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VOORSTEL

Het AB besluit:
1. Kennis te nemen van het DB besluit zoals verwoord in de brief van 2 februari.
2. Kennis te nemen van de bijlagen 1 tot en met 5 en eventuele aanvullingen en opmerkingen 

mee te geven. 

SAMENVATTING

Wij hebben besloten in te stemmen met de uitgangspunten voor het Gebiedsproces NWO. Ook de 
colleges van B&W van de betrokken gemeenten en GS van de provincie Overijssel hebben hier 
inmiddels mee ingestemd.
De uitgangspunten  leiden er toe dat de overheden gezamenlijk aan de slag gaan met de 
visievorming, kennisontwikkeling, afstemming en ontwikkeling van het gebied. Aangezien de 
uitgangspunten geen financiële consequenties hebben,  aansluiten bij de nadrukkelijke wens van 
het waterschap om de bodemdaling in het veenweide gebied gezamenlijk met gemeenten en 
provincie op te pakken en goed aansluiten bij andere doelstellingen van het waterschap hebben wij 
ingestemd met deze uitgangspunten.
Naast de uitgangspunten hebben besloten het Infram INFRAM-rapport  rapport “Verkenning 
bodemdaling veenweidegebied Overijssel”  te beschouwen als een belangrijke bouwsteen van het 
beleidsproces. Dit rapport geeft een technische analyse van de omvang en consequenties van 
bodemdaling in het veenweide gebied. We zijn ons er van bewust dat dit rapport nog onzekerheden 
kent en door de snelle kennisontwikkeling op dit gebied al snel geactualiseerd dient te worden. 
Wij vragen u dan ook om opmerkingen enz. mee te geven zodat deze kunnen worden 
meegenomen in het vervolg van het proces.
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Het AB is op de hoogte van het gebiedsproces de daarbij geldende uitgangspunten en de stand van 
zaken betreffende besluitvorming .
Vragen, opmerkingen en aanvullingen va het AB worden meegenomen in het gebiedsproces.

KADER
In onze brief van 2 februari hebben wij u geïnformeerd over ons besluit betreffende de het IBP 
gebiedsontwikkeling Noordwest Overijssel. Tevens heeft u kennis kunnen nemen van de bijlagen bij 
dit proces. Deze bijlagen zijn inmiddels ook ter kennisname aan de gemeenteraden van de betrokken 
gemeenten aangeboden. Tijdens de vergadering hebben enkele leden te kennen geven niet te willen 
volstaan met kennisneming van de brief, maar een en ander ter vergadering uitgebreider te willen 
bespreken. In dit voorstel wordt de besluitvorming nader toegelicht en wordt antwoord gegeven op 
enkele vragen die in de vergadering van 16 februari zijn gesteld.

ARGUMENTEN
Het waterschap kan haar doelen voor het veenweidegebied, zoals  toekomstbestendige peilbesluiten, 
remmen van bodemdalingen en reductie van CO2 emissie uit veenbodem, op termijn niet alleen 
realiseren en beschouwt dit als items die naast een belangrijke watercomponent een nog grotere 
maatschappelijke factoren kent. Het waterschap heeft de afgelopen jaren dan ook nadrukkelijk  
aangedrongen op een gezamenlijke aanpak met  provincie en gemeenten. In eerste instantie werd de 
handschoen opgepakt door de provincie en hebben provincie en waterschap gezamenlijk stappen 
gezet om de problematiek in het veenweidegebied nader te analyseren (het Infram rapport). Uit deze 
analyse bleek dat de maatschappelijke component groot is en werden de gemeenten verzocht aan te 
haken. Met het Gebiedsproces Noordwest Overijssel wordt hier invulling aan gegeven.
In de Watervisie wordt samenwerking als een belangrijke werkwijze van het waterschap bestempeld 
en wordt de samenwerking in het veenweidegebied om bodemdaling te remmen en CO2-reductie te 
bewerkstelligen wordt daarbij met name genoemd. 

Ad1. Wij hebben besloten in te stemmen met de uitgangspunten van het gebiedsproces. Deze 
sluiten aan bij de nadrukkelijke vraag van het waterschap om samen met andere overheden de 
bodemdalingsproblematiek in het veenweide gebied op te pakken waarbij de provincie de coördinatie 
op zich neemt.  Naast de bodemdaling worden andere doelen van het waterschap, o.a. duurzaamheid, 
klimaatadaptatie, waterkwaliteit en biodiversiteit in dit proces meegenomen. De gebiedsgerichte 
aanpak stikstof wordt eveneens meegenomen in dit gebiedsproces.  Aangezien de uitgangspunten 
aansluiten bij het beleid van het waterschap  zoals verwoord in de Watervisie en op dit moment geen 
financiële gevolgen hebben wordt dit besluit ter kennis name/informatie aan u voorgelegd. Indien in 
het vervolg van de proces duidelijkheid komt over de eventuele financiële consequenties leggen wij dit 
ter besluitvorming aan u voor. Tevens heeft het DB besloten het INFRAM-rapport “Verkenning 
bodemdaling veenweidegebied Overijssel” te beschouwen als een goede bouwsteen voor de 
gebiedsgerichte aanpak. Het INFRAM rapport is  niet de bouwsteen maar een bouwsteen voor het 
gebiedsproces. Het rapport betreft een verkenning op basis van kennis en landelijke kentallen 
betreffende de CO2-reductie die bij het opstellen van het rapport (2018) beschikbaar was en  beperkt 
zich tot bodemdaling in relatie tot veen. 

Ad 2. In uw vergadering van 16 februari hebben enkele leden zorgen geuit over de het feit dat veel 
aspecten nog niet duidelijk zijn of nog in onderzoek zijn. Hierdoor ontstaan er veel “losse” eindjes.  
Zoals in de brief van 16 februari wordt gesteld is de kennisontwikkeling over de  bodemdaling in 
veenweide en de daarmee samenhangende CO2 uitstoot in een stroomversnelling. We volgende 
daarom een adaptieve aanpak waarbij kennisontwikkeling/uitwisseling, visievorming en uitvoering 
hand in hand gaan. Uiteraard wordt in het gebiedsproces uitgegaan van de meest recente kennis en 
door deelname aan de landelijke werkgroepen zijn we ook op de hoogte van de meest recente 
ontwikkelingen. Voor het gebruik van kentallen sluiten we aan bij de kentallen die het rijk gebruikt voor 
het bepalen van de CO2-reductie opgave. 

FINANCIËN
Op dit moment n.v.t.
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JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
 Geen. Zie bijlage 16 februari

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Het gebiedsproces is zeer complex en afhankelijk van meerdere partijen. Zie bijlage 16 februari

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
Zie bijlage 16 februari

COMMUNICATIE 
Zie bijlage 16 februari

VERVOLG / UITVOERING
Zie bijlage 16 februari

BIJLAGEN
Brief van het DB aan AB (zoals reeds eerder geagendeerd voor de AB vergadering van 16 februari)

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

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


