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VOORSTEL

Het AB besluit:
1. 1. Kennis te nemen van het Concept Startdocument Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel
2. 2. Het dagelijks bestuur aandachtspunten mee te geven voor het vervolg van het traject.

SAMENVATTING

Met  onze brief van 2 februari 2021 hebben wij u in kennis gesteld van de uitgangspunten van de 
Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel. In de Delta-bijeenkomst. In de Deltabijeenkomst 
van  16 september 2021 heeft u kennis genomen van de laatste ontwikkelingen. De volgende stap 
die wordt gezet in het proces van de Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel is het 
vaststellen van de Startnotitie. In deze notitie zijn de opgaven geconcretiseerd en is de 
gebiedsanalyse en de input uit de deelgebieden opgenomen. Deze notitie wordt nu ter instemming 
aan zowel de overheden als de betrokken maatschappelijke partners voorgelegd.
Wij stemmen in met het startdocument. Het Startdocument geeft mede invulling aan de 
beleidsmatige uitgangspunten over bodemdaling in het veenweidegebied, de CO2 reductie en een 
robuust duurzaam watersysteem van het door u recentelijk vastgestelde WBP. Tevens valt het 
binnen de vastgestelde financiële kaders. Wel vragen wij u om nu aandachtspunten mee te geven 
voor het vervolgproces dat komend jaar plaatsvindt.
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Wij willen u informeren over  het concept-Startdocument en u gelegenheid bieden aandachtpunten 
mee te geven voor het vervolg van het proces.

KADER
Met  onze brief van 2 februari 2021 bent u in kennis gesteld van de uitgangspunten van de 
Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel. In de Delta-bijeenkomst van 16 september 2021r heeft 
u kennis genomen van de laatste ontwikkelingen. De volgende stap die wordt  gezet in het proces van 
de Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel is het vaststellen van de Startnotitie. In deze notitie 
zijn de opgaven geconcretiseerd en is de gebiedsanalyse en de input uit de deelgebieden 
opgenomen. Deze notitie wordt nu aan zowel de overheden als de betrokken maatschappelijke 
partners ter instemming voorgelegd.

Het Startdocument geeft mede invulling aan de beleidsmatige uitgangspunten over bodemdaling in het 
veenweidegebied, de CO2 reductie en een robuust duurzaam watersysteem van het door u recentelijk 
vastgestelde WBP. Het draagt daarmee aan de verwezenlijking van de doelstelling van het 
waterschap.

Vanaf februari 2021 werken 19 organisaties samen in de Gebiedsgerichte aanpak Noordwest 
Overijssel. Dit zijn overheden en maatschappelijke organisaties op het gebied van landbouw, natuur, 
water, recreatie en andere bedrijvigheid. 
In 2021 is er een Gebiedsanalyse voor Noordwest Overijssel uitgevoerd en er zijn drie 
Deelgebiedscommissies ingesteld. Die hebben, onder voorzitterschap van een wethouder uit het 
betreffende deelgebied, de Gebiedsanalyse mee vorm gegeven en daarover, en over het 
gebiedsproces, de bestuurlijke Regiegroep Noordwest Overijssel geadviseerd. Deze Regiegroep 
(waarin de heer Pereboom zitting heeft namens het waterschap) heeft het advies van de 
Deelgebiedscommissies meegenomen in haar besluitvorming en bepaald hoe ze aan dat advies 
vervolg kan geven. 

De Gebiedsanalyse heeft onder meer naar voren gebracht welke opgaven er zijn in Noordwest 
Overijssel. De Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel heeft een integrale insteek, maar heeft 
zelf wel twee hoofdopgaven: 
 Terugdringen van veenbodemdaling en daarmee uitstoot van broeikasgassen (m.n. CO2) 

(Klimaatakkoord);
 Terugdringen van de stikstofemissie vanuit het programma Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (Wet 

stikstofreductie en natuurherstel). 

De conclusies van de Gebiedsanalyse zijn opgenomen in het concept-Startdocument dat nu voorligt. 
Daarin is, naast het wat (opgaven), ook het hoe (proces) beschreven. Na instemming van de 
betrokken partijen wordt dit Startdocument dit voorjaar door Provinciale Staten vastgesteld. 

Tot het najaar van 2022 loopt het proces in Noordwest Overijssel om samen te komen tot een 
Gebiedsagenda. Dit is in feite de uitvoeringsstrategie 1.0 (met accent op stikstofmaatregelen) die later 
als onderdeel van het Toekomstperspectief verder wordt uitgewerkt. In de Gebiedsagenda komen 
maatregelpakketten die bijdragen aan de stikstofopgave en opgaven die daaraan zijn te koppelen.

Inmiddels zijn de nieuwe kabinetsplannen voor de klimaatopgave en de stikstofaanpak op hoofdlijnen 
bekend. Deze steken eveneens in op integrale aanpak van de problematiek in het landelijk gebied en 
sluiten dus aan bij het gebiedsproces voor Noordwest Overijssel, zoals dat in het concept-
Startdocument is beschreven. Als de rijksplannen in de loop van 2022 verder zijn uitgewerkt, zal in de 
Regiegroep Noordwest Overijssel worden besproken hoe deze ingepast kunnen worden in de 
Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel. 

FINANCIËN
Op dit moment neemt het waterschap nog geen extra financiële verplichtingen op zich. Voor de 
toekomst moet rekening worden gehouden met (forse) investeringen in het watersysteem. Naar 
verwachting kunnen deze (grotendeels) gefinancierd worden met de vrijgemaakte rijksgelden voor 
klimaat en/of stikstof maar zekerheid hierover is er op dit moment nog niet.
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JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN
Het Startdocument past beleidsmatig en financieel binnen de kaders van het door u recentelijk 
vastgestelde WBP. Formele Besluitvorming in het AB is dan ook niet nodig. Wel vragen wij u om nu 
aandachtspunten mee te geven voor het vervolgproces dat komend jaar plaatsvindt.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO’S
Het proces is door koppeling van diverse gevoelige en ingewikkelde processen (bodemdaling, CO2-
reductie, klimaatakkoord, Stikstof/PAS , landbouwtransitie enz.) complex en kent een hoge politieke 
en maatschappelijke gevoeligheid. Het verloop van het proces is daardoor onvoorspelbaar. 

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK
Binnen de Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel werken gebiedspartners op verschillen 
niveaus samen. Enerzijds op bestuurlijk en ambtelijk niveau voor Noordwest Overijssel als geheel, 
anderzijds in een samenwerking in drie deelgebieden; Wieden Weerribben, Staphorsterveld en Polder 
Mastenbroek / Kamperveen. In deze gebieden, waar zowel stikstof- als veenweide-problematiek aan 
de orde is, zijn Deelgebiedscommissies ingesteld. 

COMMUNICATIE 
De communicatie over dit onderwerp zal plaatsvinden in nauw overleg met de overige partners. Hierbij 
zal de provincie het voortouw nemen.

VERVOLG / UITVOERING
Na bestuurlijk instemming van de partners (verenigd in de Regiegroep Noordwest Overijssel, RNWO) 
over de deelgebiedsstrategieën, biedt de RNWO de gebiedsagenda (eind 2022) en het 
Toekomstperspectief (2023) ter vaststelling aan, aan de besturen van de betrokken overheden, daar 
waar het hun grond/werkgebied betreft. De ruimtelijke aspecten worden op het juiste schaalniveau 
opgenomen in de (provinciale en gemeentelijke) omgevingsvisie, waar de Staten/gemeenteraden over 
besluiten. Besluiten over waterhuishoudkundige aspecten neemt het waterschap. Besluitvorming 
daarover vindt plaats in het DB/AB. 
Tevens zult u worden geïnformeerd over de eventuele consequenties van het rijksbeleid en hoe deze 
worden ingepast in de Gebiedsgericht aanpak Noordwest Overijssel. Indien deze consequenties 
beleidsmatig en/of financieel van belang zijn wordt u ook in de besluitvorming betrokken.

BIJLAGEN
Concept Startnotitie Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

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


