
Met deze brief verzoeken we u voor het veenweidegebied Buitenpolder achter Kuinre de 
norm/omgevingswaarde voor wateroverlast te wijzigen. Dit verzoek staat in relatie tot de uitvoering 
van het Projectplan Waterwet ‘Project Buitenpolder achter Kuinre’ en Peilbesluit ‘Buitenpolder achter 
Kuinre’ van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Ons algemeen bestuur heeft in zijn 
vergadering van 20 september 2022 beide definitief vastgesteld. Het betreft plannen voor de polder: 
een veenweidegebied dat overwegend in agrarisch gebruik is als grasland. De polder is gelegen in het
uiterste noordwesten van Overijssel en grenst aan de provincies Friesland en Flevoland. De opgave 
bestaat, naast het actualiseren van de peilen en het optimaliseren van de GGOR situatie, ook uit het 
oplossen van de knelpunten wat betreft het voldoen aan de wateroverlastnorm. In deze zelfde 
vergadering heeft ons Algemeen Bestuur besloten u te verzoeken de norm voor genoemd gebied aan 
te passen.

Op basis van artikel 4.2.4, tweede lid, van de Omgevingsverordening Overijssel 2017 is de 
wateroverlastnorm voor genoemd gebied: ‘een gemiddelde overstromingskans van niet vaker dan 
eens in de 10 jaar voor grasland, waarbij 5 procent van het oppervlak een grotere overstromingskans 
mag hebben’. Dezelfde norm is als ‘omgevingswaarde wateroverlast’ opgenomen in artikel 2.8, eerste 
lid, van de omgevingsverordening die u voorbereidt in het kader van de komst van de Omgevingswet.

Het gebied voldoet niet aan deze norm. In het gebiedsproces bleek dat er draagvlak is voor een aantal
kleinschalige maatregelen en verbeteringen in het gebied. Hiernaast bleek uit het gebiedsproces dat 
er meer draagvlak is voor acceptatie van periodieke inundaties dan voor bijvoorbeeld de aanleg van 
extra waterberging. Naar aanleiding van dit zorgvuldig gebiedsproces hebben wij ervoor gekozen 
enkele maatregelen te nemen, maar niet het gehele knelpunt wat betreft de wateroverlastnorm op te 
lossen. Hierover heeft ambtelijke afstemming tussen onze beide organisaties plaats gevonden. 

Met dit schrijven verzoeken wij u in de omgevingsverordening de wateroverlastnorm voor het 
veenweidegebied Buitenpolder achter Kuinre te wijzigen in: ‘een gemiddelde overstromingskans van 
eens in de 10 jaar, waarbij 30 procent van het oppervlak een grotere overstromingskans mag hebben.’
Daarbij wordt de begrenzing door het waterschap vastgelegd in het waterbeheerplan/ 
beheerprogramma. Hetzelfde verzoek doen wij u ten aanzien van de ‘omgevingswaarde wateroverlast’
in de omgevingsverordening die u voorbereidt in het kader van de komst van de Omgevingswet. De 
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Geacht college,



gevraagde norm/omgevingswaarde is al jaren van toepassing voor veenweidegebieden rond de 
Weerribben.

Het voornemen om een normwijziging aan te vragen is middels de bijgevoegde notitie vermeld in 
zowel het Projectplan als het Peilbesluit. Naar aanleiding van de ter inzage legging hebben wij geen 
zienswijzen of bedenkingen ontvangen over dit voornemen. Wij verzoeken u daarom de 
norm/omgevingswaarde voor wateroverlast voor het gebied Buitenpolder achter Kuinre aan te passen 
in de provinciale omgevingsverordening. De notitie over de normwijziging is als bijlage bij deze brief 
gevoegd. 

Mocht u nog vragen hebben over dit verzoek, dan kunt u contact opnemen met dhr. Frank Fokkema 
van de afdeling Strategie en Beleid. U kunt hem bereiken via frankfokkema@wdodelta.nl of 
+31627189460.

Hoogachtend, 

het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta
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de secretaris de dijkgraaf
E. de Kruijk D.S. Schoonman
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