waterberging. Of de afvoer via een leiding naar 

ander deel van het watersysteem.  En een structurele 

peilverlaging in De Onlanden, waardoor er meer ruimte 

is voor water in periodes met veel neerslag.   

Wat vindt de Commissie m.e.r.? 

We hebben ook de Commissie m.e.r. gevraagd om het 
plan te lezen. De Commissie m.e.r. is een 
onafhankelijke organisatie, die adviseert over de 
inhoud van milieueffectrapporten.  
 
Zo’n milieueffectrapport brengt de milieugevolgen van 
een project in beeld, voordat de overheid een besluit 
over het project neemt.  
 

De reactie van de commissie is te downloaden op 
Adviezen - Commissiemer.nl en staat ook op de 
projectenpagina van de website  Optimalisatie van De 
Onlanden | Waterschap Noorderzijlvest . 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3640
https://www.noorderzijlvest.nl/optimalisatie-van-de-onlanden/
https://www.noorderzijlvest.nl/optimalisatie-van-de-onlanden/


 

 

Ook zijn er zorgen benoemd. Over de toename van de 

grondwaterstand en de afname van de 

gemaalcapaciteit. Een enkeling vraagt zich af of er meer 

steekmuggen en ganzen gaan komen door de extra 

waterberging. En men wil liever niet dat fietspaden 

onder water komen te staan bij heftige neerslag.  

In een flink aantal reacties werd gevraagd om extra 

onderzoek naar de effecten van het plan om extra water 

te bergen. Dat richtte zich vooral op de effecten op de 

grondwaterstand en de kans op meer steekmuggen en 

ganzen. Ook wil men weten wat het effect van 

verlanding is (een proces waarin plassen langs 

natuurlijke weg in land veranderen). En van het 

binnenkomen van water uit andere gebieden.  

Sommige mensen hebben meegedacht over 

koppelkansen. Als we toch in het gebied aan het werk 

gaan, willen zij graag dat fietspaden opgehoogd 

worden. Dat bepaalde wegen afgesloten worden, je 

makkelijk kunt kanoën, er een extra wandelpad komt en 

een zwemstrandje. En iemand opperde het idee dat de 

kadeophoging kan worden gedaan met grond uit het 

Leekstermeer.  

 
Wat doen we met deze reacties? 

 
 
• We delen de ingebrachte reacties in categorieën 

in (is het een alternatief, een  aandachtspunt/
zorg, een te onderzoeken effect of een 
koppelkans)  

 
• We kijken of de reacties passen binnen de kaders 

en uitgangspunten die in de toelichting stonden.    
 
• We doen eventueel een check bij de indiener of 

we hun reactie goed hebben begrepen.  
 
• We verfijnen sommige reacties zodat er een 

heldere (onderzoeks)vraag uit rolt, waar we mee 
aan de slag kunnen.   

 
• We checken of de punten uit de reacties sowieso 

al meegenomen worden in de effectenstudie. Zo 
niet, dan kijken we of ze toegevoegd moeten 
worden.  

 
• We gaan in gesprek over de koppelkansen, die 

bijvoorbeeld te maken hebben met recreatie en 
natuur. Daarover praten we met de betrokken 
overheden en direct belanghebbenden. Worden 
zij enthousiast over de plannen? Is er geld voor? 

 
• Er komt een adviesbureau dat de afwegingen in 

beeld gaat brengen: welke ideeën en suggesties 
zijn kansrijk en belangrijk? Dit bureau adviseert 
de provincie Drenthe hierover. 

 



 

 

Colofon:  
De nieuwsbrief Optimalisatie Onlanden is een 
uitgave van waterschap Noorderzijlvest.  
Aanmelden? Mail dan uw naam naar:           
optimalisatieonlanden@noorderzijlvest.nl 

Vragen kunt u stellen aan omgevingsmanager 
Wietske van der Meulen via telefoonnummer 
06 52051211. 

Contact met indieners van een reactie 

Als hier aanleiding voor is, zoeken we contact met 
indieners van een reactie. Bijvoorbeeld om te checken 
of we hun reactie goed begrepen hebben. Dat doen we 
in de periode juni/augustus 2022. En als we meer 
informatie nodig hebben, vragen we hierom. 
 
In oktober/november 2022 neemt de provincie 
Drenthe een besluit over de reacties. De provincie 
bepaalt dan van welke alternatieven in de volgende fase 
(ontwerp-projectbesluit en m.e.r.) de effecten worden 
onderzocht en welke koppelkansen nader worden 
uitgewerkt.  
 
In november 2022 komt er een reactienota waarin dit 
omschreven wordt. Die reactienota gaat naar de 
indieners en andere belangstellenden. Het stuk komt 
dan ook op de projectpagina van onze website: 
Optimalisatie van De Onlanden | Waterschap 
Noorderzijlvest 

De planning 

Op de website komt een planning te staan, die we zo 
actueel mogelijk houden. Globaal is dit het proces: 

Meer weten? 

We houden u op verschillende manieren op de hoogte 
van het plan en de procedure. Dat doen we via deze 
nieuwsbrief, die we 3 tot 4 x per jaar versturen. En  
zodra er iets nieuws te melden is, voegen we dit toe aan 
de webpagina Optimalisatie van De Onlanden | Water-
schap Noorderzijlvest . 
 

De eerstvolgende nieuwsbrief komt uit in september. 

Daarin gaan we het onder meer hebben over het mug-

gen- en ganzenonderzoek. En het grondwaterpeil. 

Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland. 
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