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VOORSTEL

Het AB besluit:
1. Kennis te nemen van de reactienota voor het peilbesluit drie deelgebieden de Wieden.
2. Het peilbesluit “Drie deelgebieden de Wieden” vast te stellen.
3. Een krediet van € 3.500.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de 

meekoppelkansen: verbreden Ettenlandsch kanaal en op hoogte brengen van overige 
keringen.

SAMENVATTING
Op 8 december 2014 hebben de provincie Overijssel en de Overijsselse waterschappen het Akkoord “Samen 

werkt beter” gesloten voor de hydrologische maatregelen ten behoeve van de Natura 2000 en PAS (de 

Ontwikkelopgave). Het Natura 2000 gebied van de Wieden wordt door de provincie uitgebreid met drie 

deelgebieden; Muggenbeet, Verbinding Vollenhovermeer – de Wieden en Duinweg-Leeuwte om de 

verschillende Natura 2000-opgaven te realiseren. 

Hoe deze opgave wordt gerealiseerd is beschreven in het inrichtingsplan. Het Provinciaal Inpassingsplan 

(PIP), zorgt dat de maatregelen planologisch mogelijk zijn. 

Om de doelstellingen voor de gebieden te realiseren wordt het waterpeil gedeeltelijk verhoogd en het 

watersysteem aangepast. De wijzigingen van de peilen zijn opgenomen in het peilbesluit. De benodigde 

aanpassingen aan het watersysteem en de overige keringen zijn opgenomen in de watervergunning. 

Het ontwerp-PIP, ontwerp-peilbesluit en de gecoördineerde vergunningen voor de Wieden hebben ter 

inzage gelegen. Eén zienswijze op het PIP is aanleiding om een kleine aanpassing door te voeren ten opzichte 

van het ontwerp- peilbesluit. Wij stellen u voor het definitieve peilbesluit vast te stellen. 

Naast de realisatie van doelen voor de natuur is er een synergievoordeel bij dit project, de zogeheten 
meekoppelkansen. De meekoppelkansen bestaan uit:

1. Het verbreden van het Ettenlandsch kanaal om de pompcapaciteit van gemaal Stroink 
volledig te kunnen benutten.

2. Het op hoogte brengen van overige keringen. 
In een samenwerkingsovereenkomst van provincie en waterschap worden de afspraken over de verdeling 
van de kosten voor de meekoppelkansen vastgelegd. De kosten voor het waterschap worden geraamd op € 
3.500.000. Wij vragen u hiervoor krediet vast te stellen.
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
1. De peilen aanpassen om natuurontwikkeling mogelijk te maken.
2. Als meekoppelkansen:

a. Het  Ettenlandsch  kanaal  verbreden  om  de  pompcapaciteit  van  gemaal  Stroink 
volledig te kunnen benutten.

b. Overige keringen, in of grenzend aan het plangebied, op hoogte brengen met 
vrijkomende grond.

KADER
 8 december 2014 hebben de provincie Overijssel en de Overijsselse waterschappen het 

Akkoord “Samen werkt beter” gesloten voor de hydrologische maatregelen ten behoeve van 
de Natura 2000 en PAS (de Ontwikkelopgave). Daarin is afgesproken dat de gebiedspartners 
in het landelijk gebied intensief samen werken aan een toekomstbestendige koers voor 
ecologie, water en economie. 
Deze overeenkomst bevat onder ander de volgende afspraken:
1. De waterschappen zullen de hydrologische maatregelen ten behoeve van Natura 

2000/PAS (laten) uitvoeren. De provincie draagt de kosten van de hydrologische 
maatregelen Natura 2000/PAS.

2. Daar waar de Natura 2000/PAS- en de KRW- van de waterschappen samenvallen en 
dezelfde maatregelen betreffen is er sprake van een gezamenlijke financiering. De 
provincie en de waterschappen proberen ook de overige opgaven zoveel mogelijk te 
stapelen, zodat synergievoordelen kunnen ontstaan. 

3. De provincie stelt zich verantwoordelijk voor de kosten van nadeelcompensatie en 
schaderegelingen die samenhangen met (nat)schade als gevolg van de hydrologische 
maatregelen Natura 2000/PAS.

 Het waterschap is bestuurlijk vertegenwoordigd in de Landinrichtingscommissie Noordwest 
Overijssel. Binnen de landinrichting wordt grond vrij geruild voor deze ontwikkelopgave.

 Op 25 februari 2020 hebben wij  het peilbesluit “drie deelgebieden de Wieden in ontwerp 
vastgesteld en besloten deze gecoördineerd ter inzage te leggen. Ook hebben wij de intentie 
uitgesproken de meekoppelkansen te realiseren wanneer deze worden opgenomen in de 
WOM-programmering en onder voorbehoud van kredietverstrekking door uw bestuur.

 Op 8 september 2020 heeft u het peilbesluit boezem Noordwest Overijssel vastgesteld. De 
aanpassing van het boezempeil is overgenomen in het peilbesluit voor de drie deelgebieden 
de Wieden.

 De benodigde aanpassingen aan het watersysteem worden geregeld met de 
watervergunning. De vergunningverlening is gemandateerd aan het afdelingshoofd 
Vergunningen, Handhaving en Grondzaken. Omdat er hier sprake is van gecombineerde ter 
inzage legging doorloopt de watervergunning hetzelfde traject als het peilbesluit.

 Op 9 december 2020 wordt het PIP in provinciale staten van Overijssel behandeld.  

ARGUMENTEN

Aanleiding
De Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa. Vanwege de 
bijzondere natuur zijn de Weerribben-Wieden in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. Het 
gebied bestaat uit vogelrichtlijngebied (VR) en vogel- en habitatrichtlijngebieden (VR + HR). De 
provincie Overijssel heeft de instandhoudingsdoelstellingen en wat er nodig is om die te realiseren,  
vastgesteld in het Natura-2000-beheerplan voor De Wieden en Weerribben. De provincie werkt deze 
doelstellingen uit in de ontwikkelopgave de Wieden Weerribben. Een van de doelstellingen is om 
nieuwe natuur te realiseren in de deelgebieden Muggenbeet, Verbinding Wieden-Vollenhovermeer en 
Duinweg Leeuwte (Figuur 1). 
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Figuur 1. Natura 2000-gebied De Wieden en de drie deelgebieden Muggenbeet (roze), Verbinding Wieden-Vollenhovermeer 
(geel) en Duinweg Leeuwte (blauw).

Peilbesluit
Hoe deze doelstellingen worden gerealiseerd heeft de provincie beschreven in het inrichtingsplan. Dit 
plan is een bijlage van de toelichting op het peilbesluit. Om de habitatdoeleinden te realiseren wordt 
het waterpeil verhoogd. De wijziging van peilen is opgenomen in het peilbesluit “drie deelgebieden de 
Wieden” (bijlage 1). In de toelichting bij het peilbesluit staat de nadere onderbouwing (bijlage 2). 
Eén zienswijze op het PIP was aanleiding om een kleine aanpassing door te voeren ten opzichte van 
het ontwerp- peilbesluit. De wijziging ten opzichte van het ontwerp-peilbesluit staan in de reactienota 
(bijlage 3). Omdat de uitvoering van de plannen nog niet direct plaatsvindt, zullen wij na realisatie een 
besluit nemen over de inwerkingtreding.

Meekoppelkansen
Naast de realisatie van doelen voor de natuur zijn er meekoppelkansen voor het waterschap. De 
meekoppelkansen bestaan uit:

1. het verbreden van het Ettenlandsch kanaal met het verplaatsen/vervangen van gemaal 
Duinweg en de debietmeter.

2. het op hoogte brengen van, in en aan dit project grenzende, overige keringen. 
In een samenwerkingsovereenkomst van provincie en waterschap worden de afspraken over de 
verdeling van de kosten voor deze meekoppelkansen vastgelegd. De kosten voor het waterschap 
bedragen € 3.500.000.

1 Ettenlandsch kanaal
De verbreding van het Ettenlandsch kanaal is nodig om de aanvoer naar het gemaal Stroink te 
verbeteren. De werking van het gemaal wordt steeds belangrijker voor de boezem van Noordwest 
Overijssel. In geval van droogte en om bodemdaling te voorkomen worden de peilen in de boezem en 
omliggende gebieden zo hoog mogelijk gehouden. Dat kan als het gemaal optimaal zijn werk kan 
doen. Ook onder natte omstandigheden (NBW) is het van belang dat het gemaal zo goed mogelijk 
werkt. 
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Figuur 2 Ettenlandsch kanaal

De verbreding wordt aan de zuidkant van het kanaal gerealiseerd, omdat er hier minder of geen puin 
in de oever is verwerkt. Vanuit de ontwikkelopgave wordt het gebied aan de zuidkant van het kanaal 
ingericht. Vandaar dat het een kans is om de werkzaamheden te combineren. 

Figuur 3  huidige situatie

Figuur 4  nieuwe  situatie

Vanwege de gewenste verbreding van het Ettenlandsch kanaal moeten gemaal Duinweg en de 
debietmeting in het Ettenlandsch kanaal worden verplaatst. Door deze te verplaatsen naar de 
Duinweg worden ze beter bereikbaar. De brug over het Ettenlandsch kanaal in de Duinweg is van de 
gemeente en geen onderdeel van dit project. Een eventuele verbreding van de brug in de toekomst 
komt niet voor rekening van het waterschap.

2 Het op hoogte brengen van diverse overige keringen.
Er komen een groot aantal overige keringen te vervallen, omdat gebieden worden aangesloten op de 
boezem. Er moeten vanwege de nieuwe gebiedsindeling ook nieuwe keringen worden gerealiseerd. 
Binnen de ontwikkelopgave blijft een aantal keringen op de huidige plek liggen. Deze keringen worden 
op gelijke hoogte gebracht met de nieuwe keringen. Daarnaast liggen er direct grenzend aan het 
plangebied van de ontwikkelopgave overige keringen. Ook deze worden op dezelfde hoogte te 
gebracht als dat noodzakelijk is.
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Voordelen uitvoeren meekoppelkansen in combinatie met de ontwikkelopgave
- Eenvoudiger vergunningentraject
- Makkelijkere uitvoering verbreding Ettenlandsch kanaal
- Efficiëntere aanpak keringen
- Mogelijkheid voor medefinanciering door provincie

Duurzaamheid
De provincie onderschrijft dezelfde doelstelling als het waterschap ten aanzien van duurzaamheid. 
Hier wordt in de aanbesteding van het werk rekening mee gehouden. De peilverhogingen die 
doorgevoerd worden zullen leiden tot een substantiële verlaging van de CO2 uitstoot van het gebied. 

FINANCIËN
De kosten nodig voor het realiseren van de ontwikkelopgave komen voor rekening van de provincie 
Overijssel. In het project zijn meekoppelkansen voor het waterschap. De kostenraming en verdeling 
van de kosten tussen provincie en waterschap worden vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst. De provincie betaalt 50% mee bij het aanpassen van de bestaande 
keringen binnen de plangrenzen en het verplaatsen van het gemaal en de debietmeter. Daarnaast 
worden in deze overeenkomst afspraken vastgelegd over de organisatie van deze samenwerking. 

De provincie heeft een SSK raming opgesteld voor de kosten van de ontwikkelopgave inclusief de 
meekoppelkansen. De totale kosten bedragen circa € 12.000.000. De kosten voor het waterschap zijn 
geraamd op € 3.100.000 (93% voor het verbreden van het Ettenlandsch kanaal, 6% voor diverse 
kunstwerken en 1% voor de overige keringen). De afrekening vindt plaats op basis van werkelijk 
gemaakte kosten. Naast deze kosten zal het waterschap bijkomende kosten hebben. In totaal zijn de 
kosten voor het waterschap geraamd op een bruto bedrag van € 3.500.000.

Geraamd aandeel provincie Geraamd aandeel waterschap

Realisatiefase (bouw- en 
engineeringskosten)

€ 8.900.000 € 3.100.000

Interne kosten WDODelta en 
onvoorzien

€    400.000

totaal € 3.500.000

Er zijn reële kansen voor subsidie. Gedacht wordt aan POP3 en ZON subsidie (totaal 40-50%, oftewel 
ca. € 1.500.000). De hoogte van de POP3 subsidie is afhankelijk van de openstelling en uiteindelijk 
hoe deze wordt beschikt. Daar kan nu nog geen zekerheid over worden gegeven.

Jaarlijkse exploitatiekosten (beheer en onderhoud):
De uitvoering van de meekoppelkansen leidt niet tot een substantiële verhoging van exploitatiekosten. 
Bij de aanbesteding van de werken wordt voor de keringen 2 jaar onderhoud na aanleg meegenomen.
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Voorstel Meerjarenraming 
2021-2024

Benodigd krediet (bruto) € 3.500.000 € 3.500.000

Inschatting subsidies en/of bijdragen derden (externe 
dekking)

€ 1.500.000 € 1.500.000

Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1) 2028 2028

Kapitaallasten € 91.000 € 91.000

Overige exploitatiekosten (-baten) Niet substantieel Niet substantieel

Impact exploitatierekening € 91.000 € 91.000

Specificatie bruto krediet:

Kostencategorieën Bedrag Budgethouder

Externe kosten incl. BTW € 3.100.000 Projectleider

Interne kosten €   400.000 Projectleider

Totale kosten incl. BTW € 3.500.000

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Voor de uitvoering van de (herstel)maatregelen Natura 2000 hebben de provincie Overijssel en het 
waterschap Drents Overijsselse Delta diverse ontwerpbesluiten in gezamenlijkheid opgesteld en ter 
inzage gelegd. Na vaststelling van de besluiten door GS en AB worden de besluiten (en bijbehorende 
stukken), ter inzage gelegd. In de periode van 20 januari 2021 tot en met 2 maart 2021 kan een 
belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
De volgende besluiten worden ter inzage gelegd:
- provinciaal inpassingsplan (PIP) bevoegd gezag provincie Overijssel
- ontgrondingenvergunning bevoegd gezag provincie Overijssel
- peilbesluit bevoegd gezag WDODelta
- waterwetvergunning bevoegd gezag WDODelta

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
- Het grootste risico is dat de alle grond die nodig is voor de realisatie van de drie deelgebieden 

niet op tijd beschikbaar is. Het grootste deel van de grond is al wel beschikbaar. Van de grond 
die niet beschikbaar is wordt een deel vrij geruild in de landinrichting en een deel verworven. 
Bij verwerving van grond wordt de interventieladder gebruikt, die de provincie toepast bij de 
ontwikkelopgave in heel Overijssel. Onteigening is de laatste stap van de interventieladder. 
Voor Muggenbeet Noord hoeft geen grond te worden verworven. Daarom is voor dit 
deelgebied de realisatie het eerst gepland. 

- Als de meekoppelkansen van het waterschap niet in combinatie met de werkzaamheden van 
de provincie worden uitgevoerd, vervallen de voordelen van de gecombineerde uitvoering.

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
De inrichtingsplannen zijn in nauwe samenwerking met de gebiedspartners de provincie Overijssel, 
het waterschap WDODelta, de gemeente Steenwijkerland, LTO Noord en Natuurmonumenten 
opgesteld. De omgeving is door de provincie samen met de betrokken partijen goed geïnformeerd en 
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betrokken bij de voorbereiding middels, informatiebijeenkomsten, meedenksessies, nieuwsbrieven en 
keukentafelgesprekken.

Tijdens het besluitvormingsproces voor het PIP, het peilbesluit en de vergunningen wordt de 
omgeving geïnformeerd via o.a. advertenties, een website en persoonlijke gesprekken met 
grondeigenaren. Het Coronavirus maakt een geplande inloopbijeenkomst onmogelijk. Bij alle 
activiteiten is rekening gehouden met de beperkingen die corona met zich meebrengt.

Het PIP, het peilbesluit en de vergunningen volgen een gecoördineerde procedure. Hiermee wordt 
voorkomen dat betrokkenen bij verschillende loketten moeten reageren op de verschillende plannen.

COMMUNICATIE
De provincie Overijssel regelt de communicatie over de gecoördineerde procedure.
Gedurende de gehele realisatiefase wordt de omgeving op de hoogte gehouden middels periodieke 
nieuwsbrieven. De communicatie tijdens de realisatiefase wordt verder uitgewerkt in een 
communicatieplan. Over dit bestuursbesluit wordt een persbericht verstuurd en het wordt verspreid via 
onze social media-kanalen. 

VERVOLG / UITVOERING
Na vaststelling van het peilbesluit en het beschikbaar stellen van het krediet door uw bestuur kan de 
samenwerkingsovereenkomst met de provincie worden ondertekend. 

Planning
2021/2025 uitvoeringsperiode Perceel 1 (Muggenbeet Noord) 
2022 aktepassering landinrichting
2025/2027 uitvoeringsperiode Perceel 2 (overige deelgebieden)

Mogelijk wordt het gebied bij de Heven gelijk met Muggenbeet Noord opgepakt, omdat voor dit gebied 
overeenstemming is met de eigenaren. De verbreding van het Ettenlandsch kanaal valt deels in de 
eerste en deels in de tweede uitvoeringsperiode. Afhankelijk van de uitvoeringsmethode kan het 
interessant zijn om de verbreding van het Ettenlandsch kanaal volledig in de eerste uitvoeringsperiode 
te realiseren.

BIJLAGEN
Bijlage 1 peilbesluit 3 deelgebieden de Wieden
Bijlage 2 toelichting peilbesluit 3 deelgebieden de Wieden 
Bijlage 3 reactienota peilbesluit 3 deelgebieden de Wieden

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
E. de Kruijk D.S. Schoonman


