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1. Waterveiligheid

Onderwerp
voortgang Optimalisatie De Onlanden
Bijlagen
Geen
Kennisnemen van optimalisatie De Onlanden
Op 19 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur in het kader van Droge Voeten 2050 besloten de
optimalisatie van de waterberging in De Onlanden verder uit te werken. De bergingscapaciteit kan
met 5 Mln3 water worden uitgebreid door 12 km van de in totaal 36 km bestaande kades op te
hogen. Door het installeren van drie beweegbare stuwen en het aanpassen van een bestaande
beweegbare stuw kan de bergingscapaciteit gericht en gecontroleerd worden ingezet. Hiermee kan
in De Onlanden een incidentele verhoging van de waterstand naar een maximale waterstand van
NAP + 0.15 m worden opgevangen. In het hele Electra boezemgebied kan daardoor de waterstand 15
cm verlaagd worden in tijden van hoogwater.

Stand van zaken
In 2019 is gestart met de voorbereiding van de uitvoering van de optimalisatie, zijnde hydrologische
modellering, technische ontwerp, voorbereiding procedures en milieueffectrapportage. Op 16
oktober 2019 is het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de zich voordoende impasses met de
terreinbeheerders van De Onlanden zijnde Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Drentse
Landschap. Deze organisaties zijn bang voor negatieve effecten van de benodigde maatregelen en de
toepassing van het bergingsregime op de inmiddels zeer waardevolle natuur in De Onlanden. Ook
bleek het ingewikkeld om met de betrokken overheden te komen tot afspraken over de te
doorlopen procedures.
In diverse gesprekken is geprobeerd uit deze impasses te komen. Onder andere vanwege Corona
heeft dit langer geduurd dan gewenst. In juni 2020 zijn er tussen het waterschap en de
terreinbeherende organisaties afspraken gemaakt over de aanpak en reikwijdte van het project. De
provincie Drenthe en de gemeenten Noorderveld en Tynaarlo hebben ingestemd met deze
afspraken. Op 7 september a.s. worden deze afspraken in een gezamenlijk bestuurlijk overleg met
deze partners en in aanwezigheid van de provincie Groningen bekrachtigd.

Afspraken
In het overleg van 7 september worden de volgende afspraken bekrachtigd:
1. Voor de planologische inpassing van de optimalisatie wordt een Provinciaal Inpassingsplan
en een milieueffectrapport opgesteld. De provincie Drenthe is bevoegd gezag voor het PIP en
coördineert de vergunningen. Waterschap Noorderzijlvest is initiatiefnemer.

2. De opdracht voor het m.e.r. proces is om een plan te maken, waarbij de
waterbergingsopgave gerealiseerd wordt en er voor de natuur in en om de Onlanden een
plus gerealiseerd wordt; een plan dat past in een robuuste en klimaatbestendige strategie.
3. In het MER worden met het oog hierop alternatieven ontwikkeld en onderzocht. Dit heeft tot
doel dat de afweging voor de uiteindelijk te kiezen oplossing, gebaseerd kan worden op
deugdelijke, gedragen en breed beschikbare informatie over de integraliteit, effectiviteit,
kosten en technische haalbaarheid van verschillende oplossingen.
4. Tijdens het m.e.r. proces wordt bestuurlijk vastgesteld wat de aard en omvang van de plus
voor de natuur is. Ook worden bestuurlijke afspraken gemaakt over een gefaseerde aanpak
voor zich voordoende kansrijke alternatieven, die niet voor 2025 realiseerbaar zijn.
5. Partijen werken in een ambtelijke werkgroep en via een tweejaarlijks bestuurlijk overleg
samen rond de totstandkoming van het MER, het PIP, de vergunningen en de communicatie
in het gebied.
6. Voor structureel overleg over het beheer organiseert het waterschap een apart overleg.
Vervolg/planning
De afspraken zijn verwerkt in de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD), het startdocument voor de
procedure van milieueffectrapportage en het PIP. De NRD wordt na het bestuurlijk overleg van 7
september ter inzage gelegd.
Dan kan gestart worden met het opstellen van het MER. De verwachting is dat het doorlopen van de
milieueffectrapportage, PIP procedure en vergunningenprocedures meer dan een jaar zullen vergen,
nog afgezien van bezwarenprocedures. De uitvoering van het project zal vervolgens anderhalf tot
twee jaar duren, maar moet uiterlijk 2025 klaar zijn.
De groepen en inwoners die in en rond de Onlanden vanuit verschillende belangen actief zijn,
worden adequaat betrokken bij het komende proces. Er wordt veel inbreng en activiteit vanuit deze
groepen verwacht. Er wordt gewerkt met een nieuwbrief, een pagina op de website en er zal via
(digitale) bijeenkomsten op actieve en vroegtijdige participatie worden ingezet.

