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Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta besluit, gelet op artikel 5.4, eerste 
lid, van de Waterwet en de Inspraak- en participatieverordening Waterschap Drents Overijsselse 
Delta 2016 het onderhavige projectplan definitief vast te stellen. 

Zwolle, 20-09-2022 

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, 

de secretaris de dijkgraaf 

  

  

ir. E. de Kruijk  D.S. Schoonman 
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Leeswijzer 
Het ontwerp projectplan Buitenpolder Achter Kuinre bestaat uit vier delen. In deel I wordt 
beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een 
toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de 
onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, 
en deel IV bevat rapporten en onderzoeken die voor het plan van belang zijn. 
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DEEL I – PROJECTBESCHRIJVING 
 

1. Aanleiding en doel 

 Aanleiding 

Waterschap Drents Overijsselse Delta is voornemens het watersysteem in de Buitenpolder achter Kuinre (BAK) 
opnieuw in te richten. Het ontwerp voor de BAK is opgesteld vanuit een integraal gebiedsproces waarbij het 
Dagelijks Bestuur een voorkeursalternatief heeft vastgesteld. Hierbij is uitgegaan van de volgende 
beleidsdoelen.  

Hoofddoelen:  

NBW/WB21 (Omgevingsverordening 
Overijssel 2017)  

- Voldoen aan de normering wateroverlast. Inundatie treedt 
periodiek op in de polder. De omvang van de inundatie is 
herijkt conform de normering voor wateroverlast in regionale 
watersystemen voor een situatie die eens per 10 jaar 
optreedt. Uitgangspunt is de toekomstige situatie na 
uitbreiding van de gemaalcapaciteit gemaal BAK tot 39 
m3/min;  

GGOR 
(Gewenst Grond- en oppervlaktewater 
regime)  

- Instellen gewenst grond- en oppervlaktewaterregime. Het 
waterschap hanteert een peilbeheer met het doel alle 
gebruiksfuncties in het gebied zo goed mogelijk te bedienen. 
Dit wordt beoordeeld aan de hand van drooglegging. Deze is 
herijkt op basis van de actuele praktijkpeilen en 
maaiveldhoogtes. Rekening houdend met de bodemdaling is 
bepaald in hoeverre het peilbeheer nu en in de toekomst 
aansluit op de gebruiksfuncties in de polder en bijdraagt aan 
het behoud van het veenweidegebied; 

Beheer en onderhoud/Waterschapszorg  
  

- Realisatie beheersbaar watersysteem. Het waterschap is 
verantwoordelijk voor de aan- en afvoer van water. Dit 
vereist een passende inrichting met adequaat beheer en 
onderhoud. Dammen en duikers moeten worden aangelegd 
voor goede onderhoudsroutes. De staat van de kunstwerken 
is achterstallig en deze dienen gerenoveerd te worden. 
Hieruit volgt renovatie van kunstwerken, automatisering van 
drie stuwen en onderzoeken naar een maaifrequentie die 
past bij de nieuwe peilen volgens het peilbesluit. 

- Het inrichten van het gewenste beheertype voor 19  
watergangen binnen het projectgebied BAK. 
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Naast de bovengenoemde beleidsdoelen is rekening gehouden met nevendoelen voor verbeteren van ecologie 
en waterkwaliteit,  biodiversiteit, een klimaat robuuste inrichting, recreatie en het vergroten van 
duurzaamheid.  

Op basis van de beoordeling van drie alternatieven is één alternatief als beste naar voren gekomen, het 
voorkeursalternatief. De alternatieven zijn beoordeeld op prestaties, risico’s en kosten. Met dit 
voorkeursalternatief (VKA) worden de beleidsdoelen zo optimaal mogelijk ingevuld. Deze doelen zijn daar waar 
mogelijk ingepast in het ontwerp.  

 Opgaven 

Hieronder een tabel waar de verschillende opgaven in zijn opgenomen.  

 

 

 

 

 

Hydrologie 

Voldoende water 

Natte omstandigheden (WB21/NBW) – Normen wateroverlast - 

Doel  - Voorkomen wateroverlast 
- Watersysteem voldoet aan de NBW 

(provinciale) normen voor wateroverlast 

Opgave  - Verhelpen knelpunt van 164 ha.  
- Voldoen aan de normering wateroverlast met 

het oog op de toekomst (2050) 

Normale omstandigheden (GGOR) 

Doel - Doelmatig waterbeheer dat optimaal de 
functies en het huidige gebruik ondersteunt 
(WBP)  

 
Opgave  - Het waterbeheer in de Buitenpolder achter 

Kuinre optimaliseren, afgestemd 
op het huidige graslandgebruik en het 
voorkomen van bodemdaling (beleid 

Beleid KPI Doel Eenheid 
NBW Knelpunt 164 Ha 
GGOR 
(peilbesluit) 

Inrichting 667 Ha 

Beheer-en 
onderhoud 

Herinrichting/ 
optimalisatie 

13 Km 

Waterschapzorg Watergangen 19  Watergangen 
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bodemdaling). 
- Formaliseren nieuw peilbesluit  

 

Beheer & Onderhoud 

Beheer en onderhoud  

Doel  
- In stand houden en eventueel verbeteren van 

het beheer en onderhoud.  
- Herinrichting onderhoudroutes.  
- Watersysteem updaten (verouderd systeem en 

objecten)  

Waterschapzorg 

Binnen de herinrichting van BAK worden in het kader van Waterschapzorg ook 19 watergangen meegenomen 
in die veranderen van (beheer)status  

Raakvlakken opgave projectplan 

De maatregelen in dit projectplan waterwet zijn een onderdeel van het totale pakket aan maatregelen voor 
BAK. Naast de fysieke maatregelen zoals omschreven in dit projectplan loopt ook het verzoek tot een nieuw te 
nemen peilbesluiten een verzoek tot aanpassing van de norm wateroverlast. Deze beide besluiten maken geen 
deel uit van dit projectplan, maar volgen een eigen procedure.  

De wijziging normering wateroverlast betreft een procedure van de provincie in het kader van de 
omgevingsverordening. 
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2. Plangebied 

Het plangebied en de belangrijkste waterhuishoudkundige kenmerken zijn weergegeven in figuur 1. Het 
plangebied betreft een veenweidegebied (klei op veen) en ligt in de kop van Overijssel (gemeente 
Steenwijkerland). Het grenst in het noorden aan Friesland (gemeenten Weststellingerwerf en de Friese Meren) 
en in het westen aan Flevoland (gemeente Noordoostpolder). In het oosten raakt de polder de bebouwde kom 
van Kuinre. In het westen grenst het aan het Kuinrebos. De polder beslaat circa 750 ha, heeft een open 
karakter en is overwegend in agrarisch gebruik als grasland. Verspreid over de polder komen agrarische 
bebouwingsblokken voor, veelal in de vorm van melkveebedrijven.  

In het noorden van het gebied staat gemaal Kuinre, dat op het moment van schrijven gerenoveerd wordt, en 
water uitslaat op de boezem van Friesland. De peilen in het gebied zijn ingesteld op basis van het peilbesluit uit 
1998. Ten aanzien van de waterpeilen is een correctie aangehouden in lijn met de maaivelddaling. In 
samenspraak met de omgeving is er voor gekozen om de geplande peilverlagingen volgens het peilbesluit uit 
1998 niet volledig te volgen, maar de waterpeilen minder snel te laten dalen gedurende de afgelopen jaren. 
Daarmee voldoet het aan de behoefte in het gebied en is het in lijn met het gedachtengoed voor 
Veenweidepolders. Om maaivelddaling zoveel mogelijk te remmen wordt een zo hoog mogelijk 
oppervlaktewaterpeil gevoerd waarbij landbouwkundig gebruik nog steeds goed mogelijk is. Hierdoor is de 
drooglegging in de polder veelal beperkt. Al kan deze op basis van de grote verschillen qua lokale 
bodemkenmerken variëren. In totaal zijn 7 peilgebieden in de polder gelegen. Hierbinnen bevindt zich één 
particuliere onderbemaling en inlaat. 
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Figuur 1; plangebied BAK 

3. Gewenste situatie  

 Maatregelen 

Voor de Buitenpolder Achter Kuinre wordt, naast de maatregelen zoals beschreven in dit projectplan 
Waterwet, ook een herziening van het peilbesluit voorgesteld en wordt een verzoek tot aanpassing van de 
norm voor wateroverlast gedaan bij de provincie Overijssel. Dit pakket aan maatregelen is tot stand gekomen 
in overleg met de betrokken overheidsinstellingen en in samenspraak met de bewoners en gebruikers in het 
gebied. 

 Maatregelen voorlopig ontwerp  

In het kader van het peilbesluit en ten behoeve van het voorlopig ontwerp is een hydrologische studie 
uitgevoerd. Daaruit is gebleken welke kunstwerken aangepast of gerealiseerd moeten worden om het 
watersysteem te laten voldoen aan de doelen als gesteld in paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 
De maatregelen die hier uit voortkomen vormen, samen met de maatregelen in het kader van beheer & 
onderhoud, de basis voor het voorlopig ontwerp. In deze paragraaf worden de verschillende maatregelen op 
hoofdlijnen beschreven. In bijlage A en B is het voorlopig ontwerp te vinden. 
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Opheffen onderbemaling en inlaat   

In het zuidwesten van het plangebied bevindt zich in de huidige situatie een gebied met een door ingelanden 
gecreëerde onderbemaling en inlaat. Het is wenselijk om deze onderbemaling en inlaat op te heffen, dit omdat 
er nu een situatie is ontstaan waarin het Waterschap Drents Overijsselse Delta geen eenduidig gestuurd 
peilbeheer kan uitvoeren. Er is in overleg met de eigenaar van het percelen met daarop de onderbemaling, 
overeengekomen om op deze locatie een nieuw peilvak te realiseren, zodat het peil in dit gebied gereguleerd 
en beter beheerd kan worden.  

Dimensionering en situering duikers 

 In de hydrologische studie is gekeken welke duikers zorgen voor een niet acceptabele opstuwing. . 
Vervolgens is, vanuit de optiek van kostenefficiëntie, gekeken of dit probleem opgelost kan worden 
door de bestaande duikers dieper te leggen of door het plaatsen van een duiker met een grotere 
diameter. Op basis van de uitkomsten van deze analyse worden de volgende maatregelen getroffen in 
BAK:30 duikers opnieuw gedimensioneerd.  

 14 duikers nieuwe duikers aangelegd. 

Deze duikers worden aangelegd voor de komende 30 jaar. Nieuwe duikers worden gerealiseerd om en een 
goede onderhoudsroute te kunnen creëren. De nieuwe duikers in A-watergangen worden 0,2 m groter (qua 
diameter) aangelegd dan nu noodzakelijk zou zijn, om extra ruimte te creëren voor ontwikkelingen in de 
toekomst (groeiende waterbehoefte, bodemdaling etc.) 

Stuwen 

In het plangebied bevinden zich op dit moment 7 stuwen, 6 handmatig en 1 automatisch. De stuwen zijn 
verschillend van staat en het is wenselijk om ieder van deze stuwen te renoveren of te vernieuwen. In het 
zuiden van het plangebied wordt 1 handmatige stuw aangepast tot automatische stuw. Dat resulteert in de 
volgende werkzaamheden: 

 Vervangen van 3 handmatige schotbalkstuwen tot handmatige kantelstuwen 
 Renoveren/aanpassen en automatiseren van 1 handmatige schotbalkstuw tot automatische 

kantelstuw 
 Renoveren van 1 automatische kantelstuw 
 Ook wordt er ten behoeve van het nieuw te realiseren peilvak 1 handmatige kantelstuw aangelegd. 

Inlaten 

De polder heeft meerdere inlaten om water het gebied in te kunnen laten. Enkele van de inlaten in het 
plangebied zijn in slechte staat en dienen gerenoveerd te worden. Eén van de inlaten in het plangebied wordt 
niet langer gebruikt en kan komen te vervallen Daarnaast wordt één van de inlaten nabij Kuinre en een inlaat 
bij de Worstsloot geautomatiseerd voor een betere wateraanvoer. Dat resulteert in de volgende 
werkzaamheden: 

 Renoveren handmatige inlaat 
o 2 inlaten in dammen 
o 1 inlaat in een weg 

 Renoveren en automatiseren inlaat 
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o 1 inlaat in een dam 
o 1 inlaat in een weg 

 Realiseren van handmatige inlaat 
o 1 inlaat in een dam 
o 2 inlaten in een weg  

 Amoveren van 2 handmatige inlaten in een dam 

De inlaten worden gerealiseerd met een over-dimensionering van 0,2 m om in te kunnen spelen op 
toekomstige ontwikkelingen. 

Overige werkzaamheden 

Om het gebied een passende inrichting ten behoeve van adequaat beheer & onderhoud te geven, worden de 
volgende maatregelen genomen: 

 Realiseren van ca. 3500 meter aan onderhoudsroute 
 Vervangen van 6 hekken 
 Plaatsen van 6 nieuwe hekken 

Voor het realiseren van het nieuwe peilvak  en een onderhoudsroute worden 4 gesloten gronddammen 
gerealiseerd.  

Waterschapszorg  

Binnen het projectgebied Buitenpolder Achter Kuinre veranderen 19 watergangen van (onderhoud) status, in 
bijlage A zijn de watergangen op kaart weergeven. Het betreft de watergangen met de volgende wijzigingen, 
die gerealiseerd worden met een leggerwijziging (met inspraakprocedure). Doorgaans worden: A-watergang  
onderhouden door het waterschap en B-watergang door de eigenaren/gebruikers van de aanliggende 
percelen. Bij C-watergangen stelt het waterschap geen eisen aan onderhoud en houdt het waterschap geen 
schouw. In hoofdstuk 8.1 worden de betreffende wijzigingen in status verder beschreven als onderdeel van de 
leggerwijzigingen.      

 Effecten 

Binnen het IGP project BAK lopen buiten het VO met fysieke maatregelen, zoals toegelicht in deze notitie, nog 
twee sporen. Dit betreft de herziening peilbesluit en notitie norm wateroverlast. In de toelichting op het 
peilbesluit wordt uitgebreid ingegaan op de effecten in dagelijkse omstandigheden voor het gebied. In de 
notitie wijziging norm wateroverlast wordt ingegaan op de extreem natte omstandigheden. 

Hydrologie 

Er zijn twee hydrologische doelstellingen die gerealiseerd moeten worden in dit project:  

 Watersysteem voldoet aan de NBW (provinciale) normen voor wateroverlast  
 Doelmatig waterbeheer dat optimaal de functies en het huidige gebruik ondersteunt (WBP)  

In de notitie wijziging norm wateroverlast is onderbouwd welke gebieden onder water lopen in een natte 
situatie die een kans van voorkomen van één keer per 10 jaar heeft. In de huidige situatie staat de normering 
toe dat 5%. In de Buitenpolder achter Kuinre wordt deze norm ruim overschreden. Als gevolg van het 
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peilbesluit neemt de grootte van het knelpunt wat af maar wordt niet volledig opgelost. Het gebied heeft 
aangegeven het aanpassen van de normering naar een oppervlakte van 30% van de oppervlakte binnen een 
peilgebied in die situatie onder water mag lopen, te accepteren. Het waterschap legt een verzoek bij de 
provincie Overijssel neer om de normering wateroverlast aan te passen in de omgevingsverordening. 

In het peilbesluit worden de nieuwe peilen vastgelegd. De peilen worden zo ingesteld dat maaivelddaling door 
afbraak van veen zo veel mogelijk geremd wordt. In 2 peilvakken wordt de mogelijkheid vastgelegd om mee te 
zakken met de maaivelddaling. Bij de dimensionering van inlaten, stuwen en duikers wordt rekening gehouden 
met de mogelijkheid om mee te zakken met waterpeilen. 

Een deel van de inlaten en stuwen wordt geautomatiseerd. Daardoor kan er in het peilbeheer sneller gestuurd 
worden op wisselende omstandigheden. Een gebied met particuliere onderbemaling en inlaat wordt 
opgeheven en zodanig aangepast dat dit een apart peilvak wordt. Dit draagt ook bij aan de stuurbaarheid van 
het peilbeheer van de polder. 

Ongewenste effecten op andere functies zijn onderzocht. Daaruit blijkt dat deze niet op zullen treden als gevolg 
van het peilbesluit. 

Ecologie 

Inrichting: Er zijn geen inrichtingsmaatregelen voor ecologie in het projectplan Waterwet opgenomen. Wellicht 
zijn er wel mogelijkheden om in de toekomst door aangepast (maai)beheer een verbetering te krijgen van de 
ecologische toestand van de oevers van een enkele watergang binnen het projectgebied. Daarvoor is het eerst 
nodig dat er ervaring wordt opgedaan met de nieuwe inrichting van de BAK om in de praktijk beter te kunnen 
bepalen hoe groot de ruimte in het watersysteem hiervoor is. 

Peilaanpassingen: Van de peilveranderingen worden in de polder zelf geen serieuze ecologische effecten 
verwacht. Met de aanpassing van het peilbesluit is rekening gehouden met het tegengaan van verdere 
veenafbraak en zomerdroogte en wegzijging naar de Noordoostpolder. Dat is in de polder ecologisch gunstig te 
noemen. Ook worden geen nadelige effecten verwacht voor aanliggende NNN-gebieden en KRW Waterlichaam 
Bij- of Tussenlinde en Worstsloot. Afstemming hierover met betreffende beheerders heeft plaatsgevonden.    

Beheer & Onderhoud 

Op dit ogenblik worden de watergangen met breedspoormaterieel onderhouden en wordt het maaisel op de 
droge oever neergelegd. Na uitvoering van het werk, wordt het maaisel op de onderhoudsroute neergelegd (op 
meer dan 30 cm vanaf de insteek). De meeste watergangen worden vanaf 1 zijde onderhouden. In de nieuwe 
situatie worden de bredere watergangen 2-zijdig onderhouden. Dit is alleen mogelijk als er geen obstakel 
aanwezig is (een obstakel is een erf of boerderij). Bij 2-zijdig onderhoud zal het ene jaar het onderhoud van de 
ene zijde worden uitgevoerd en het andere jaar van de andere zijde. De maaicodes  worden aangepast aan de 
gewenste opstuwing en droogtelegging. Er zullen doorgaande onderhoudsroutes worden aangelegd van weg 
tot weg. In het bijgevoegde onderhoudsplan wordt nader ingegaan op het toekomstige onderhoud. Bij de 
watergangen die eenzijdig worden onderhouden en de aanliggende anders dan een overheid is, ontvangt de 
aanliggende eigenaar een nadeelcompensatie.  
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Duurzaamheid 

Met de uitvoering van dit project is er onderzocht op welke gebieden de duurzaamheidsdoelstellingen zo goed 
mogelijk bereikt kunnen worden. Hierbij zijn de volgende aspecten meegenomen.  Door efficiënt rijroutes voor 
onderhoud in te richten zijn er minder rijbewegingen nodig. Er zal gestreefd worden naar hergebruik van 
materialen bij te renoveren kunstwerken. Ook zal er in de vervolgfase onderzocht worden welke duurzame 
materialen daarvoor ingezet kunnen worden.     

4. Beschikbaarheid gronden 

Voor de uitvoering van de maatregelen zoals voorzien middels dit projectplan zijn geen nieuwe gronden 
benodigd.   

5. Effecten van het plan 

 Positieve effecten 

– Optimaliseren van het watersysteem.  
- Opheffen van een onderbemaling en van een inlaat waardoor peilbeheer eenduidiger kan worden 

uitgevoerd.  
– Herinrichting en optimalisatie van onderhoudsroutes zodat beheer en onderhoud efficiënt uitgevoerd 

kan worden.  

 Negatieve effecten 

- De onderhoudskosten voor het plangebied nemen licht toe.  

6. Uitvoering 

Op basis van het projectplan wordt gestart met het opstellen van een definitief ontwerp en begroting van het 
werk. Bij goedkeuring van de begroting door het bestuur van WDOD start een aannemer met de realisatiefase. 
De verwachting is dat de uitvoering het 4e kwartaal van 2022 zal starten. In onderstaande tabel is een overzicht 
van de planning opgenomen. 

Tabel 1 - Planning uitvoering 

Projectfase Start Einde 
Definitief ontwerp 
opstellen  

Q1 2022 
Q1 2022 

Contractdocumenten 
realisatie 

Q2 2022 
Q2 2022 

Aanbesteding  Q3 2022 Q3 2022 
Uitvoering Q3 2022 Q4 2022 
Afronding Q4 2022 Q1 2023 
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7. Nadelige gevolgen 

 Nadelige gevolgen van de uitvoering 

Gedurende de uitvoering van het werk wordt de overlast voor derden zoveel mogelijk beperkt. Eventuele 
schade aan rij- en werkstroken wordt hersteld. Uitvoeringsschade is nu niet voorzien, maar mocht die toch 
optreden, dan wordt deze vergoed. Ook gewasderving en/of inkomstenschade als gevolg van de uitvoering van 
dit projectplan wordt vergoed. Voorafgaand aan de uitvoering wordt met alle relevante aanliggende eigenaren 
contact opgenomen, zodat zij rekening kunnen houden met de werkzaamheden.  

De Wet Natuurbescherming eist dat schade aan de natuur zoveel mogelijk wordt beperkt. Hieraan wordt 
voldaan doordat het waterschap werkt volgens de vigerende natuurbeschermingswetgeving, de Gedragscode 
Wet Natuurbescherming voor Waterschappen en een maximale inspanning levert om de bestaande natuur te 
beschermen. De uitvoering staat gepland in 2022/2023. In deze periode worden de werkzaamheden zodanig 
gepland dat nadelige gevolgen op de flora- en fauna tot een minimum worden beperkt. 

 Financieel nadeel 

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project in de weg 
staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs 
niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet 
voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om 
schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de 
procedure wordt verwezen naar de Procedureverordening nadeelcompensatie Waterschap Drents Overijsselse 
Delta. 

8. Legger, beheer en onderhoud 

 Legger 

Na realisatie wordt de nieuwe situatie opgenomen in de legger van oppervlaktewaterlichamen. Onderstaande 
tabel geeft de betreffende wijzigingen weer van de (onderhoud) status van de watergangen.  

Watergang no.  Typering 
watergang 
huidig  

Typering watergang toekomstige 
situatie 

S4899 B-watergang  C-watergang  

S4919 B-watergang  C-watergang  
S4989 B-watergang  C-watergang  
S13778 B-watergang  C-watergang  
S12763 B-watergang  C-watergang  
S11041 B-watergang  C-watergang  
S13913 B-watergang  C-watergang  
S11043 B-watergang  C-watergang  
S5027 B-watergang  C-watergang  
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S5005 B-watergang  C-watergang  
S5013 B-watergang  C-watergang  
S4955 B-watergang  C-watergang  
S11034 B-watergang  C-watergang  
S4958 B-watergang  C-watergang  
S11317 B-watergang  C-watergang  
S13547 B-watergang  C-watergang  
S11033 B-watergang  C-watergang  
S5016 B-watergang  A-watergang  
W2955 A-watergang C-watergang  
Inlaten Wyberbuurseweg (maatwerk 
weergeven in onderhoudsplan) 

C-watergang  
A-watergang  

 Beheer en onderhoud 

Er is een onderhoudsplan opgesteld waarmee de instandhouding van de maatregelen wordt gewaarborgd. Dit 
onderhoudsplan is opgenomen in bijlage E van dit projectplan. 

De BAK betreft een agrarisch veenweidegebied waar maaivelddaling plaats vindt. In de afgelopen jaren is er in 
samenspraak met de omgeving voor gekozen om de oppervlaktewaterpeilen minder snel te laten zakken. Dat 
heeft een nattere situatie opgeleverd waar de gebruikers nu in 2021 tevreden mee zijn. Om het waterbeheer 
onder deze condities goed te kunnen uitvoeren is een relatief intensief beheer en onderhoud noodzakelijk. 

9. Samenwerking 

Door het waterschap is een intensief omgevingsproces gevoerd. Vanaf het begin zijn de bewoners en 
gebruikers van het gebied geïnformeerd en actief betrokken bij de totstandkoming van het plan. In september 
2020 is een nieuwsbrief uitgegaan met informatie over het project en een uitnodiging voor een 
inloopbijeenkomst. Deze bijeenkomst is gehouden op 17 september 2020. Naar aanleiding van deze 
gesprekken zijn keukentafelgesprekken gevoerd en is het gebied via een nieuwsbrief in december 2020 
geïnformeerd over de uitkomsten van de verkenning en is uitgenodigd om een persoonlijke toelichting te 
geven dan wel de gelegenheid om vragen te stellen. In maart 2021 zijn alle eigenaren persoonlijk 
aangeschreven met een brief waarin de voorgenomen plannen zijn beschreven met een uitnodiging voor een 
digitale bijeenkomst. Deze digitale bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 18 maart 2021. 

In november 2021 zijn individuele gesprekken gevoerd met eigenaren en gebruikers om de persoonlijke 
situatie toe te lichten. Gedurende het omgevingsproces bleek in al deze gesprekken instemming met de 
voorgenomen plannen.  
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DEEL II - VERANTWOORDING 
 

1. Wet- en regelgeving 

 Waterwet 

Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 Waterwet een 
projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de wijze waarop dat zal 
worden uitgevoerd én een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het 
werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet 
waaronder:  

 voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in 
samenhang met 

 bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en 
 vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1). 

 Kaderrichtlijn Water (KRW) 

De doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is het bereiken en beschermen van een goede 
toestand van landoppervlaktewater, overgangswateren en kustwateren. Onder de goede toestand vallen zowel 
een goede ecologische als een goede chemische toestand. Daarnaast is de doelstelling van de KRW het 
beschermen van een goede chemische en kwantitatieve toestand van het grondwater. Waterschappen hebben 
een belangrijke taak bij het behalen van de doelstellingen uit de KRW.  

De KRW is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in de Waterwet, de Wet milieubeheer en het Besluit 
kwaliteitseisen en monitoring water (BKMW). Op nationaal niveau worden de te treffen maatregelen 
opgenomen in stroomgebied beheerplannen en maatregelenprogramma’s en het nationale waterplan. Op 
provinciaal niveau worden de te treffen maatregelen opgenomen in het provinciale waterplan. In het 
provinciale waterplan worden de maatregelen verder uitgewerkt. Waterschappen nemen in hun 
waterbeheerplannen de KRW-maatregelen op die voor hun beheergebied verplicht zijn. 

 Milieueffectrapportage (m.e.r.) 

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Met een m.e.r. krijgt het 
milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. In het Besluit m.e.r. bestaat een belangrijk 
onderscheid tussen onderdeel C en onderdeel D. Voor activiteiten die voldoen aan de diverse criteria uit 
onderdeel C geldt een m.e.r.-plicht. In onderdeel D staan de activiteiten benoemd waarvoor een m.e.r.-
beoordelingsplicht geldt. Voor deze activiteiten moet beoordeeld worden of sprake is van (mogelijke) 
belangrijke nadelige milieugevolgen. Op basis van toetsing aan het Besluit m.e.r. zijn de werkzaamheden niet 
m.e.r.-plichtig.  
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2. Beleid 

 Toets beleid waterschap 

In het Waterbeheerplan 2016-2021 zijn de Beleidsopgaven vastgelegd. Deze opgaven vloeien voortuit 
Europees, nationaal en regionaal beleid: 

 Europese Kaderrichtlijn Water (KRW); 
 Nationaal Bestuursakkoord Water actueel (NBW actueel); 
 Waterbeheer 21e eeuw (WB21); 
 Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR); 
 Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON); 
 Beheer- en onderhoudsvisie watergangen 2050 (en implementatie beleidsharmonisatie). 

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Het plan draagt niet direct bij aan de KRW-doelstellingen aangezien de Buitenpolder Achter Kuinre geen KRW-
opgave heeft.  

Nationaal bestuursakkoord water/Waterbeheer 21e eeuw (NBW/WB21)/Omgevingsverordening Overijssel 
2017  

Voor de Buitenpolder Achter Kuinre is, in afstemming met de omgeving, gekozen voor aanpassing van de norm 
voor wateroverlast. De maatregelen in dit projectplan zijn hierop afgestemd.  Voor de daadwerkelijke 
aanpassing van de wateroverlastnorm is een wijziging van de Omgevingsverordening Overijssel 2017 
noodzakelijk. Het waterschap is hierover in overleg met de provincie.  

Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) 

De in dit projectplan voorgestelde maatregelen dragen bij aan GGOR. Voor de Buitenpolder Achter Kuinre is, in 
afstemming met de omgeving, een herzien peilbesluit opgesteld. De maatregelen in dit projectplan vloeien hier 
uit voort en zorgen ervoor dat het waterschap het waterpeil op het gewenste niveau kan beheren.     

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) 

In oostelijk Nederland is in het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON), onderdeel van het 
Deltaprogramma, gewerkt aan het onderdeel zoetwater. In het kader van dit project heeft Waterschap Drents 
Overijsselse Delta voor zijn regio een strategie opgesteld om beter om te kunnen gaan met toekomstige droge 
zomers in relatie tot landbouw en natuur. Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) omvat maatregelen om 
water beter te conserveren om droogteschade te voorkomen. 

Met het herziene peilbesluit en de keuze om de peilen zo hoog mogelijk in te stellen en jaarlijks zo min mogelijk 
mee te zakken met de bodemdaling in de polder, wordt invulling gegeven aan het gedachtegoed van ZON.    

Inrichting, Beheer en Onderhoud op Maat (IBOOM) 

Na de realisatie van de plannen wordt voor het gebied het beleid “Inrichting, Beheer en Onderhoud Op Maat” 
(IBOOM) toegepast. Hieronder wordt verstaan dat het beheer en onderhoud aan de watergang wordt 
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afgestemd op de functies in het gebied en de opgaven, hierbij rekening houdend met de gebiedskenmerken en 
wensen en ideeën van de inwoners en omgeving. 

Waterschapzorg 

Waterschapzorg gaat over de zorg voor beheer en onderhoud van de watergang; wie welke watergang beheert 
en wie de onderhoudsplichtige is. WDODelta wil het water in de Buitenpolder achter Kuinre zo goed mogelijk 
aan- en afvoeren. Op deze manier kan het Waterschap de functies in een gebied (zoals landbouw en natuur) zo 
optimaal mogelijk bedienen. Daarom wil WDODelta de watergangen in het hoofdsysteem zelf onderhouden. 
De kleinere watergangen en de individuele perceelsloten worden onderhouden door de aanliggende 
perceeleigenaren. 

3. Projectkeuzes 

Het voorlopig ontwerp is opgesteld samen met de omgeving,  waarbij is gekeken naar de doelen en de kansen. 
Op basis daarvan zijn alternatieven uitgewerkt,  is beoordeeld wat het voorkeursalternatief is en is dit voorstel 
voorgelegd aan het dagelijks bestuur.. 

 Ter onderbouwing van de plannen zijn een aantal conditionerende onderzoeken uitgevoerd, de uitkomsten 
van deze onderzoeken zijn meegenomen in de uitwerking: 

  

Onderzoek Korte samenvatting conclusie 

Voor-toets Natuur 
Geen (negatieve) effecten t.a.v. gebiedsbescherming. Effecten t.a.v. 
soortbescherming moet bepaald worden aan de hand van een veldbezoek. 

Veldbezoek Natuur 
Ecoloog van WDODelta heeft buiten in het veld zijn bevindingen gedaan en 
geschetst wat de maatregelen en beperkingen zijn ten tijde van 
voorgenomen werkzaamheden. De resultaten zijn vastgelegd in Relatics.   

Kabels  & leidingen  Ligging bekend, aansluitingen in beeld gebracht.  
Vergunningenscan  Geen uitgebreide procedures nodig voor maatregelen VO.  

Archeologie  
Gezien de aard van voorgenomen werkzaamheden is er geen archeologisch 
onderzoek benodigd.  

Niet gesprongen explosieven 
(NGE)  

Gezien de aard van voorgenomen werkzaamheden is er geen NGE 
onderzoek benodigd. 
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4. Besluiten / Vergunningen, ontheffingen en meldingen 

Voor het projectplan is een vergunning-en besluitenscan uitgevoerd. Uit de scan, welke te vinden is in bijlage C, 
is gebleken dat een vergunning werk/werkzaamheden is vereist en een graafvergunning. Een vormvrije M.E.R.-
beoordeling is niet benodigd. 

 Planning 

De doorlooptijden van de verschillende besluiten / vergunningen zijn opgenomen in de 
vergunningeninventarisatietabel. In onderstaande tabel worden de vergunningen weergegeven die met de 
huidige kennis van het voorgenomen plan en ontwerp vereist zijn. 

Besluit/ Vergunning / Ontheffing / 
Melding 

procedure  

Peilbesluit  
 

Doorlooptijd 26 weken(+6 weken beroep)  
Bevoegd gezag: waterschap Drents Overijsselse Delta  

Omgevingsvergunning:  
- werk/werkzaamheden  
 

 
Doorlooptijd 8 weken (mogelijk +6 weken verlenging, +6 weken 
bezwaar)  
• Uitgestelde inwerkingtreding, de werkzaamheden mogen pas 
starten na het verstrijken van de bezwaartermijn.  
Bevoegd gezag: gemeente Steenwijkerland  

 
Projectplan Waterwet  
 

 
Doorlooptijd 26 weken (+6 weken beroep)  
Bevoegd gezag: waterschap Drents Overijsselse Delta  

Graafvergunning  
 

 
Doorlooptijd 8 weken (+6 weken bezwaar)  
Bevoegd gezag: gemeente Steenwijkerland  
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DEEL III - RECHTSBESCHERMING 

1. Zienswijze 

Als het ontwerpprojectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter 
inzage. Voordat het waterschap een definitieve beslissing neemt, kunnen belanghebbenden en ingezetenen 
gedurende deze periode hun zienswijze op dit ontwerpprojectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of 
mondeling. Een zienswijze moet vóór afloop van de termijn bij het waterschap zijn ingediend.  

2. Beroep en hoger beroep 

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. 
Gedurende zes weken (vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd) kunnen beroep instellen bij 
de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen) onder overlegging van een afschrift van dit 
projectplan: 

- een ieder die een zienswijze heeft ingediend; 
- belanghebbenden (ongeacht of zij een zienswijze hebben ingediend). 

 

Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank vi. Daarvoor moet de indiener wel 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden. 
Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan 
vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. 

3. Crisis- en herstelwet 

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. 
Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij 
aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden 
meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn 
geen gronden zijn ingediend. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- 
en herstelwet van toepassing is. 

4. Verzoek om voorlopige voorziening 

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een beroepschrift ingediend. Dit betekent dat 
de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan degene 
die beroep instelt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd verzoek om een voorlopige 
voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-
Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet een kopie van het beroepschrift worden overlegd. 
Ook voor het doen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Zie voor het 
digitaal indienen van zo’n verzoek onder “Beroep en hoger beroep”. 
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DEEL IV – BIJLAGEN 
 

A. Voorlopig ontwerp - overige maatregelen  

B. Voorlopig ontwerp - duikers  

C. Vergunningenscan 

D. Natuurtoets 

E. Onderhoudsplan 

 

 


