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Geacht bestuur,

Na een periode van 14 jaar veldonderzoek, planvorming en uitvoering is het project “Inrichting
nationaal park Dwingelderveld” nu afgerond.
Samen met de provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de gemeenten MiddenDrenthe, Westerveld en De Wolden en Rijkswaterstaat zijn de doelstellingen van het Nationaal Park
en Natura 2000 gebied gerealiseerd. Natuurontwikkeling, natuurherstel, recreatieve ontwikkelingen en
een grote wateropgave.
Vanwege de goede samenwerking van de partijen zijn de verschillende doelen gerealiseerd met veel
medefinanciering en daardoor tegen lage netto kosten. Naast specifieke waterdoelen zijn we trots op
de maatschappelijke bijdrage in het kader van klimaatsverandering. De sponswerking en waterberging
van 1.250.000 m3 gebiedseigen water van het Dwingelderveld. Goed voor natuur en goed voor de
(landbouw) omgeving in de beekdalen en stedelijke omgeving (Meppel).
De volgende doelen zijn door het waterschap gerealiseerd:
 Realisatie 2300 ha GGOR, tevens zijnde 2300 ha antiverdrogingsmaatregelen.
 Realisatie van de gewenste waterhuishouding voor Natura 2000, door herstel natuurlijke
watersysteem.
 Realisatie van 1.250.000 m3 waterberging, door methodiek van extreem gebiedseigen water
vasthouden.
 Monitoringssysteem waterstanden, de metingen zijn voor een ieder beschikbaar op onze website.
De totale projectkosten waren begroot op € 15.000.000. De provincie heeft 72,5 % subsidie bij elkaar
kunnen krijgen, waaronder €4.000.000 Life-subsidie. De waterschapsbijdrage is 12,5 %.
Het Algemeen Bestuur van het voormalige waterschap Reest en Wieden heeft in december 2009 een
krediet verstrekt van € 2.493.000 waarvan € 1.819.000 voor het uitvoeringsproject. Het resterende
bedrag was bedoeld voor de eigen uren, renteverlies en grondaankoop inclusief het
voorbereidingskrediet.
De uitvoering van de werkzaamheden is gestart in 2010. De aannemer heeft een periode van vier jaar
gewerkt en heeft het werk in 2015 opgeleverd. In maart 2017 is de Bestuurscommissie
Dwingelderveld opgeheven.
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De eindafrekening van het Inrichtingsplan Dwingelderveld heeft lang op zich laten wachten in verband
met de eindcontrole van de Life-subsidie, maar is nu een feit.
De eindafrekening voor het waterschap kan positief worden afgesloten. De uitvoering kende een
meevaller van € 100.000 voor het waterschap. Voor WDODelta heeft het project € 2.278.000 gekost
en dit betekent een positief eindsaldo van € 215.000.
Het NP Dwingelderveld heeft gedurende het project veel regionaal en landelijke bekendheid gehad.
Het Nationaal Park Dwingelderveld is het grootste aaneengesloten natte heidegebied van WestEuropa. Ook nu nog komt het nog regelmatig in het nieuws en is op diverse platforms een
voorbeeldgebied. Dankzij het waterschapwerk is door ingrepen in het watersysteem aan de
verdroging van de heide een einde gekomen. De natuurlijke situatie is hersteld. Voortaan zoekt het
water weer haar eigen kronkelende weg door de slenken. De waterstand gaat omhoog en dat levert
een herstel op van de oorspronkelijk natuur, waar jaarlijks heel veel bezoekers van genieten.
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