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1.

Leeswijzer

Deze toelichting bij het Waterhuishoudingsplan
Drenthe is bedoeld om de achtergronden van het
geformuleerd beleid te verduidelijken. Waar nodig worden ook begrippen uitgelegd en voorbeelden gegeven.
De indeling volgt in grote lijnen die van het
Waterhuishoudingsplan.
Op de inleiding van het Waterhuishoudîngsplan
wordt geen nadere toelichting gegeven, deze
spreekt voor zich.
Hoofdstuk 2 van het plan is een samenvatting van

de eindrapportage van de Werkgroep Voorbereiding Waterhuishoudingsplan. In deze toelichting
zal er dan ook niet nader op worden ingegaan. De
genoemde eindrapportage verschaft voldoende
achtergrondinformatie.
De hoofdstuknummering van deze toelichting
volgt de nummering van het Waterhuishoudingsplan. In hoofdstuk 3 wordt dus een toelichting
gegeven op het beleid voor heel Drenthe enz.
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2.

Toelichting op de waterhuishoudkundige situatie

Voor een toelichting op dit hoofdstuk wordt verwezen naar de eindrapportage van de Werkgroep

Voorbereiding Waterhuishoudingsplan.
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3.

Toelichting op het beleid voor heel
Drenthe

3.1.

Algemeen

De algemene doelstelling noemt duurzaamheid en
behoud van potenties.
Het duurzaam kunnen vervullen van functies betekent dat het waterhuishoudkundige systeem in
een (eventueel dynamische) evenwichtstoestand
verkeert.
Een systeem, dat steeds meer onderhoud vraagt,
waarin accumulatie van stoffen optreedt, of waarin onomkeerbare processen optreden, is in principe niet duurzaam.
Met het introduceren van de eis van duurzaamheid wordt voorkomen dat door overmatig of onverantwoord gebruik, een wissel op de toekomst
wordt getrokken.
De eis dat ook de potenties behouden blijven is
van belang, omdat nu eenmaal niet bekend is wat
de behoeften in de verre toekomst zijn. Dit betekent niet dat het waterhuishoudkundig systeem
nu reeds aan alle eisen voor deze potentiële functies moet voldoen. Wel moet het mogelijk blijven
het systeem zodanig aan te passen, dat het er aan
kan gaan voldoen.

een aantal minimale normen en beheersvoorwaarden geformuleerd. Dit minimumniveau is vooral
bedoeld om de potentiële mogelijkheden van waterhuishoudkundige systemen te beschermen.
Daarnaast moet het voldoende bescherming bieden aan de wa terhuishoudkundige systemen om
de meer algemene functies duurzaam te kunnen
vervullen. Er zijn zaken geformuleerd voor de
kwaliteit van het water, de inrichting van de waterlopenstelsels, de regulering van grond- en oppervlaktewater (voor zover mogelijk) en voor het
gebruik van water.
Ten aanzien van het gebruik van water staat het
voorkomen van verspilling voorop. Dit betekent
bij voorbeeld dat er geen grondwater wordt gebruikt als dit niet noodzakelijk is. Daarom wordt
gesteld dat er een voorkeur bestaat voor het gebruik van oppervlaktewater, indien dit mogelijk
is. Goed grondwater moet als een schaars goed
worden aangemerkt. Daarnaast is het oppervlaktewater beter beheersbaar, waardoor de gevolgen
van gebruik vaak goed zijn op te vangen.

Als uitwerking van deze algemene doelstelling is

3.2.

Oppervlaktewaterkwantiteit

Inrichting en onderhoud van het waterlopenstelsel is tot het kwantiteitsbeheer gerekend. Op zich
is het mogelijk hier onderscheid in te maken. In
de Drentse situatie is het echter zo dat de inrichting en het onderhoud vaak mede de waterstand
bepalen. Dit is met name het geval wanneer er
sprake is van vrije afwatering.
Bovendien is de kwantiteitsbeheerder ook primair
verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van het waterlopenstelsel. De combinatie
heeft dus praktische voordelen.
Eerst wordt een aantal zaken genoemd die algemeen gelden ongeacht de functietoekenning. Dit
is nadere uitwerking van het in paragraaf 3.1 genoemde minimale niveau waaraan de waterhuishoudkundige systemen moeten voldoen.
Met het conserveren van zoveel mogelijk water
wordt bedoeld dat .zoveel water wordt geconserveerd als de functie van het waterhuishoudkundig
systeem toelaat. Dus ook als de functie van het

waterhuishoudkundig systeem en de hierbij betrokken belangen verdere conservering niet noodzakelijk maakt, wordt dit toch nagestreefd tot het
niveau dat vanuit de functie gezien nog acceptabel
lS.

Het in stand houden van een zekere v1riatie van
ecosystemen wordt ongeacht de functietoekenning overal nagestreefd. Vergelijk onder andere de
ecologische functie op basisniveau (WKP) en de
ruimtelijke basiskwaliteit (Streekplan Drenthe).
Ook vanuit het kwantitatief oppervlaktewaterbeheer dient dit streven actief ondersteund te worden. Hierbij wordt gedacht aan eisen over de passeerbaarheid van kunstwerken, met name in de
hoofdstroom, en de aanwezigheid van voldoende
beschutting en paaiplaatsen voor vis. Met dit beleid wordt getracht een natte ecologische infrastructuur te realiseren. Prioriteit wordt gegeven
aan wateren in gebieden die vallen binnen de ecologische hoofdstructuur (zie NBP) en wateren
met een specifieke natuurfunctie. De Drentse Fe-
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deratie van Hengelsportverenigingen heeft zich
bereid verklaard te participeren wanneer een concrete uitwerking plaatsvindt inzake beheerbaarheid van kanaalwerken, het aanleggen van paai- of
schuilplaatsen voor vis of het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.
Bij de wateren met een algemene functie (voor het
oppervlaktewater) worden deze zaken meegenomen als er toch werken worden uitgevoerd.
In zomerse perioden is er vaak weinig of geen waterbeweging in stadswateren. In samenhang met
hoge temperaturen kan dit tot een verslechterde
waterkwaliteit leiden. Doorspoelen is dan een
goede oplossing.
Bodemdaling door de aardgaswinning kan aanpassingen in de waterhuishouding noodzakelijk maken. De kosten hiervan komen voor rekening van
de veroorzaker.
Naast de algemene uitgangspunten die overal in
Drenthe van toepassing zijn, zijn ook maatregelen
nodig om de doelstellingen van de specifieke functies te verwezenlijken.
Bij de verschillende waterhuishoudkundige systemen is de gewenste grondwatersituatie aangegeven (zie hoofdstuk4). Dit is gebeurd op basis van
de functietoekenning van het freatisch grondwater. Aangegeven is de gewenste grondwatertrap en
of kwel gewenst is. De grondwaterstand wordt in
Drenthe in belangrijke mate bepaald door het
oppervlaktewater, vandaar dat de gewenste grondwatersituatie een belangrijk uitgangspunt voor
het peilbeheer vormt.
De waterbeheerders werken in hun beheersplan
de hoofdlijnen van beleid verder uit. Dit betekent
dat zij, waar nodig, het beleid verder detailleren
maar ook dat zij aangeven wat er in het veld feite-

Fig.1.

lijk gaat gebeuren. Daarmee geven zij dus aan hoe
het beleid wordt uitgevoerd. Het te voeren peil beheer vormt hierin een belangrijk element.
Bij het begrip peilbeheer moet bedacht worden
dat in Drenthe van het handhaven van, min of
meer, vaste peilen veelal geen sprake kan zijn.
In dergelijke gevallen moet onder peilbeheer verstaan worden de instelling van stuwen en andere
regelbare kunstwerken. Door het geven van inzicht in de manier waarop in verschillende omstandigheden met de kunstwerken wordt omgegaan, wordt ook duidelijkheid verschaft over het
feitelijk beheer. Dat is juist een van de doelen van
het planstelsel.
Het verschaffen van deze duidelijkheid vormt dan
ook een criterium waarop de beheersplannen worden getoetst.
Het aangeven van de gevolgen van te nemen maatregelen is niet alleen vanzelfsprekend, maar ook
strikt noodzakelijk om de maatregelen te kunnen
toetsen aan het (provinciaal) beleid. Bovendien
ontstaat zo ook voor de ingelanden meer inzicht
in de effecten van ingrepen in de waterhuishouding. ·
De inrichting van het waterlopenstelsel is mede
bepalend voor de mogelijkheden om bepaalde
functies (van het oppervlaktewater) te kunnen vervullen.
De huidige inrichting is voornamelijk afgestemd
op de afvoerfunctie en de mogelijkheden voor efficiënt onderhoud. Om de beschikbare middelen
niet te verspreid in te zetten, wordt prioriteit gegeven aan wateren met een natuurfunctie op hoog
of midden niveau. Bij wateren met een algemene
functie kan het aanpassen van de inrichting worden meegenomen als er toch al werken worden
uitgevoerd.

Relatie oppervlaktewater-grondwater
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3.3.

Oppervlaktewaterkwaliteit

In het IMP Water 1985-1989 werd de basiskwaliteit als volgt omschreven.
"Een zodanige kwaliteit van het oppervlaktewater
dat het ter plaatse en elders:
geen overlast (met name stank) voor de omgeving veroorzaakt en er niet vervuild uitziet;
levenskansen biedt voor aquatische levensgemeenschappen waarvan hogere organismen, zoals diverse vissoorten, deel uit kunnen
maken en tevens ecologische belangen buiten
het water (bij voorbeeld vogels en zoogdieren
die waterdieren consumeren) beschermt;
mogelijkheden biedt voor bepaalde vormen
van menselijk gebruik van het oppervlaktewater waarvoor geen specifieke waterkwaliteitsdoelstellingen gelden."
Deze omschrijving is in het IMP vertaald in een
reeks van normen voor de waterkwaliteit. Inmiddels is gebleken dat deze normen voor bepaalde
organismen onvoldoende bescherming bieden. In
de Derde nota voor de waterhuishouding is dan
ook onder de titel Algemene milieukwaliteit een
aangepaste normenreeks gepresenteerd. Het streven van het rijk is erop gericht dat alle wateren in
Nederland op termijn tenminste aan deze normenreeks gaan voldoen.
Het streven blijft natuurlijk gericht op het verminderen van de verontreiniging, dit is een algemeen
uitgangspunt van het milieubeleid.
In aansluiting op het algemene milieubeleid
wordt ook voor de waterkwaliteit gekozen voor

Foto 1.

bestrijding aan de bron. Dat wil zeggen dat het
voorkomen van verontreiniging voorop staat.
De lozing van zwarte-lijststoffen dient in principe
geheel te worden gestaakt. Deze stoffen horen
eenvoudig niet in het milieu.
Volledig stoppen van de lozingen op dit moment
is echter niet mogelijk, vandaar dat gekozen
wordt voor de best bestaande technieken.
In het Waterkwaliteitsplan is aangegeven, dat bij
de natuurfunctie hoog niveau in het geheel geen
verontreiniging mag plaatsvinden.
Gezien de feitelijke situatie zal dit niet binnen
afzienbare tijd te realiseren zijn voor al deze wateren. Indien lozingen (met name riooloverstorten)
onvermijdelijk zijn, dienen de best bestaande technieken te worden benut om de verontreiniging tot
een minimum te beperken.

Het rijksbeleid is gericht op een reductie voor de
belasting met fosfaat van 75% en voor stikstof
met 70%. Als tussendoel voor 1995 geldt een reductie van 50% voor beide stoffen.
Ook voor zuurstofbindende stoffen wordt naar
een verdergaande reductie van de emissies gestreefd. Ook dit is conform het rijksbeleid.
Voor vennen is in het Waterkwaliteitsplan een
voorlopige ecologische normenreeks gepresenteerd. Voor stromende wateren heeft het Zuiveringsschap Drenthe een (eveneens voorlopige)
ecologische normering opgesteld. In de planperio-

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is een vorm van diffuse belasting
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de dient een toetsing plaats te vinden aan deze
normen. Bij het niet voldoen aan de normen is
vooral de vraag naar de oorzaken van belang, dan
kan ook passende actie worden ondernomen. Terugblikkend op de afgelopen planperiode (van het
WKP) moet geconstateerd worden dat de toekenning van specifieke natuurfuncties te weinig heeft
geleid tot actieve pogingen de situatie in ecologische zin te verbeteren. Te weinig kennis over de
toestand van waterhuishoudkundige systemen en
de oorzaken van problemen speelt hier een rol.
Veel onderzoek is dan ook nodig. Wel is een duidelijke preventieve werking van de functietoekenning uitgegaan.

3.4.

Waterbodems

Waterbodems klasse 3 en 4 worden opgenomen in
het Bodemsaneringsprogramma. Het gaat hier
immers om vervuilde waterbodems. Locaties die
op het Bodemsaneringsprogramma staan, komen
in aanmerking voor onderzoek en sanering.
Het onderzoek ter voorbereiding op een eventuele sanering wordt gefaseerd uitgevoerd. Per locatie wordt achtereenvolgens een oriënterend, een
nader, en een saneringsonderzoek uitgevoerd
voordat de daadwerkelijke sanering plaatsvindt.
Bij de prioriteitstelling spelen de risico's voor
mens en milieu een doorslaggevende rol.
Deze prioriteitstelling zal in samenhang met de
geringere beschikbaarheid van middelen ertoe
leiden, dat slechts zeer weinig projecten kunnen

3.5.

Naarmate de lozingen op het oppervlaktewater
verder worden teruggedrongen neemt de invloed
van de diffuse belasting toe. In Drenthe vinden relatief weinig lozingen op het secundaire en tertiaire stelsel plaats. De lozingen zijn geconcentreerd
op de kanalen, alleen regenwateroverstorten
komen op kleinere wateren nog veelvuldig voor.
De diffuse belasting is echter zo hoog dat zelfs
niet aan de normen van de algemene milieukwaliteit kan worden voldaan. Dit probleem is zo algemeen dat alleen een aanpak op nationaal niveau
effectief kan zijn. Voor systemen waar bijzondere
kwaliteitseisen gelden, moeten ook aanvullende
maatregelen worden genomen.

worden aangepakt. De enige oplossing is hier het
verkrijgen van meer financiële ruimte. In gevallen
waar een duidelijke en aanspreekbare vervuiler is
aan te wijzen, kan op kosten van deze vervuiler
sanering plaatsvinden.
Ook is het mogelijk dat, om de waterdiepte te behouden, baggeren noodzakelijk is. In zulke gevallen zal gelijktijdig de vervuiling worden verwijderd. Op het probleem van de kostenverdeling
zal bij hoofdstuk 7 worden teruggekomen.
De hier gegeven regels voor het omgaan met
baggerspecie zijn inmiddels nader uitgewerkt in
de nota Baggerspecie. Voor een verdere toelichting en motivatie wordt verwezen naar de
genoemde nota.

Grondwaterkwaliteit

Grondwater vormt een integraal onderdeel van
het waterhuishoudkundig systeem, maar grondwater maakt ook onderdeel uit van de bodem. De
bescherming van het grondwater wordt geregeld
via de lijn van de Wet bodembescherming. Hier
ligt dus een duidelijk raakvlak tussen waterhuishouding en milieubeheer.
Grondwater stroomt in het algemeen erg traag.
Een snelheid van 10 tot 20 meter per jaar is al behoorlijk. Stromingsstelsels van grondwater kunnen grote gebieden beslaan. Het gevolg is dat de
verblijftijd van het water in zo'n grondwaterstromingsstelsel erg groot kan worden. Enkele honderden tot duizenden jaren zijn geen uitzondering. Het zal duidelijk zijn dat in dergelijke situaties een algemeen beschermingsniveau van vol-

doende kwaliteit noodzakelijk is. Immers, bijzondere bescherming zou zich over grote gebieden
moeten uitstrekken en bovendien pas over vele
jaren effect hebben. Een bijzondere bescherming
heeft alleen zin in een beperkt aantal specifieke situaties. Grondwaterwinning is zo'n situatie. Ook
in de directe omgeving van beekstelsels heeft
extra bescherming zin. Hier treden namelijk relatief snelle en ondiepe stromingen op die maken
dat bescherming in een zone direct rond de beek
tot relatief snelle resultaten kan leiden. Bij realisering van een bescherming van potentiële winningen ligt het treffen van een schadevergoedingsregeling overeenkomstig de bestaande regeling voor
grondwaterwingebieden voor de hand (bij soortgelijke beperkingen).
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3.6.

Grondwaterkwantiteit

De verdroging van natuur en landschap vormt
een van de kernthema's van dit Waterhuishoudingsplan. Het benaderen van deze problematiek
vanuit de definitie van de verdroging, zoals die is
gegeven in de landelijke nota's, geeft echter
problemen.
In tegenstelling tot de andere "vier" thema's is
hier geen sprake van een, in principe vermijdbaar,
bijprodukt. Iedere grondwatersituatie heeft
namelijk negatieve gevolgen. Wordt voor een
hoge grondwaterstand gekozen, dan ontstaat het
probleem van vernatting met negatieve gevolgen
voor wegen, bebouwing en landbouw. Wordt
voor een lage grondwaterstand gekozen, dan
treedt verdroging op.
Bij de schetsen voor de waterhuishoudkundige
systemen zal de gewenste grondwatersituatie
worden aangegeven.
Verdroging is vooral een probleem in van nature
natte gebieden. De grondwaterstand is hier vaak
doelbewust verlaagd. De grondwatersituatie is in
deze gebieden goed beheersbaar door middel van
het peilbeheer van het oppervlaktewater.
De doelstelling: "25% minder verdroogd gebied
in het jaar 2000", is door de Tweede Kamer vastgesteld. In de gekozen aanpak betekent dit dat in
een kwart van het gebied waar nu de feitelijke
grondwaterstand lager is dan de gewenste grondwaterstand of de kweldruk onvoldoende is, deze
in 2000 in overeenstemming moet zijn met de

Foto 2.

gewenste situatie. In bijlage 6 van het plan wordt
nader op de aanpak van de verdroging ingegaan.
In de tabellen 1 en 2 zal nader op de verdroogde
gebieden en de mogelijkheden voor een aanpak
worden ingegaan. Zoals al eerder gezegd, wordt
de grondwatersituatie in Drenthe in hoge mate bepaald door het oppervlaktewaterbeheer, vandaar
dat de oppervlaktewaterbeheerder een centrale rol
zal moeten spelen in de aanpak van dit probleem.
Ook van de waterleidingmaatschappijen wordt
een actief meezoeken naar alternatieven verwacht.
De provincie is grondwaterbeheerder. In hoofdstuk 3 van het plan worden uitspraken op hoofdlijnen gedaan. In hoofdstuk 5 wordt het grondwaterbeheer per categorie onttrekker nader
beschreven.
Het streven naar een zo groot mogelijke voorraad
goed grondwater volgt uit het zuinig omgaan met
water.
De toevoeging "met het oog ... belangen" geeft
aan dat grondwaterbeheer geen doel op zich is,
maar gebeurt met het oog op bepaalde belangen.
Om de bestrijding van de verdroging effectief op
te kunnen pakken, is er voor gekozen de gewenste grondwatersituatie aan te geven. Hiermee zijn
ook de mogelijkheden voor grondwaterwinning
gelimiteerd.

Diepe sloten in beekdalen dragen bij aan de verdroging
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Fig. 2.Schematische weergave van de grondwaterstand in een doorsnede van de provincie, met
schijnspiegel De grondwaterstand vormt een belangrijk onderdeel van de grondwatersituatie

Het onderscheid tussen hoogwaardig en laagwaardig gebruik kan als volgt worden gemaakt.
Hoogwaardig gebruik is gebruik waarvoor hoge
kwaliteitseisen gelden. Deze eisen zijn vergelijkbaar met de eisen voor de drinkwatervoorziening.
Al het gebruik van water waarvoor dergelijke
eisen niet gelden moet als laagwaardig worden
beschouwd.
Laagwaardig gebruik van zoet grondwater past
niet bij het streven naar een zo groot mogelijke
voorraad. Sterke vermindering van dit gebruik is
dan ook rijksbeleid. Met dit beleid kan worden
ingestemd. In concrete gevallen zal echter ook
naar de milieu-effecten van alternatieven moeten
worden gekeken. Zo kan sprake zijn van een
hoog energieverbruik en/of geluidhinder bij het
gebruik van luchtkoeling in plaats van koeling
met grondwater. Ook is het mogelijk dat er geen
alternatieven voor handen zijn.
Bij de schetsen voor de toekomstige ontwikkeling
van de waterhuishouding in de diverse systemen
zijn gebieden aangegeven waar grondwaterwinning voor de openbare drinkwatervoorziening
eventueel mogelijk is. In andere gebieden zijn de
te verwachten effecten van een winning zo groot
dat het verlenen van vergunning op voorhand
uitgesloten moet worden.
Beregening voor land- en tuinbouw is al lang in
discussie. In de Derde nota voor de waterhuishouding is aangegeven dat de beregening van grasland
moet worden afgebouwd. In Drenthe is het huidige beleid erop gericht beregening zoveel mogelijk
uit oppervlaktewater te laten plaatsvinden. In de
Grondwaterkwantiteitsverordening Drenthe is
bepaald dat, in gebieden waar onvoldoende oppervlaktewater aanwezig is, ten behoeve van beregening geen vergunning nodig is als de capaciteit
van de installatie niet groter is dan 60 m3/h.
Doordat de aanvoer van water nog niet voldoende is, betekent dit in de praktijk dat in grote delen
van Drenthe grondwateronttrekkingen tot 60
m3/h ten behoeve van beregening niet aan vergunningplicht gebonden zijn. Een belangrijk argument bij de keuze voor deze vrijstelling was de

overweging, dat vergunningverlening voor deze
categorie onttrekkers veel werk met zich meebrengt, terwijl de totale onttrokken hoeveelheid
beperkt is. De onttrokken hoeveelheid lijkt met
een gemiddelde van circa 3 miljoen m3 per jaar
niet erg groot. In droge jaren zal maximaal zo'n
6 miljoen m3 worden onttrokken. Hierbij moet
bedacht worden dat de onttrekking plaatsvindt in
een zeer korte periode in de zomer. Bovendien
blijken de winningen vaak geconcentreerd te zijn
in kleine gebieden. Effecten op de omgeving zijn
dan ook zeker aanwezig. Ook wordt een geleidelijke toename van het aantal grondwateronttrekkingen geconstateerd.
De grondwatersituatie is bovendien zodanig dat
andere belangengroepen, zoals de industrie en de
drinkwatervoorziening, nadrukkelijk naar alternatieven worden verwezen, ook als hier hogere kosten mee gemoeid zijn. Er is een wijziging van de
Grondwaterwet op komst die het mogelijk maakt
kleinere onttrekkingen aan algemene regels te binden. Hiermee vervalt het argument van het vele
werk dat met de vergunningverlening gemoeid
zou zijn. Het zonder meer ter beschikking stellen
van grondwater voor beregening is niet meer te
rechtvaardigen.
In de huidige situatie is het zo dat voor het gebruik van oppervlaktewater doorgaans een vergunning nodig is, terwijl dit voor het gebruik van
grondwater niet het geval is. Dit past niet bij de
gedachte om vooral oppervlaktewater te laten
gebruiken voor beregening.
Of de uiteindelijke regeling door middel van algemene regels, of via het vergunningstelsel zal
plaatsvinden, hangt af van de ontwikkeling van de
wetgeving. De voorkeur gaat uit naar algemene
regels.
Bij aanvragen voor vergunning worden de effecten van alle winningen in de omgeving betrokken.
Op deze manier wordt voorkomen dat er een ongewenst cumulatief effect optreedt van meerdere
kleine winningen, of van de geleidelijke uitbreiding van bestaande winningen.
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3.7.

Functies

Bij het overleg met de diverse instanties tijdens
het opstellen van het Waterhuishoudingsplan
bleek vooral de natuurfunctie van het freatisch
grondwater voor veel vragen te zorgen. Vooral

werd gevraagd hoe met het realiseren van deze
functie moet worden omgegaan in relatie tot het
huidige grondgebruik. Vandaar dat hier enige
verduidelijking volgt.

Wat betekent de natuurfunctie?
Voorop staat dat de toegekende natuurfunctie
niet inhoudt dat alles binnen de grenzen van de
functie natuurgebied moet worden. De natuurfunctie voor het freatisch grondwater betekent
dat de regionale waterhuishouding afgestemd
dient te zijn op het behoud, herstel of ontwikkeling van natuurwaarden. Om deze situatie feitelijk
te bereiken wordt een lange periode (20 tot 25
jaar) gekozen.
De achtergrond van deze gedachte is dat de huidige situatie niet toelaat dat onmiddellijk alles optimaal afgestemd kan worden op de toegekende

Fig.3.

functie. Hier is tijd en geld voor nodig. Een dergelijke lange periode heeft tevens als voordeel dat
investeringen, die in het (recente) verleden zijn
gedaan en die niet in overeenstemming zijn met
de functie, op een "nette" manier kunnen worden
afgeschreven. De functie heeft echter wel een
onmiddellijk ingaande preventieve werking, zodat
nieuwe investeringen die hiermee in strijd zijn,
kunnen worden voorkomen. Daarnaast is het
mogelijk dat de waterbeheerder in de praktijk
mogelijkheden ziet om aan de toegekende functie
tegemoet te komen zonder dat dat lokale belangen belemmert.

Tijdsduur waarbinnen de waterhuishouding afgestemd moet worden op de functies. De lijnen
geven de verschillende snelheden en prioriteiten van ontwikkeling weer

î

NU

1997

20 JAAR
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Welke situaties doen zich voor?
Bij het realiseren van de natuurfunctie kunnen
zich de volgende situaties voor doen.

De grond is feitelijk natuurgebied.
De waterhuishouding kan zonder probleem worden aangepast aan de natuurdoelstelling. Het tempo wordt bepaald door de beschikbare financiën.

De lokale situatie heeft geen relatie met de regionale waterhuishouding.
Deze situatie doet zich met name voor op hoog
gelegen delen zoals essen. Hier is feitelijk geen
probleem, de gewenste waterhuishouding zal ook
goed voldoen aan de wensen van de landbouw.

De grond is nog in landbouwkundig gebruik,
maar zal op termijn worden verworven op grond
van bet huidige natuurbeleid.
Met het aanpassen van de waterhuishouding
wordt gewacht op het verwerven van de grond.
Aanpassingen ten behoeve van de landbouw
worden niet meer uitgevoerd.

De grond is in landbouwkundig gebruik en
aankoop is op dit moment niet aan de orde.
Hier kunnen zich verschillende gevallen
voordoen.
De gewenste aanpassing van de waterhuishouding is zodanig dat er geen nadelen voor de
landbouw uit voortvloeien. In dit geval kan
de aanpassing zonder bezwaar worden uitge-

voerd. Tijdstip en tempo van uitvoering zijn
alleen afhankelijk van de beschikbare gelden.
De gewenste aanpassing van de waterhuishouding is zodanig dat er slechts zeer beperkte
nadelen voor de landbouw uit voortvloeien.
In dit geval kan een financiële compensatie
aan de orde zijn. Deze kan bestaan uit een
verlaging van de classificatie en/of een afkoopsom.
De gewenste aanpassing van de waterhuishouding is zodanig dat normaal landbouwkundig
gebruik van de grond niet meer mogelijk is.
Deze gronden zullen moeten worden verworven. Aanpassing wacht op de grondverwerving. De waterhuishouding zal hier in het
algemeen niet voorop lopen!
In alle gevallen geldt dat aanpassingen ten behoeve van de landbouw niet meer worden uitgevoerd.
De waterhuishouding wordt niet gebruikt om de
landbouwkundige situatie te verslechteren door
het feitelijk verminderen van de gebruikswaarde
van de grond. Wel moet bedacht worden dat de
huidige waterhuishoudkundige situatie als gevolg
van natuurlijke processen kan verslechteren. In
deze gevallen zullen overheidsinvesteringen om
dit te compenseren achterwege blijven. Op deze
manier wordt langs natuurlijke weg een waterhuishoudkundige situatie bereikt die in overeenstemming is met de functie.
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4.

Toelichting op het beleid per
waterhuishoudkundig systeem

Bij de beschrijving van de grondwatersituatie
worden de begrippen kwel en grondwatertrap
(GT) gebruikt.
Kwel is het naar de oppervlakte stromen van
grondwater. Dit grondwater heeft een andere
samenstelling dan bij voorbeeld regenwater. Door
deze verschillen in samenstelling heeft het wel of
niet voorkomen van kwel, grote gevolgen voor de
vegetatie. In veel gevallen is er wel sprake van
kwel maar wordt deze kwel direct door waterlopen opgevangen. De aan kwel gebonden vegetaties zullen zich dan beperken tot de waterlopen.
Vandaar dat vaak wordt vermeld dat de kwel invloed tot aan het maaiveld moet hebben.
De grondwatertrappen geven informatie over de
stand en de fluctuatie van het grondwater. Dit
zijn belangrijke factoren voor zowel landbouw
als natuur. Wel zijn de eisen aan stand en fluctatie
vaak tegengesteld. De grondwatertrap (GT)
wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde
hoogste grondwaterstand (GHG) en de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG). De indeling
ziet er als volgt uit.

4.1.

GT

GHG (in cm -m.v.)

GLG (in cm -m.v.)

I
II
III
IV

(<20)
(<40)
<40
< 40
< 40
40-80
> 80

<50
50-80
80-120
80-120
> 120
> 120
(> 160)

v

VI
VII

Als er een * aan de GT is toegevoegd gaat het om
het drogere deel van die grondwatertrap.
De grondwatertrappensystematiek is inmiddels
verder verfijnd. Voor het grootste deel van
Drenthe zijn de gegevens echter nog in de oude
systematiek beschikbaar. Deze systematiek is
voor een globaal plan als het Waterhuishoudingsplan ook voldoende verfijnd. Daarom is voor
deze indeling gekozen.

Noordenveld

Welke combinaties zijn mogelijk?
In het systeem Noordenveld is het natuurbelang
prominent aanwezig. Vooral de beekdalen van het
Peizerdiep (hieronder vallen tevens het Groote
Diep en het Oostervoortsche Diep), het potkleigebied en het noordelijk laagveengebied zijn hierbij
in beeld. In dit gebied wordt momenteel de herinrichting Roden- Norg voorbereid. Ook in het
schetsontwerp van deze herinrichting wordt ruim
aandacht besteed aan het ontwikkelen van natuurwaarden. De gebieden met een natuuraccent
worden omgeven door gronden met een landbouwfunctie.
Het natuurbelang en landbouwbelang laten zich
over het algemeen moeilijk combineren.
In het beleid moet gezocht worden naar een

verdeling van beide belangen over het gebi_ed. De
grondwaterwinning voor de openbare drinkwaterwinning te Nietap kan goed gecombineerd worden met het landbouwbelang en minder goed met
het natuurbelang. Het samengaan van een grondwaterwinning en een landbouwfunctie is mogelijk
aangezien eventuele opbrengstderving kan worden vergoed en maatregelen kunnen worden getroffen om belasting (meststoffen en bestrijdingsmiddelen) van het diepe grondwater te voorkomen. In het Streekplan en het Grondwaterplan
wordt ook de mogelijkheid van oppervlaktewaterwinning genoemd voor het beekdal van het
Peizerdiep. Oppervlaktewaterwinning kan goed
gecombineerd worden met het natuurbelang.

Uitgangspunten
In de beekdalen van het Peizerdiep en het noordelijk laagveengebied is de waterhuishouding optimaal afgestemd op de natuurwaarden. Dit betekent kwel in het maaiveld ten behoeve van kwel-

afhankelijke vegetaties. In het schetsontwerp van
de herinrichting Roden-Norg is al een nadere uitwerking en begrenzing van dit gebied opgenomen. Verder is de waterhuishouding in de zone-1-
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en -2-gebieden (Streekplan) afgestemd op de landbouw. Hierbij geldt de randvoorwaarde dat er
geen beïnvloeding van de gebieden met een
natuurdoelstelling mag plaatsvinden. Bij ontwikkelingen in het kader van de herinrichting RodenN org wordt aangesloten. De huidige grondwaterwinning Nietap blijft vooralsnog gehandhaafd.
Het is duidelijk dat de winning zich moeilijk verdraagt met de doelstelling kwel in het maaiveld.

Onderzoek zal uit moeten wijzen of het op termijn mogelijk en zinvol is een deel van de grondwaterwinning te vervangen door oppervlaktewaterwinning, bij voorbeeld uit het Peizerdiep. Hiertoe is in het beleid de mogelijkheid van oppervlaktewaterwinning ten behoeve van de openbare
drinkwatervoorziening meegenomen. Een dergelijke winning past goed in de natuurdoelstelling
van de beekdalen van het Peizerdiep.

Per aspect

Oppervlaktewaterkwaliteit:
afgestemd op een natuurlijk ecosysteem in de
beekdalen van het Peizerdiep en het noordelijk
veengebied:
natuurfunctie op hoog niveau in de beekdalen
van het Peizerdiep, het noordelijke laagveengebied en het Fochtelooërveen;
ecologische normering;
functie oppervlaktewater voor de bereiding

Oppervlaktewaterkwantiteit:
afgestemd op de natuur in de beekdalen van het
Peizerdiep en het noordelijk veengebied:
alleen oppervlakkige ontwatering in de
beekdalen van het Peizerdiep;
geen compensatie van maaivelddalingen
anders dan dalingen ten gevolge van gaswinningen in de beekdalen van het Peizerdiep
en het noordelijk laagveengebied;
opheffen storende invloed van diepe waterlopen in of langs de beekdalen van het
Peizerdiep;

Grondwaterkwaliteit:
gericht op een natuurlijk ecosysteem in de beekdalen en grondwaterwinning:
grondwaterkwaliteit vormt geen belemmering
voor de ontwikkeling van een natuurlijk ecosysteem in het beekdal van het Peizerdiep en
het laagveengebied;
ter plaatse van de huidige winningen voor de

Grondwaterkwantiteit:
gericht op natuurwaarden en grondwateronttrekking:
kwel naar de beekdalen van het Peizerdiep en
het noordelijk laagveengebied met invloed tot
in maaiveld;
GT II in de beekdalen van het Peizerdiep en
het noordelijk veengebied;

van drinkwater moet in de toekomst mogelijk
blijven voor het Peizerdiep;
onderzoeken of de afvoer uit het bemalen gebied in het waterschap Smilde omgeleid kan
worden;
saneren riooloverstorten op wateren met een
natuurfunctie hoog niveau.

hoog peil in het noordelijk veengebied
(natuurontwikkelingsgebied);
optimale conservering op landbouwkundige
normen in overige gebieden;
peilbeheer in de overige gebieden op basis van
landbouwkundige normen;
zoveel mogelijk beperken van oxydatie en
klink van veen in de landbouwkundig
ingerichte gebieden;
natuurvriendelijke inrichting van delen van
het bekenstelsel (verbindingszone).

openbare drinkwatervoorziening voldoen aan
de normen van grondstof voor drinkwaterbereiding;
grondwaterbeschermingsgebieden rond de
grondwaterwinningen voor de openbare
drinkwatervoorzieningen.

GT IIP in de veenweidegebieden met een
landbouwkundige doelstelling;
GT IV en VI in de overige landbouwgronden;
vooralsnog handhaven huidige grondwateronttrekking te Nietap;
geen uitbreiding van grote grondwateronttrekkingen.
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Functietoekenning

Functie freatisch grondwater (zie kaart)
Het freatisch grondwater heeft een natuurfunctie
in de beekdalen van het Peizerdiep, het Fochtelooërveen en het laagveengebied in het noorden
van het systeem. Aan het freatisch grondwater in
de landbouwgebieden (zone 1 en 2 van het Streek
plan) is een landbouwfunctie toegekend voor
zover deze gronden niet direct grenzen aan gronden met een natuurdoelstelling.
Het freatisch grondwater in de grotere bebouwde
gebieden heeft een specifieke functie ten behoeve
van het stedelijk gebied. De grondwaterbescher-

mingsgebieden rond de winningen Nietap en
Norg zijn eveneens op de kaart aangegeven. Het
grondwaterbeschermingsgebied rond de winning
Norg is beperkt tot de tienjaarszone, omdat deze
winning binnenkort beëindigd wordt.
Voor de overige gebieden geldt de algemene
functie. Dit betekent dat de waterhuishouding
wordt afgestemd op de lokale doelstellingen,
waarbij naastgelegen functies niet nadelig mogen
worden beïnvloed.

Functie diep grondwater (zie kaart)
Het diepe grondwater in het globale intrekgebied
van de grondwaterwinning Nietap heeft de functie grondwater voor de bereiding van drinkwater.
De winning Norg is niet meegenomen, omdat de
NV Waterleidingsmaatschappij "Drenthe" aangegeven heeft deze winning te verlaten. Vanwege
het belang van de kwel naar de beekdalen is
tevens de aanduiding ondersteuning natuurfunctie van het freatisch grondwater aan het diepe

grondwater gegeven. Dit betekent dat er in het
globale intrekgebied een dubbele functie wordt
toegekend, hetgeen inhoudt dat de winning in
ieder geval niet uitgebreid kan worden. Nadere
studie moet uitwijzen in hoeverre herstel van
natuurwaarden in het beekdal en in het noordelijk
laagveengebied wordt bemoeilijkt door de effecten van de winning.

Functie oppervlaktewater (zie kaart)
De oppervlaktewaterkwaliteit van het de beekdalen van het Peizerdiep, het Fochtelooërveen en
het laagveengebied in het noorden van het
systeem moet voldoen aan de kwaliteitsdoelstellingen van een natuurfunctie op hoog niveau. De
natuurfunctie geldt niet voor de Rodervaart. Het
Leekstermeer en het Paterswolsemeer hebben een
natuurfunctie op midden niveau. Tussen het Fochtelooërveen en de bovenlopen van het Peizerdiep
en tussen het Peizerdiep en de Tjongervallei
(Friesland) zijn verbindingszones aangegeven.

Verder is net bovenstrooms van het punt waar de
Grote Masloot in het Peizerdiep uitstroomt een
potentiële locatie voor een oppervlaktewaterwinning aangegeven. Deze aanduiding houdt in dat er
bovenstrooms van dit punt geen ingrepen mogen
plaatsvinden die de mogelijkheid van oppervlaktewaterwinning in gevaar brengen. Pas als er daadwerkelijk oppervlaktewater gewonnen wordt,
gelden de normen voor oppervlaktewater voor de
bereiding van drinkwater.

Gevolgen voor de belangen

Openbare drinkwatervoorziening
In het beleid is rekening gehouden met oppervlaktewaterwinning ten behoeve van de openbare
drinkwaterwinning. Dit is geen specifieke wens
vanuit de drinkwatervoorziening, maar een alter-

natief voor grondwateronttrekking of ten behoeve van een uitbreiding van de capaciteit.
Verder voorziet het beleid in het vooralsnog
handhaven van de winning te Nietap.

Natuur
In de beekdalen van het Peizerdiep en het noordelijk veengebied zijn er mogelijkheden voor
herstel van natuurwaarden. De ontwikkelingsmogelijkheden worden enigszins beperkt doordat
er geen ondersteuning is vanuit de waterhuishouding op de flanken van het beekdal en door de
effecten van de grondwaterwinning langs de
randen van het potkleigebied. De mate waarin de

winning de ontwikkelingsmogelijkheden beperkt
is momenteel niet bekend.
Verder is maar beperkt tegemoet gekomen aan de
wensen vanuit het natuurlijke milieu. Aan de
wens voor het herstel van een heischrale situatie
op de flanken van de beekdalen, herstel van kwelafhankelijke vegetaties in de percelen in de beekdalen van de Grote Masloot en het Eelderdiep is
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geen invulling gegeven. Ook de wensen voor het
beekdal van de Steenbergerloop en het potklei-

gebied zijn niet gehonoreerd.

Landbouw
In het beleid is rekening gehouden met ontwikkeling van de landbouw. In een vrij groot gebied is
de functie landbouw toegekend aan het freatisch
grondwater. Alleen in de beekdalen van het Peizerdiep en het noordelijk laagveengebied zal de
situatie voor de landbouw iets verslechteren. Hier

4.2.

zullen geen maatregelen meer genomen worden
om maaivelddalingen te compenseren. In de herinrichting Roden-Norg worden veel van deze negatieve effecten voorkomen door de uitruil van gronden.
De wensen vanuit de landbouw ten zuiden van
Peize-Paterswolde kunnen ingevuld worden.

Drentse Aa

Welke combinaties zijn mogdijk?
In het systeem Drentse Aa is zowel het natuurbelang als het belang van de openbare drinkwatervoorziening prominent aanwezig. In het
beekdal liggen grote natuurreservaten en in het
zuiden van het systeem liggen uitgestrekte bosgebieden. Ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening wordt op twee locaties in het
systeem grondwater gewonnen en op één locatie oppervlaktewater. Op de overige gronden

wordt in de huidige situatie landbouw bedreven.
Een oppervlaktewaterwinning kan goed samengaan met het natuurbelang in het beekdal van de
Drentsche Aa. Vandaar dat voortzetting van de
oppervlaktewaterwinning als een algemeen
uitgangspunt wordt gehanteerd. Het landbouwbelang en het natuurbelang gaan minder goed
samen. Daarnaast zijn grondwaterwinning en
natuur moeilijk te combineren in dit gebied.

Uitgangspunten
Het oppervlaktewater in de Drentsche Aa wordt
ter beschikking gesteld voor oppervlaktewaterwinning. Dit betekent dat de huidige oppervlaktewaterwinning ondersteund wordt en eventueel
uitgebreid kan worden. Verder staat een zo'n optimaal mogelijke waterhuishoudkundige situatie
voor de natuurwaarden in het beekdal voorop.
Het beheer wordt afgestemd op kwelafhankelijke
beekdalvegetaties in de percelen in het beekdal en
een natuurlijk ecosysteem in de beek. Dit betekent
dat de grondwaterstand in het beekdal in de winter

en in het voorjaar tot in het maaiveld staat en in
de zomer niet te ver uitzakt. Ook in de direct aan
het beekdal grenzende gronden wordt een zo'n
hoog mogelijke grondwaterstand nagestreefd.
Verder dient er gedurende het gehele jaar een
kwelsituatie in het beekdal te bestaan. Hierbij
dient de kwelintensiteit toe te nemen ten opzichte
van de huidige situatie. De effecten van het pompstation Assen op de Drentsche Aa zullen worden
onderzocht.

Per aspect

Oppervktktewaterkwaliteit:
afgestemd op een natuurlijk ecosysteem en de
openbare drinkwaterwinning:
natuurfunctie op hoog niveau;
ecologische normering;

Oppervkiktewaterkwantiteit:
afgestemd op de natuur:
in het beekdal slechts oppervlakkige
ontwatering {greppels);
opheffen storende werking diepe leidingen in
en langs beekdal;

sanering riooloverstorten;
functie oppervlaktewater voor de bereiding
van drinkwater ter hoogte van De Punt.

meer conservering in de hoger gelegen
gebieden en indien mogelijk afwateren naar
zakputten;
natuurvriendelijke inrichting van delen van
het bekenstelsel.
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Grondwaterkwaliteit:
gericht op een natuurlijk ecosysteem in de
beekdalen:
grondwaterkwaliteit vormt geen belemmering
voor de ontwikkeling van een natuurlijk
ecosysteem;
ter plaatse van de huidige winningen voldoen
aan de normen van grondstof voor drink-

waterbereiding;
grondwaterbeschermingsgebieden rond de
grondwaterwinningen voor de openbare
drinkwatervoorziening;
zodanige bescherming van het naar de beek
toestromende grondwater dat dit de drinkwaterfunctie niet belemmert;

Grondwaterkwantiteit:
gericht op natuurwaarden in de beekdalen:
kwel aan maaiveld.in de beekdalen;
in beekdal GT II;
in de aan het dal grenzende gronden GT' en

III ofV;
het zoveel mogelijk vasthouden van het
neerslagoverschot in de hogere gronden;
terugdringen grondwaterwinningen.

Functietoekenning

Functie freatisch grondwater (zie kaart)
Het freatisch grondwater heeft een natuurfunctie in
het beekdal en de direct aan het beekdal grenzende
gronden. Dit gebied komt vrijwel overeen met het
natuurontwikkelingsgebied van de ontwikkelingskaart van het Streekplan. Verder is binnen de bosen natuurgebieden in het systeem een natuurfunctie
toegekend aan het freatisch grondwater. De gebieden die een directe waterhuishoudkundige relatie
met het beekdal hebben zijn aangemerkt als gebieden met een ondersteunende functie. Dit betekent
dat het waterbeheer hier meer dan in een gebied met
een algemene functie wordt afgestemd en moet
bijdragen aan een verbetering van de natuurwaarden
in het beekdal. Deze gronden vallen over het algemeen binnen zone 3 van het Streekplan.

In het gebied waar een dubbel EOT is voorzien
(Streekplan) is een algemene functie toegekend.
Aan het freatisch grondwater in de wat grotere
landbouwgebieden is een landbouwfunctie toegekend. Hierbij is een strook langs gebieden met
een natuurfunctie open gelaten. Daar geldt de
algemene functie. In gebieden met een algemene
functie wordt de waterhuishouding afgestemd op
de lokale doelstellingen waarbij naastgelegen functies niet nadelig mogen worden beïnvloed. Het
freatisch grondwater in de grotere bebouwde
gebieden heeft een specifieke functie ten behoeve
van het stedelijk gebied. Rond de grondwaterwinningen Assen, Zuidlaren, De Punt en Onnen zijn
grondwaterbeschermingsgebieden aangegeven.

Functie diep grondwater (zie kaart)
Ten behoeve van de kwel naar het beekdal heeft
het diepe grondwater in vrijwel het gehele systeem de aanduiding ondersteuning natuurfunctie
van het freatisch grondwater. Het grondwater in de
globale intrekgebieden van de winningen in Groningen heeft de functie grondwater voor de bereiding
van drinkwater. Deze winningen hebben vooral
invloed op de benedenloop van de Drentsche Aa.
Hier speelt de kwel een wat minder belangrijke rol

dan in het middenloopsysteem. Het intrekgebied
van de grondwaterwinning Zuidlaren heeft geen
specifieke functie ten behoeve van de openbare
drinkwatervoorziening gekregen. Deze winning
zal op termijn worden verlaten. In het intrekgebied van de grondwaterwinning Assen is een
dubbele functie toegekend. In de planperiode
moet van de winning van Assen bezien worden in
hoeverre verplaatsing mogelijk is.

Functie oppervlaktewater (zie kaart)
De oppervlaktewaterkwaliteit van het gehele
stroomdal van de Drentsche Aa moet voldoen aan
de kwaliteitsdoelstellingen van een natuurfunctie
op hoog niveau. Ten zuiden van Loon is op basis
van de wensen vanuit het natuurlijke milieu aan
een verbinding tussen het Zeegserloopje en het
Lonerdiep ook een natuurfunctie op hoog niveau
toegekend. Alleen in het gebied waar een dubbel
EOT is voorzien, is geen specifieke natuurfunctie
aan het oppervlaktewater toegekend. Het beekdal

van de Oude Aa (polder Lappenvoort) heeft een
natuurfunctie op midden niveau en het Friesche
Veen een natuurfunctie op hoog niveau.
Verder wordt ter hoogte van De Punt (het innamepunt van de oppervlaktewaterwinning) de functie
oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater
toegekend. Een dergelijke toekenning heeft vanzelfsprekend ook consequenties voor het achterliggende gebied met watervoerende waterlopen.
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Gevolgen voor de belangen

Openbare drinkwatervoorziening
De drinkwatervoorziening heeft aangegeven dat
de grondwaterwinning te Assen op het huidige
niveau gehandhaafd wordt. Deze winning wordt
echter ter discussie gesteld. Nadere studie moet
aangeven in hoeverre het mogelijk is de winning
te verplaatsen naar een ander systeem of te vervangen door een oppervlaktewaterwinning. Van de
winning Zuidlaren is al aangegeven dat zij op
termijn verlaten zal worden.

Natuur
Aan de wensen vanuit het natuurlijke milieu
wordt vrijwel volledig tegemoet gekomen. Alleen
aan de wensen in de Laaghaler Groenlanden, in

Landbouw
Maaivelddalingen in het beekdal worden niet
gecompenseerd en in de direkt aan het beekdal grenzende gronden wordt een hogere grondwaterstand
ingesteld, waardoor de situatie voor de landbouw in
deze gebieden op termijn zal verslechteren. Conservering wordt niet alleen gericht op landbouwkundi-

4.3.

De grondwaterwinningen in het aangrenzende
systeem Oostermoerse Vaart en in Groningen zijn
ook van invloed op dit systeem. De aanduiding ondersteuning natuurfunctie van het freatisch grondwater bij het diepe grondwater heeft minimaal tot
consequentie dat de invloed van deze winningen op
dit systeem niet mag toenemen.
De oppervlaktewaterwinning wordt volledig
ondersteund.

het beekdal van het Anreperdiep ten westen van
de spoorlijn en het Zeijerveld wordt niet voldaan.

ge normen maar gaat verder. Er wordt echter niet
verwacht dat dit negatieve gevolgen heeft voor de
landbouw. Verder zal de diffuse belasting uit de
landbouwgebieden sterk moeten verminderen. De
beperkingen die hiervoor noodzakelijk zijn zullen
gevolgen hebben voor de landbouw.

Oostermoerse Vaart

Welke combinaties zijn er mogelijk?
Binnen het systeem Oostermoerse Vaart zijn
zowel het belang van de landbouw als het belang
van de openbare drinkwatervoorziening prominent aanwezig. De gronden in het veenkoloniale
deel zijn in het streekplan ingedeeld in zone 1.
Het Hunzedal is voornamelijk ingedeeld in
zone 2. De huidige waterhuishoudkundige situatie is redelijk goed op de landbouw afgestemd.
Binnen het systeem ligt een tweetal grondwaterwinningen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening. De totale winning bedraagt
momenteel circa 11 miljoen m3 per jaar (De
Groeve en Gasselte). Voorbereidingen worden
getroffen voor het starten van een nieuwe grondwaterwinning te Annen. Daarnaast is er, binnen
dit systeem, een groot aantal aantrekkelijke gebieden voor het vestigen van nieuwe grondwaterwinningen. De functietoekenning aan deze gebieden
hangt af van de overige functies en doelstellingen.
Zo zal er geen functie natuur aan het freatisch
grondwater kunnen worden toegekend, waarbij
kwel naar maaiveld de bepalende factor is, indien
de drinkwaterfunctie aan het diepe grondwater
toegekend is.
Het samengaan van een grondwaterwinning en

een landbouwfunctie is mogelijk, aangezien eventuele opbrengstderving kan worden vergoed en er
maatregelen kunnen worden getroffen om belasting van het diepe grondwater te voorkomen.
De ontwikkelingskaart van het Streekplan geeft
ontwikkeling van natuurwaarden en oppervlakte-waterwinning aan in het beekdal van de Hunze.
Beide ontwikkelingen kunnen waterhuishoudkundig niet optimaal ondersteund worden, indien het
gebied een landbouwfunctie krijgt toegekend.
Vanwege het grote belang van de openbare drinkwatervoorziening is een algemeen uitgangspunt
dat aan de waterbehoefte voor de drinkwatervoorziening wordt voldaan. Hierbij moet bedacht
worden dat tot het jaar 2010 dekking moet worden gevonden voor 8,5 miljoen m3 per jaar binnen de regio Noord-Drenthe. Gezien het beleid
in de overige systemen ligt de nadruk hierbij op
het systeem Oostermoerse Vaart.
Gezien de uitgezette beleidslijnen zou zowel
grond- als oppervlaktewater hiervoor in aanmerking komen. Op korte termijn kan het benodigde
water niet uit het oppervlaktewater worden
gewonnen. Een deel zal dus in ieder geval uit het
grondwater moeten komen.
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Uitgangspunten
Er wordt van uitgegaan dat de extra behoefte aan
water voor de openbare drinkwatervoorziening in
Noord-Drenthe uit het systeem Oostermoerse
Vaart moet komen. De extra behoefte wordt in
eerste instantie gedekt met grondwater. De potenties voor het winnen van oppervlaktewater ten
behoeve van de drinkwatervoorziening moeten
echter behouden blijven.
In de grotere aaneengesloten gebieden, die in het
huidige beleid reeds een landbouwkundige functie hebben, krijgt de landbouw prioriteit. De
waterhuishouding richt zich in deze gebieden op
de landbouw. Met uitzondering van de Exloosche
Landen waar natuurontwikkeling die in het kader
van de ruilverkaveling Odoorn gestalte kan krijgen wordt ondersteund. Als nevendoelstelling
richt de waterhuishouding zich op behoud van de
natuurwaarden in de kleinere natuurlijke elementen op de Hondsrug. Aangezien deze natuurgebieden op de hogere gronden liggen, heeft dit geen
gevolgen voor de huidige waterhuishoudkundige
situatie. In een strook langs de natuurgebieden

mag de waterhuishouding pas dan veranderd worden als aangetoond is dat er geen negatieve effecten in de natuurgebieden optreden. Tot slot zal
het oppervlaktewaterbeheer van het beekstelsel
van de Hunze zich mede richten op het ontwikkelen van aquatische levensgemeenschappen
(natuurfunctie op midden niveau). Dit houdt onder meer in dat de inrichting van de beek en de
oevers hierop aangepasten moeten worden. Het
begrip oever moet hierbij breed worden uitgelegd.
Gezien de bijdrage van de landbouw aan de belasting van het oppervlaktewater staat de waterkwaliteit van de Hunze enigszins onder druk vanwege
de toegekende landbouwfunctie aan het freatisch
grondwater. Verwacht wordt dat de aanscherping
van het milieubeleid op de langere termijn toch
kansen biedt voor een verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit en daarmee voor de ontwikkeling van een kansrijke aquatische levensgemeenschap.
Wateraanvoer kan plaatsvinden overeenkomstig
het Wateraanvoerplan.

Per aspect

Oppervlaktewaterkwaliteit:
in het beekdal van de Hunze afgestemd op
aquatische levensgemeenschappen:
natuurfunctie op midden niveau;

ecologische normering;
geen specifieke functie in de overige wateren.

Oppervlaktewaterkwantiteit:
afgestemd op landbouw:
peil afgestemd op landbouwkundige normen;
optimale conservering op landbouwkundige
normen;
optimale wateraanvoer in gebied dat in het

Wateraanvoerplan is aangewezen;
inrichting Hunze afstemmen op aquatische
natuur;
isolatie natuurterreinen op Hondsrug.

Grondwaterkwaliteit:
plaatselijk afgestemd op de levering van grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening:
ter plaatse van de huidige grondwaterwinningen voldoen aan de normen van grondstof
voor drinkwaterbereiding;
in gebieden voor toekomstige grondwaterwin-

ningen geen onomkeerbare milieuhygiënische
ingrepen toestaan die niet in overeenstemming zijn met de drinkwaterfunctie;
grondwaterbeschermingsgebieden rond
winningen voor de openbare drinkwatervoorziening.

Grondwaterkwantiteit:
afgestemd op duurzaam landbouwkundig gebruik
en daarnaast voldoen aan de behoefte van de
openbare drinkwatervoorziening:
in landbouwgebieden binnen het Hunzedal
GT III*, in Veenkoloniën en Odoornerveen
GTIV;
binnen de veengebieden zal het beheer gericht

zijn op het minimaliseren van klink en
oxydatie;
huidige grondwateronttrekkingen handhaven;
in rest van systeem nog extra ruimte om voor
de openbare drinkwatervoorzieninggrondwater te winnen.
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Functietoekenning

Functie freatisch grondwater (zie kaart)
Het freatisch grondwater binnen de huidige bos- en
natuurgebieden heeft een natuurfunctie toegekend
gekregen. De aangrenzende gebieden hebben een
algemene functie toegekend gekregen. Deze gebieden kunnen worden gebruikt in overeenstemming
met de ruimtelijke ordening, waarbij aangrenzende

gebieden met een andere functie niet nadelig
mogen worden beïnvloed. Aan de grote aaneengesloten zone-1- en -2-gebieden van het Streekplan
is een landbouwfunctie toegekend. De grondwaterbeschermingsgebieden rond De Groeve,
Gasselte en Annen zijn op de kaart aangegeven.

Functie diep grondwater (zie kaart)
De functie grondwater voor de bereiding van
drinkwater is toegekend aan de intrekgebieden
van de grondwaterwinningen De Groeve en

Gasselte. In de rest van het systeem is de nodige
ruimtegereserveerdvoortoekomstigeuitbreidingen en eventuele nieuwe pompstations.

Functie oppervlaktewater (zie kaart)
Het oppervlaktewater in het beekdal van de

Hunze heeft een natuurfunctie op midden niveau.

Gevolgen voor de belangen

Openbare drinkwatervoorziening
De grondwaterwinningen De Groeve, Gasselte en
Annen passen binnen het beleid. De in het aangrenzende systeem Drentse Aa toegekende functies mogen niet nadelig worden beïnvloed. Bij
mogelijke vergroting van de capaciteit zal dit een
uitgangspunt zijn. Aan de wensen van de open-

Natuur
Ondersteuning vanuit de waterhuishouding voor
het ontwikkelen van natuurwaarden zal zich voornamelijk beperken tot aquatische levensgemeenschappen. De overige natuurwaarden binnen het
Hunzedal worden vanuit de waterhuishouding
niet ondersteund. Er wordt wel een redelijk hoge
grondwaterstand gehandhaafd, maar de gewenste
kwelsituatie zal niet bereikt worden. Herstel van
een kwelafhankelijke beekdallevensgemeenschap
is dan ook niet mogelijk. De waterkwaliteit van
de Hunze zal als gevolg van een afname van de
kwel (door toename grondwaterwinning) enigszins kunnen wijzigen. De natuurwaarden op de
Hondsrug worden wel ondersteund. Deze ondersteuning beperkt zich tot lokale maatregelen bij
natte elementen op de Hondsrug.
Het landbouwkundige gebruik van het gebied zal

Landbouw
Aan de wens van de landbouw om de huidige
situatie te kunnen handhaven wordt tegemoet
gekomen. Dit betekent dat er in de toekomst
maatregelen kunnen worden getroffen om de
gevolgen van klink en oxydatie van het veen te
compenseren.

bare drinkwatervoorziening voor mogelijke nieuwe grondwaterwinningen binnen dit systeem kan
volledig worden tegemoet gekomen. Ook hierbij
zullen de nieuwe grondwaterwinningen geen
nadelige invloed mogen uitoefenen op naastliggende systemen.

bijdragen aan de belasting van het oppervlaktewater met meststoffen en bestrijdingsmiddelen.
Gezien de aanscherping van het beleid op deze
punten mag worden verwacht dat hier op termijn
een verbetering optreedt.
Voor de natuurwaarde van het Zuidlaardermeer
zal dit beleid weinig gevolgen hebben. Het
Zuidlaardermeer vormt een wegzijgingsgebied,
zodat wijzigingen in de kwel-/wegzijgingssituatie
als gevolg van de winning weinig invloed zullen
hebben, het peil van het meer onveranderd blijft
en de wijziging in de afvoer marginaal zal zijn.
Aan de wens voor ontwikkeling van natuurwaarden in het Odoornerveen wordt geen invulling
gegeven. Binnen het bestaande beleid is hier geen
ruimte voor.

De wateraanvoer kan binnen de gebieden die in
het Wateraanvoerplan zijn aangegeven, worden
geoptimaliseerd. De landbouw zal enige beperking ondervinden van de grondwaterwinning
voor de openbare drinkwatervoorziening. Hiervoor bestaan financiële regelingen.
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4.4.

Smilde

Welke combinaties zijn mogelijk?
In het systeem Smilde is vooral het landbouwbelang aanwezig. Het systeem heeft in het huidige
beleid grotendeels een landbouwkundige doelstelling. Daarnaast is de waterhuishouding in het
systeem in het kader van de ruilverkaveling Smilde optimaal ingericht voor de landbouw.
Op de hogere gronden langs de rand van het

Uitgangspunten
Het belangrijkste uitgangspunt is dat de landbouwkundige mogelijkheden ondersteund worden. De waterhuishouding is afgestemd op landbouwkundige normen. Daarnaast wordt gestreefd
naar het behoud van de natuurwaarden in de natuurgebieden. Gegeven het feit dat deze natuurgebieden op de hogere gronden liggen, heeft dat
geen gevolgen voor de huidige waterhuishoud-

systeem liggen natuurgebieden. Verder ligt een
klein deel van het Fochtelooërveen in dit systeem.
In dit systeem is het goed mogelijk om vanuit de
waterhuishouding zowel de landbouw te ondersteunen als de natuur.

kundige situatie. Alleen geldt dat de waterhuishouding in een strook langs de natuurgebieden
pas dan veranderd kan worden als aangetoond is
dat er geen negatieve effecten optreden in de natuurgebieden. Dit zal overigens niet zou gauw
aan de orde zijn, omdat ook de landbouw hier op
hogere gronden plaatsvindt.

Per aspect

Oppervlaktewaterkwaliteit:
afgestemd op de natuur in de natuurgebieden:
natuurfunctie op hoog niveau in de natuur-

Oppervlaktewaterkwantiteit:
afgestemd op de landbouw met uitzondering van
de natuurgebieden:
peil afgestemd op landbouwkundige normen;
optimale conservering op landbouwkundige
normen;

gebieden;
ecologische normering in de natuurgebieden.

optimale wateraanvoer overeenkomstig het
Wateraanvoerplan;
natuurvriendelijke inrichting van waterlopen
in de ecologische verbindingszones.

Grondwaterkwaliteit:
geen specifieke kwaliteitseisen.

Grondwaterkwantiteit:
afgestemd op de landbouw:

GT IV in het landbouwgebied.

Functietoekenning

Functie freatisch grondwater (zie kaart)
Het freatisch grondwater heeft een landbouwfunctie in de zone-1- en -2-gebieden van het
Streekplan. Daar waar gebieden met een landbouwfunctie direct grenzen aan een natuurgebied
is een algemene functie toegekend. In deze gebieden kan de waterhuishouding worden ingericht in
overeenstemming met de ruimtelijke ordening,

waarbij aangrenzende gebieden met een andere
functie niet nadelig mogen worden beïnvloed. In
de natuurgebieden is de functie natuur aan het
freatisch grondwater toegekend. Het freatisch
grondwater in de grote bebouwde gebieden heeft
een specifieke functie ten behoeve van het stedelijk gebied.
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Functie diep grondwater
In aansluiting op de functie van het diepe grondwater in het systeem Noordenveld heeft het diepe
grondwater in het noorden van het systeem de

aanduiding ondersteuning natuurfunctie van het
freatisch grondwater. Verder is aan het diepe
grondwater geen specifieke functie toegekend.

Functie oppervlaktewater (zie kaart)
Het oppervlaktewater in de natuurgebieden heeft
een natuurfunctie op hoog niveau. Verder zijn
vier verbindingszones aangegeven, namelijk
tussen:

Witterveld en Fochtelooërveen;
Witterveld en Hijkerveld;
Zuid Hijkerzand en Achterste Zandduinen;
Leggelderveld en Dieverzand.

Gevo1gen voor de belangen

Openbare drinkwatervoorziening
Er zijn geen gevolgen voor de openbare drink-

watervoorziening.

Natuur
Aan de wensen vanuit de natuur wordt beperkt
invulling gegeven. Er wordt rekening gehouden
met het behoud van natuurwaarden in de natuurgebieden en de inrichting van een tweetal ecologische verbindingszones. De wensen in de gebieden
die grenzen aan de natuurgebieden zijn niet inge-

vuld. De situatie in de wijken kan verbeteren
door een natuurvriendelijker beheer van de
oevers. Er worden echter geen specifieke maatregelen genomen om de waterkwaliteit te
verbeteren.

Landbouw
Aan de wensen vanuit de landbouw wordt tegemoet gekomen. Alleen de wens voor wateraanvoer in een strook langs de Drentsche Hoofdvaart
bij Bovensmilde wordt niet ondersteund in het
Wateraanvoerplan. Dit gebied is afgevallen van-

4.5.

wege een te laag rendement. Indien de beheerder
echter mogelijkheden ziet om hier wateraanvoer
te realiseren en de totale aanvoercapaciteit van dit
systeem niet verandert, past wateraanvoer naar dit
gebied binnen het beleid.

Vledder- en Wapserveense Aa

Welke combinaties zijn mogelijk?
In het systeem Vledder- en Wapserveense Aa
komen uitgestrekte boscomplexen en natuurgebieden op de hogere gronden voor. Daarnaast wordt
het systeem gevormd door de beekdalen van de
Vledder- en Wapserveensche Aa. In de huidige
situatie wordt in de beekdalen en op de aangrenzende gronden landbouw bedreven. Vanuit het beleid en de wensen van het natuurlijk milieu wordt
in de beekdalen een ontwikkeling van natuurwaarden nagestreefd. De natuurwaarden op de hogere
gronden zijn in belangrijke mate afhankelijk van
het waterhuishoudkundige beheer in de beekdalen. In het systeem zal derhalve een keuze gemaakt moeten worden. Het beheer in de beekdalen richt zich op de ontwikkeling van natuurwaarden, waarbij ook voor de natuurwaarden op
de hogere gronden een goede ondersteuning kan
worden gegeven, of het beheer in de beekdalen

blijft zich op de landbouw richten, waarbij de
natuurwaarden op de hogere gronden achteruit
zullen blijven gaan. Bij een keuze voor de ontwikkeling van natuurwaarden zal de waterhuishouding van het gebied ingrijpend moeten worden
herzien. Een keuze voor het afstemmen van het
beheer op de landbouw sluit. niet goed aan bij de
beleidsmatige keuzen die voor dit gebied met
name in het Streekplan Drenthe zijn gedaan.
Op de Havelterberg wordt momenteel grondwater gewonnen voor de drinkwatervoorziening.
Deze winning heeft negatieve effecten op de
natuurwaarden aan de rand van de Havelterberg.
In het zuiden van het systeem liggen twee aantrekkelijke gebieden voor grondwaterwinning voor
de openbare drinkwaterwinning. Een grondwaterwinning op deze locaties laat zich moeilijk combi-
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neren met natuur in het beekdal. Een oppervlaktewaterwinning past wel in een natuurdoelstelling
van het systeem.
Een grondwaterwinning is te combineren met een
meer landbouwkundige doelstelling in het beekdal ter plaatse. Het samengaan van een grond-

waterwinning en een landbouwfunctie is mogelijk, aangezien eventuele opbrengstderving kan
worden vergoed en maatregelen kunnen worden
getroffen om belasting (meststoffen en bestrijdingsmiddelen) van het diepe grondwater te voorkomen.

Uitgangspunten
De waterhuishouding wordt afgestemd op een
verdere uitbouw van de natuurwaarden in de boscomplexen op de hogere gronden en de heideterreinen, alsmede op de ontwikkeling van de
natuurwaarden in de beekdalen. Er wordt dan
ook gestreefd naar een zo natuurlijk mogelijk
functionerend waterhuishoudkundig systeem.
Hiertoe zal zowel de waterhuishouding op de
hogere gronden als in de beekdalen moeten worden aangepast.
De doelstelling in de beekdalen is het ontwikkelen van kwelafhankelijke beekdallevensgemeenschappen. Dit betekent hoge grondwaterstanden
en voldoende kwel. Het streven is kwel in het
maaiveld. In ieder geval dient de kwelintensiteit
toe te nemen ten opzichte van de huidige situatie.
In het oppervlaktewater is het doel de ontwikkeling van aquatische natuur. Hiervoor dient vooral
een verbetering van de waterkwaliteit bereikt te
worden. In de directe omgeving van het beekdal
wordt een zo'n hoog mogelijke grondwaterstand
nagestreefd.
Daar waar mogelijk wordt de waterhuishouding
op de landbouw afgestemd. Hierbij geldt echter
de randvoorwaarde dat de natuurfuncties niet
negatief beïnvloed mogen worden.
Om de gewenste situatie te kunnen bereiken, zal
de waterhuishouding in grote delen van het gebied ingrijpend moeten worden gewijzigd. Het
veenkoloniale gebied bij Smilde, dat tot dit systeem behoort, watert via de diep ingesneden

Tilgrup af op de Vledder Aa. Deze diepe insnijding heeft door de drainerende werking een negatieve invloed op de omliggende boscomplexen en
natuurgebieden. Deze leiding zal dan ook moeten
worden aangepast. Het gevolg zal zijn dat de
afvoer van het veenkoloniale gebied niet meer via
deze weg kan verlopen. Dit zal een gunstig effect
hebben op de waterkwaliteit in de Vledder Aa.
Deze ingreep zal ook tot gevolg hebben dat de
huidige wateraanvoer via de Tilgrup komt te vervallen. Voor het gebied met een natuurfunctie
voor het freatisch grondwater is dit geen bezwaar,
omdat de wateraanvoer daar niet meer aan de
orde is. Voor de gebieden met een landbouwfunctie zal naar alternatieve aanvoermogelijkheden
worden gezocht.
·
De grondwaterwinning Havelterberg wordt
gehandhaafd op het huidige niveau.
Het meest zuidelijke aantrekkelijke gebied voor
grondwaterwinning ten behoeve van de openbare
drinkwatervoorziening (gebied 7) wordt gehandhaafd. Hierbij geldt echter als randvoorwaarde
dat de beekdalen ten noordoosten van het aantrekkelijk gebied niet negatief mogen worden
beïnvloed.
Het is mogelijk dat een combinatie met een oppervlaktewinning wordt gezocht. De potenties van
het systeem voor het winnen van oppervlaktewater dienen derhalve behouden te blijven.

Per aspect

Opperolaktewaterkwaliteit:
afgestemd op de aquatische natuur in de
beekdal en:
natuurfunctie op midden niveau in de beekdalen;
natuurfunctie op hoog niveau in de natuur-

gebieden;
ecologische normering;
functie oppervlaktewater voor de bereiding
van drinkwater moet in de toekomst mogelijk
blijven voor de Vledder- en Wapserveense Aa.

Opperolaktewaterkwantiteit:
afgestemd op de natuur:
in het beekdal slechts oppervlakkige ontwatering (greppels);
opheffen invloed van diepe leidingen in en
langs het beekdal;
meer conservering in de hoger gelegen
gebieden;

natuurvriendelijke inrichting van delen van
het bekenstelsel;
opstellen van een plan voor de aanpassing van
de waterhuishouding in het bovenstroomse
gedeelte, en alternatieve aanvoerroutes voor
de landbouwgebieden.
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Grondwaterkwaliteit.:
gericht op een natuurlijk ecosysteem in de
beekdal en:
grondwaterkwaliteit vormt geen belemmering
voor de ontwikkeling van een natuurlijk ecosysteem;
ter plaatse van de huidige grondwaterwinningen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening voldoen aan de normen van

grondstof voor drinkwaterbereiding;
grondwaterbeschermingsgebieden rond
winningen voor de openbare drinkwatervoorziening;
in gebieden voor toekomstige winningen geen
onomkeerbare milieuhygiënische ingrepen
toestaan die niet in overeenstemming zijn met
de drinkwaterfunctie.

Grondwaterkwantiteit:
gericht op natuurwaarden in de beekdalen:
kwel aan maaiveld in de beekdalen;
in beekdal GT II;
in de aan het dal grenzende gronden GT' en
III ofV;

het zoveel mogelijk vasthouden van het neerslagoverschot in de hogere gronden;
huidige grondwaterontrekking handhaven;
aantrekkelijk gebied 7 handhaven.

Functietoekenning

Functie freatisch grondwater (zie kaart)
Het freatisch grondwater heeft in de bosgebieden
en beekdalen van de Vledder- en Wapserveensche
Aa een natuurfunctie. Langs het heidegebied van
de Havelterberg en langs het beekdal van de
Wapserveensche Aa is een ondersteunde functie
toegekend. In beide gevallen gaat het om gronden
met vrij hoge grondwaterstanden qiet een directe
relatie met de aangrenzende gebieden. Het waterbeheer wordt hier meer dan in een gebied met een
algemene functie afgestemd op verbetering van de
natuurwaarden in de aangrenzende gebieden.
Aan een aantal kleinere gebieden is een landbouw-

functie toegekend. Dit zijn aaneengesloten zone1- of -2-gebieden (Streekplan), die vanuit de
waterhuishouding op de landbouw kunnen worden afgestemd zonder dat hiermee een gebied met
een natuurfunctie negatief beïnvloed wordt.
Rond de grondwaterwinning Havelterberg is het
grondwaterbeschermingsgebied aangegeven. Voor
de overige gebieden geldt de algemene functie.
Dit betekent dat de waterhuishouding wordt afgestemd op de lokale doelstellingen, waarbij naastgelegen functies niet nadelig mogen worden bèinvloed.

Functie diep grondwater (zie kaart)
Ten behoeve van de kwel naar het beekdal heeft
het diepe grondwater in het grootste deel grondwaterdeelsysteem van de Vledder- en Wapserveense Aa de aanduiding ondersteuning natuurfunctie
van het freatisch grondwater. Alleen het zuidelijke gedeelte heeft deze aanduiding niet, omdat
daar het beekdal van de Wapserveensche Aa een
landbouwfunctie heeft. Hiermee kan tevens het
aantrekkelijke gebied voor grondwaterwinning

voor de openbare drinkwatervoorziening (gebied
7) worden gehandhaafd. Er geldt echter de beperking dat de beekdalen met een natuurdoelstelling
niet negatief beïnvloed mogen worden door een
grondwaterwinning.
Het grondwater in het globale intrekgebied van
de winning Havelterberg heeft de functie grondwater voor de bereiding van drinkwater.

Functi.e oppervlaktewater (zie kaart)
Het oppervlaktewater van het beekdal van de
Vledder- en Wapserveensche Aa heeft een natuurfunctie op midden niveau. Gezien de huidige
situatie lijkt een opwaardering naar hoog niveau
niet aan de orde. Hierbij is dezelfde begrenzing
aangehouden als bij de functietoekenning van het
freatisch grondwater. In de natuurgebieden met
oppervlaktewater is een natuurfunctie op hoog
niveau toegekend.

In het systeem zijn drie ecologische verbindingszones aangegeven, namelijk:
Oosterzand-Dieverzand via het gebied ten
oosten van Kwasloot;
Dieverzand-Leggelderveld. Hier gaat het om
de passeerbaarheid van de Drentsche Hoofdvaart (hier wordt verder aandacht aan besteed
bij het primaire systeem);
Wapserveense Aa-Overijssel.
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Openbare drinkwatervoorziening
De grondwaterwinning Havelterberg wordt op
het huidige niveau gehandhaafd.
Het beleid biedt de mogelijkheid een alternatieve
locatie te zoeken in het aantrekkelijke gebied in
het zuiden van het systeem. Hierbij geldt als randvoorwaarde dat de beekdalen met een natuurfunc-

tie niet negatief beïnvloed mogen worden. Bij een
winningsonderzoek zal tevens het alternatief
oppervlaktewaterwinning in beeld kunnen worden gebracht of een combinatie van een grond- en
oppervlaktewaterwinning.

Natuur
De wensen vanuit het natuurlijke milieu worden
grotendeels ingevuld. Alleen is als begrenzing van
de natuurontwikkeling in het beekdal de ontwikkelingskaart van het Streekplan aangehouden.
Hiermee is niet tegemoet gekomen aan de wensen
voor kwelafhankelijke beekdallevensgemeenschappen in de percelen of sloten en de ontwikkeling van heischrale vegetaties op de flanken in het

gebied langs de Zekte en de Kwasloot.
In het benedenstroomse deel van het beekdal van
de Wapserveensche Aa is geen invulling gegeven
aan de wens voor verdrassing. Verder is het handhaven van de wateraanvoer via de Zekte niet in
overeenstemming met de wensen vanuit het
natuurlijke milieu.

Landbouw
Door dit beleid zal de situatie voor de landbouw
in de beekdalen verslechteren. Overigens zal een
daadwerkelijke aanpassing van de waterhuishouding in de beekdalen samenhangen met ontwikkelingen in het kader van het natuurbeleid. Op termijn zal de drooglegging verslechteren, omdat er
in de beekdalen geen werken worden uitgevoerd
om maaivelddalingen te compenseren. De wateraanvoer via de Tilgrup naar het beekdal van de
Vledder Aa vervalt. Voor de gebieden met een
landbouwfunctie zal naar alternatieve mogelijkheden worden gezocht.
De wens voor een verbetering van de drooglegging in het laagveengebied bij Wapserveen kan
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niet ingevuld worden in het gebied direct grenzend aan het beekdal en het heidegebied van de
Havelterberg. Deze gebieden hebben een ondersteunende functie voor natuurontwikkeling in de
aangrenzende gebieden. In de rest van het gebied
kunnen werken pas uitgevoerd worden als vast
staat dat de natuurwaarden en ook de ontwikkeling van natuurwaarden in aangrenzende gebieden
niet negatief beïnvloed worden. Dit geldt ook
voor de gebieden langs de Tilgrup en in het beekdal van de Wapserveensche Aa in het zuiden van
het systeem. De wens voor wateraanvoer naar de
Nijensleker Schipsloot is in overeenstemming met
het Wateraanvoerplan en past binnen het beleid.

Oude Vaart

Welke combinaties zijn er mogelijk?
Het systeem Oude Vaart wordt gekarakteriseerd
door een intensief landbouwkundig gebruikt
beekdal en een aantal, voornamelijk op de hogere
gronden gelegen, natuurgebieden. Voor een deel
hangen de natuurwaarden samen met de waterhuishouding op de aangrenzende lagere gronden.
Van het Dwingelderveld is bekend dat waterhuishoudkundige ingrepen in het beekdal van invloed
zijn op de grondwaterstand in het reservaat. Om
de bestaande natuurwaarden te ondersteunen zijn
zones nodig waarbinnen ingrepen slechts plaats
mogen vinden, indien is gebleken dat de natuurwaarden hierdoor niet nadelig worden beïnvloed.
Voor het ondersteunen van natuurlijke ontwikkelingen binnen het Dwingelderveld zijn ondersteu-

nende maatregelen in de aangrenzende beekdalen
nodig.
In het beekdal van de Oude Vaart daarentegen,
zijn ingrepen nodig om het bestaande landbouwkundige gebruik voort te kunnen zetten. Maaivelddalingen ten gevolge van klink en oxydatie
van veengronden zullen hiervoor moeten worden
gecompenseerd. Dit levert een knelpunt op bij het
ontwikkelen van de natuurwaarden binnen het
Dwingelderveld.
Het continueren van het landbouwkundige gebruik kan ook niet samen gaan met het herstellen
van kwelafhankelijke vegetaties in het maaiveld.
Enerzijds zal de kwel het maaiveld niet bereiken,
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anderzijds blijft, door de lagere grondwaterstanden, de voedselrijkdom te hoog.
De grondwaterwinningen in Beilen (Waterleidingmaatschappij "Drenthe" en de DOMO) hebben
een negatief effect op het voorkomen van kwel
aan maaiveld in de directe omgeving van Beilen
(onderzoek bestaande winningen).
Een combinatie van natuurontwikkeling in het
beekdal, landbouwkundig gebruik en grondwaterwinning ligt dan ook niet voor de hand. Het
samengaan van een grondwaterwinning en een
landbouwfunctie is wel mogelijk, aangezien eventuele opbrengstderving wordt vergoed en maatregelen kunnen worden getroffen om belasting
(meststoffen en bestrijdingsmiddelen) van het
diepe grondwater te voorkomen.
Binnen de bebouwde kom van Beilen wordt het
grondwater in het intrekgebied van de grondwaterwinning van de Waterleidingmaatschappij
"Drenthe" vrij goed beschermd door het voorkomen van dikke keileemlagen. Beïnvloeding vanuit het bebouwde gebied is in de huidige situatie

dan ook niet waarschijnlijk (onderzoek bestaande
winningen).
De aanwezigheid van de grondwaterwinningen in
het systeem worden afgewogen tegen de functies
en doelstellingen die worden toegekend. Zo
zullen de grondwaterwinningen in Leggeloo en
Havelte alleen binnen dit systeem passen, indien
er geen natuurgebieden worden beïnvloed met de
doelstelling kwel aan maaiveld en/of de aanwezige natuurwaarden sterk afhangen van de stijghoogte van het diepe pakket. De aantrekkelijke
gebieden uit het Grondwaterplan worden gehandhaafd, indien ze samen kunnen gaan met een
toegekende functie.
Aangezien bij een eventuele winning binnen het
aantrekkelijke gebied ten westen van Havelte, ten
oosten van Uffelte en in de omgeving van Orvelte
zowel natuurbelangen binnen dit systeem als in
aanliggende systemen nadelig worden beïnvloed,
wordt hier geen ruimte meer geboden om grondwater te winnen ten behoeve van de openbare
drinkwatervoorziening.

Uitgangspunten
De waterhuishouding richt zich voornamelijk op
het in stand houden van de landbouw. Daarnaast
wordt de ontwikkeling van natuurwaarden in het
Dwingelderveld en in de Elperstroom nagestreefd. Binnen het beekdal van de Elperstroom
richt de waterhuishouding zich op het ontwikkelen van een natuurlijk ecosysteem met een kwelafhankelijke beekdalvegetatie.
Door middel van een natuurvriendelijke natte
infrastructuur worden bestaande natuurterreinen
met elkaar verbonden en wordt invulling gegeven

aan de ecologische verbindingszones.
De huidige grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening in Beilen, Leggeloo
en Havelte passen binnen het beleid. De winningen in Havelterberg en Leggeloo komen echter
niet meer in aanmerking voor uitbreiding, gezien
de optie behoud voor de natuurwaarden op de
Havelterberg en het Leggelderveld. Binnen het
aantrekkelijk gebied 1 is er nog enige ruimte voor
nieuwe winningen in de toekomst.

Per aspect

Oppervlaktewaterkwaliteit:
ten zuiden van Rhee bruggen afgestemd op aquatische levensgemeenschappen, in de natuurterreinen Rheebruggen, Havelterberg, Leggelderveld,
Hijkerveld, Dwingelderveld en in de Elperstroom

afgestemd op een natuurlijk ecosysteem:
natuurfunctie óp midden en hoog niveau;
ecologische normering.

Oppervlaktewaterkwantiteit:
afgestemd op de natuur in de Elperstroom en in
bestaande natuurterreinen:
in beekdal Elperstroom slechts oppervlakkige
ontwatering;
binnen natuurterreinen optimale conservering
ten behoeve van de natuur;
isolatie natuurgebieden;
in bufferzones geen ingrepen die natuurwaarden in natuurterreinen nadelig beïnvloeden en
optimaal conserveren;
rondom het Dwingelderveld een zo hoog
mogelijke grondwaterstand;

natuurvriendelijke inrichting van delen van
waterlopen in de ecologische verbindingszones;
in gebieden met landbouwfunctie voor
freatisch grondwater peil afgestemd op
landbouwkundige normen;
in gebieden met landbouwfunctie voor
freatisch grondwater optimale conservering
op landbouwkundige normen;
optimale wateraanvoer in gebieden met
landbouwfunctie voor freatisch grondwater;

31

Grondwaterkwaliteit:
plaatselijk afgestemd op de levering van grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening:
ter plaatse van de huidige grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening
voldoen aan de normen voor bereiding van
drinkwater;

bij locaties voor reserveringen geen onomkeerbare ingrepen toestaan die niet in overeenstemming zijn met het drinkwaterbelang;
grondwaterbeschermingsgebieden rond
grondwaterwinningen voor openbare drinkwatervoorziening.

Grondwaterkwantiteit:
in beekdal van de Elperstroom afgestemd op
natuurlijke ecosystemen:
in beekdal Elperstroom kwel aan maaiveld en
GTII;
op de hogere gronden zoveel mogelijk
vasthouden van het neerslagoverschot;
in beekdal ten westen van Beilen GT 111";
in overige veengebieden GT III*, overig

GT' en IV en VI;
binnen de veengebieden zal het beheer gericht
zijn op het minimaliseren van klink en oxydatie;
huidige grondwateronttrekkingen handhaven;
binnen het aantrekkelijke gebied 1 nog extra
ruimte om grondwater, voor de openbare
drinkwatervoorziening te winnen.

Functietoekenning

Functie freatisch grondwater (zie kaart)
Aan het freatisch grondwater in het beekdal ten
oosten van Beilen en de daarbij behorende zijbeken is een landbouwfunctie toegekend, overeenkomstig de zone-1-aanduiding van het Streekplan. Het freatisch grondwater binnen het beekdal van de Elperstroom en in de bestaande natuurterreinen heeft een natuurfunctie. In het beekdal
van de Elperstroom zullen geen maatregelen meer
getroffen worden om de gevolgen van klink en
oxydatie te compenseren. Aangezien het beekdal
van de Oude Vaart, ten westen van Beilen een
directe waterhuishoudkundige relatie met het
Dwingelderveld heeft, is hier een ondersteunende
functie toegekend.
Dit betekent dat het waterbeheer hier, binnen het
huidige gebruik als graslandgebied, meer dan bij
een algemene functie moet bijdragen aan een verbetering van de natuurwaarden op het Dwingel-

derveld. Rondom de overige natuurterreinen is
een algemene functie toegekend. Waterhuishoudkundige maatregelen mogen hier slechts uitgevoerd worden, indien is gebleken dat hierdoor de
natuurterreinen niet nadelig worden beïnvloed.
Aan het freatisch grondwater rond Rheebruggen
en Orvelte (Streekplan zone 3) is een algemene
functie toegekend. Deze gebieden kunnen worden gebruikt in overeenstemming met de ruimtelijke o:~dening, waarbij aangrenzende gebieden
met een andere functie niet nadelig mogen worden beïnvloed. De grondwaterbeschermingsgebieden van de grondwaterwinningen Beilen, Havelte
en Leggeloo zijn op kaart weergegeven. Het freatisch grondwater in de bebouwde kom van Beilen
heeft een specifieke functie ten behoeve van het
stedelijk gebied.

Functie diep grondwater (zie kaart)
Aangezien de stijghoogte van het diepe grondwater onder het Dwingelderveld bepalend is voor
instandhouding en ontwikkeling van een natuurlijk ecosysteem, is aan dit diepe grondwater de
aanduiding ondersteuning natuurfunctie van het
freatisch grondwater gegeven. De functie grond-

water voor de bereiding van drinkwater is toegekend aan de intrekgebieden van de grondwatetwinningen Beilen, Leggeloo en Havelte. In de rest
van het systeem is de nodige ruimte gereserveerd
voor toekomstige uitbreidingen en eventuele
nieuwe pompstations.

Functie oppervlaktewater (zie kaart)
Het oppervlaktewater in het beekdal van de
Elperstroom en binnen een aantal natuurterreinen
heeft een natuurfunctie op hoog niveau. Ten zuiden van Rheebruggen heeft het oppervlaktewater
een natuurfunctie op midden niveau. Verder zijn

er drie verbindingszones aangegeven, namelijk
tussen:
Havelterberg en Dwingelderveld;
Dwingelderveld en Ellertsveld;
Westerveld en Hijkerveld.
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Openbare drinkwatervoorziening
De grondwaterwinningen in Beilen, Leggeloo en
Havelte passen binnen het beleid. Voor uitbreidingen van zowel Leggeloo als Havelte wordt geen

ruimte meer geboden. Voor nieuwe grondwaterwinningen is ruimte elders in het systeem.

Natuur
Aan de wensen van het natuurlijk milieu wordt
deels tegemoet gekomen. Verdergaande verdroging binnen de bestaande reservaten wordt voorkomen door het aanwijzen van bufferzones, waarbinnen waterhuishoudkundige maatregelen
slechts dan mogen worden getroffen, indien is gebleken dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor
de natuurwaarden. Vanuit de waterhuishouding
wordt ondersteuning gegeven voor herstel van
natuurwaarden in het Dwingelderveld. Door het
inrichten van een natte infrastructuur met onder
andere natte elementen als poelen en moerassen
wordt het Dwingelderveld, via Rheebruggen,
verbonden met de Havelterberg en via bestaande
natuurterreinen met boswachterij Schoonlo.
In het beekdal van de Elperstroom kan een
natuurlijk ecosysteem ontwikkeld worden, waarbij kwel naar maaiveld voorkomt. Ten zuiden van
Rheebruggen is herstel van een kwelafhankelijke

beekdallevensgemeenschap niet mogelijk. De
waterhuishouding richt zich hier op aquatische
levensgemeenschappen.
In het beekdal van de Oude Vaart blijft ten oosten
van Beilen de landbouw voorop staan. Ten westen
van Beilen krijgt de waterhuishouding een ondersteunende functie voor ontwikkeling van natuurwaarden in het Dwingelderveld. Als graslandgebied blijft dit gebied geschikt voor de landbouw,
daarnaast blijft het gebied geschikt voor weidevogels. Herstel van kwelafhankelijke vegetaties
wordt niet ondersteund. Het reservaatsgebied nabij Westerbork is een vrij klein gebied, te midden
van landbouwkundig intensief gebruikte gebieden. Maatregelen alleen in het reservaatsgebied
zullen onvoldoende effect opleveren voor het herstellen van kwelafhankelijke vegetaties. Gezien de
doelstelling van de omgeving kan de waterhuishouding hier geen ondersteunende rol vervullen.

Landbouw
Binnen de veengebieden kan, met uitzondering
van de direct aan de natuurterreinen grenzende
gronden, rondom Rheebruggen en in de omgeving van het beekdal van de Elperstroom, de
waterhuishouding in de toekomst worden aangepast, om de gevolgen van klink en oxydatie te
compenseren. Hierbij wordt uitgegaan van de
gewenste grondwatersituatie. Bestaande natuurreservaten mogen hierdoor niet nadelig worden
bei'nvloed. In een aantal zijbeken van de Oude
Vaart, waaronder de Vorrelveense lake, Hijkerleek en Altingerleek kan de afwatering worden
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verbeterd. In het bovenstroomse deel van de
Vorrelveense lake mogen deze werken uitgevoerd
worden als ze geen nadelige invloed op natuurwaarden binnen bestaande reservaten hebben.
Ook in het landbouwgebied ten westen van Elp
en ten zuiden van Westerbork kan de afwatering
verbeterd worden als hiermee de natuurwaarden
binnen bestaande natuurterreinen niet nadelig
worden beïnvloed. Wateraanvoer kan plaats vinden in de gebieden die zijn aangewezen in het
Wateraanvoerplan.

Veenmarken

Welke combinaties zijn mogelijk?
In het systeem Veenmarken zijn zowel het landbouwbelang als het belang van de drinkwatervoorziening duidelijk aanwezig.
Het gehele veenkoloniale gebied is als landbouwgrond in gebruik en is zowel voor wat betreft de
verkaveling als de waterhuishouding vrij optimaal
ingericht.
De hoger gelegen Hondsrug, van nature een

droger gebied als de Veenkoloniën, is eveneens
voor een belangrijk deel in gebruik bij de landbouw, zij het dat hier enkele boscomplexen het
landschap afwisselen.
Binnen het systeem komt één grondwaterwinning
ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening voor (Valtherbos). Het belang dat binnen dit
systeem aan de openbare drinkwatervoorziening
wordt toegekend, wordt echter beter geïllustreerd
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door het grote aantal aantrekkelijke gebieden dat
in dit systeem ligt.
De effecten van eventuele nieuwe grondwaterwinningen binnen dit gebied op zowel het landbouwbelang als op het natuurbelang zijn gering.
Daarnaast is er nog een studie gaande om aan te
geven in hoeverre het grondwater in de overige
veenkoloniale gebieden, in verband met het van
nature aanwezig zijn van hoge ijzer- en ammoniumgehalten, nog geschikt is voor de bereiding van
drinkwater. Het samengaan van een grondwaterwinning en een landbouwfunctie is mogelijk, aan-

gezien eventuele opbrengstderving kan worden
vergoed en maatregelen kunnen worden getroffen
om belasting (meststoffen en bestrijdingsmiddelen) van het diepe grondwater te voorkomen.
Daar waar aantrekkelijke gebieden direct grenzen
aan te handhaven en/of te ontwikkelen natuurwaarden, die afhankelijk zijn van de stijghoogte
van het diepe pakket, is een combinatie grondwaterwinning-natuur niet mogelijk. Dit geldt
voor een combinatie van natuurwaarden in het
Oosterbos en grondwaterwinning in de directe
omgeving.

Uitgangspunten
Het handhaven van de huidige onttrekkingen, het
reserveren van mogelijkheden voor toekomstige
grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening en het landbouwbelang staan
voorop. Vanuit de landbouw zijn er binnen het gebied op korte termijn geen wensen en het waterbeheer zal zich dan ook met name richten op het
in stand houden van een landbouwkundig optimaal peilbeheer. Als nevendoelstelling geldt het

behoud van de aanwezige natuurwaarden in het
Oosterbos. Het waterbeheer zal hier zijn gericht
op behoud en waar mogelijk herstel van hoogveenvegetaties. Het reservaat zal niet nadelig worden beïnvloed door waterhuishoudkundige maatregelen in de omgeving. Tot slot wordt invulling
gegeven aan de ecologische verbindingszone langs
de Valtherdijk.

Per aspect
Opperv'4ktewaterkwaliteit:
afgestemd op de natuur in de natuurgebieden:
natuurfunctie op hoog niveau;
ecologische normering.

Opperv'4ktewaterkwantiteit:
afgestemd op de landbouw:
peil afgestemd op landbouwkundige normen;
optimale conservering op landbouwkundige
normen;

optimalisatie wateraanvoer;
isolatie Oosterbos;
natuurvriendelijke inrichting van delen van
waterlopen in de ecologische verbindingszone.

Grondwaterkwaliteit:
plaatselijk afgestemd op de levering van grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening:
ter plaatse van de huidige grondwaterwinning
voor de openbare drinkwatervoorziening voldoen aan de normen van grondstof voor de
drinkwater bereiding;
grondwaterbeschermingsgebied rond de

grondwaterwinning ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening;
in gebieden voor toekomstige grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening geen onomkeerbare milieuhygiënische
ingrepen toestaan die niet in overeenstemming zijn met de drinkwaterfunctie.

Grondwaterkwantiteit:
afgestemd op de landbouw en daarnaast voldoen
aan de behoefte van de openbare drinkwatervoorz1erung:
GT IV in het veenkoloniaal landbouwgebied;
GT'en I en II in het Oosterbos;

huidige grondwateronttrekkingen kunnen
worden gehandhaafd;
extra ruimte aanwezig om grondwater te winnen;

34
Functietoekenning

Functie freatisch grondwater (zie kaart)
Aan de zone-1- en -2-gebieden van het Streekplan
binnen de Veenkoloniën is een landbouwfunctie
toegekend. Het freatisch grondwater binnen de
huidige natuurreservaten en bosgebieden heeft
een natuurfunctie. De aangrenzende gebieden
hebben een algemene functie toegekend gekregen.

In deze gebieden kan de waterhuishouding worden ingericht in overeenstemming met de ruimtelijke ordening waarbij aangrenzende gebieden
met een andere functie niet nadelig mogen worden beïnvloed. Het grondwaterbeschermingsgebied van Valtherbos is aangegeven op kaart.

Functie diep grondwater (zie kaart)
De functie grondwater voor de bereiding van
drinkwater is toegekend aan het intrekgebied van
de grondwaterwinning Valtherbos. Daarnaast is
er ruimte gereserveerd voor toekomstige uitbreidingen en eventuele nieuwe pompstations binnen
de komende planperiode. Hierbij wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheden om in de aantrekkelijke gebieden 18 en 19
op de Hondsrug grondwater te winnen. Onder-

zoek zal moeten uitwijzen of hier mogelijkheden
liggen.
Het onderzoek "ammonium en ijzerhoudend
grondwater in Zuidoost-Drenthe" wat op dit
moment, in het kader van het Grondwaterplan
wordt uitgevoerd, zal aangeven of de totaal beschikbare ruimte voor uitbreidingen of nieuwe
winningen in het veenkoloniale gebied in de volgende planperiode nog kan worden uitgebreid.

Functie oppervlaktewater (zie kaart)
Het oppervlaktewater in het Oosterbos en het
aangrenzende veenmuseum heeft een natuurfunc-

tie op hoog niveau. Verder is er een verbindingszone langs de Valtherdijk aangegeven.

Gevolgen voor de belangen

Openbare drinkwatervoorziening
De huidige grondwaterwinning binnen dit systeem kan worden gehandhaafd. In de toekomst is
er voldoende ruimte binnen de rest van het systeem. Het aantrekkelijk gebied nabij het hoogveenrestant het Oosterbos biedt geen ruimte meer
voor het winnen van grondwater.

De aantrekkelijke gebieden 18 en 19 zullen pas
voor nieuwe grondwaterwinningen beschikbaar
komen indien onderzoek aangeeft dat de optredende effecten niet strijdig zijn met toegekende
functies in aangrenzende systemen.

Natuur
Aan de wensen voor behoud en ontwikkeling van
het Oosterbos wordt tegemoet gekomen. Binnen
het veenkoloniale gebied kan de wateraanvoer
worden geoptimaliseerd overeenkomstig het
Wateraanvoerplan. De oppervlaktewaterkwaliteit
is hiermee in belangrijke mate bepaald. Via onder

andere een natuurvriendelijke inrichting van
delen van waterlopen in de ecologische verbindingszone langs de Valtherdijk, kunnen de natuurwaarden worden verbeterd. Aan de wens voor
natuurontwikkeling in de Exloosche Landen
wordt niet tegemoet gekomen.

Landbouw
Aan de wens om de huidige situatie te kunnen
handhaven, kan worden tegemoet gekomen.
Toekomstige maaivelddalingen ten gevolge van
oxydatie en klink kunnen met behulp van water-

huishoudkundige werken worden gecompenseerd. Verder kan, overeenkomstig eerdere besluitvorming, de wateraanvoer worden geoptimaliseerd.
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4.8.

Nijeveen-Kolderveen

Welke combinaties zijn mogelijk?
Het systeem Nijeveen-Kolderveen bestaat voornamelijk uit bemalen gebied dat in gebruik is bij
de landbouw. In het huidige beleid staat voor dit
gebied de landbouw voorop.
In potentie is er een goede ontwikkeling van
natuurwaarden mogelijk. Het gebied is door de
lage ligging vrij nat en er komt op uitgebreide
schaal kwel voor. Ontwikkeling van natuurwaarden wordt echter niet ondersteund door het
huidige beleid, zodat het op dit moment niet reëel
is natuurontwikkeling als optie mee te nemen.
Natuurwaarden in het oppervlaktewater zijn

goed te combineren met een landbouwfunctie in
dit systeem. Vooral door de kwel is de oppervlaktewaterkwaliteit in dit systeem vrij goed.
Het Grondwaterplan geeft een aantrekkelijk gebied voor grondwaterwinning voor de openbare
drinkwatervoorziening in dit systeem. Dit gebied
is aantrekkelijk vanwege een geringe hydrologische beïnvloeding door de aanwezigheid van een
intensief oppervlaktewaterstelsel. Een grondwaterwinning is hier goed te combineren met een
landbouwfunctie.

Uitgangspunten
De waterhuishouding wordt afgestemd op de
landbouw. Verder wordt gestreefd naar een uitbouw van natuurwaarden in de waterlopen.
Dit betekent dat het typische polderkarakter met
veel sloten behouden moet blijven en dat de
waterkwaliteit belangrijk is. De huidige wateraanvoer is in overeenstemming met het polderkarak-

ter van het gebied en kan derhalve gehandhaafd
blijven.
Vanwege het feit dat een grondwaterwinning
goed gecompenseerd kan worden in dit syteem,
wordt er ruimte geboden voor een nieuwe grondwaterwinning voor de openbare drinkwatervoorziening.

Per aspect

Oppervlaktewaterkwaliteit:
afgestemd op de waternàtuur:
natuurfunctie op midden niveau;
ecologische normering.

Oppervlaktewaterkwantiteit.·
afgestemd op de landbouw met uitzondering van
de natuurgebieden:
peil afgestemd op landbouwkundige normen;
zoveel mogelijk beperken van oxydatie en
klink van veen;

optimale conservering op landbouwkundige
normen;
handhaven huidige wateraanvoer;
handhaven polderkarakter;
natuurvriendelijk beheer waterlopen.

Grondwaterkwaliteit:
in gebieden voor toekomstige winningen geen
onomkeerbare milieuhygiënische ingrepen

Grondwaterkwantiteit:
afgestemd op de landbouw:
GT UI*.

toestaan die niet in overeenstemming zijn met
de drinkwaterfunctie.
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Functietoekenning

Functie freatisch grondwater (zie kaart)
Het freatisch grondwater heeft een landbouwfunctie in vrijwel het gehele systeem. Alleen in
het uiterste noordoosten van het systeem is de
algemene functie toegekend. Deze algemene
functie houdt hier vooral verband met de natuur-

waarden van de Havelterberg. Ook valt nog een
klein deel van het grondwaterbeschermingsgebied
van de winning Havelterberg in dit systeem. Het
freatisch grondwater in Meppel heeft een specifieke functie ten behoeve van het stedelijk gebied.

Functie diep grondwater (zie kaart)
Het grondwater in het globale intrekgebied van
de grondwaterwinning Havelterberg heeft de
functie grondwater voor de bereiding van drinkwater. Verder is het aantrekkelijke gebied 6 uit het

Grondwaterplan overgenomen. Hier wordt ruimte geboden voor een eventueel nieuwe grondwaterwinning voor de openbare drinkwatervoorziening.

Functie oppervlaktewater (zie kaart)
Het oppervlaktewater in het systeem heeft een
natuurfunctie op midden niveau.

Gevolgen voor de belangen

Openbare drinkwatervoorziening
In het systeem is ruimte voor een nieuwe grondwaterwinning. Hiermee wordt voorzien in de
mogelijkheid om in deze regio een vervangende

locatie te zoeken voor de uitbreiding van de
grondwaterwinning Havelterberg.

Natuur
Het beleid voorziet in het behoud van de natuurwaarden in de waterlopen. Daarnaast zullen de
gunstige omstandigheden voor weidevogels onge-

veer gelijk blijven. Er wordt geen invulling gegeven aan de wensen met betrekking tot herstel en
ontwikkeling van natuurwaarden.

Landbouw
Het beleid voorziet in een tamelijk optimale
situatie voor de landbouw.

4.9.

Wold Aa

Welke combinaties zijn mogelijk?
Het systeem omvat zowel grote bouwlandcomplexen, graslandgebieden als enkele grote natuurterreinen. Centraal door het gebied loopt het
beekdal van de Wold Aa, bovenstrooms Ruiner
Aa genoemd.
De natuurwaarden in de reservaten worden mede
beïnvloed door waterhuishoudkundige maatregelen in het beekdal van de Ruiner Aa. Intensief
landbouwkundig gebruik binnen het beekdal,
waarbij, vanwege klink en oxydatie van veen, het
peil doorgaand verlaagd moet worden, heeft
negatieve effecten op de natuurwaarden in het

Dwingelderveld. Een meer natuurlijke ontwikkeling binnen het beekdal en de verdergaande ontwikkeling van natuurwaarden op het Dwingelderveld zouden goed kunnen samengaan, overeenkomstig de ontwikkelingskaart van het Streekplan. Voor behoud van de bestaande waarden is in
ieder geval rondom deze gebieden een zone
nodig, waarbinnen ingrepen slechts mogen plaatsvinden, indien is gebleken dat de natuurwaarden
hierdoor niet nadelig worden beïnvloed.
De kleine geïsoleerde reservaten, die binnen het
ruilverkavelingsblok Ruinerwold-Koekange zijn
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aangewezen, worden sterk door de omliggende
landbouwgronden beïnvloed. Ontwikkeling van
natuurlijke levensgemeenschappen, die van kwel
afhankelijk zijn, kan alleen indien de reservaten
aaneengesloten worden tot grotere eenheden.
De oppervlaktewaterkwaliteit in de Ruiner Aa
wordt in belangrijke mate beïnvloed door vermesting vanuit de oostelijk gelegen akkerbouwcomplexen. Dit remt de ontwikkeling van natuurlijke
ecosystemen in de Ruiner Aa. Verscherpte bemestingsnormen in de toekomst zullen, naar verwachting, de oppervlaktewaterkwaliteit doen verbeteren.
Voor het ontwikkelen van de landbouw is op de
langere termijn compensatie van de maaivelddaling nodig. Binnen het beekdal van de Ruiner Aa

verhoudt zich dit niet tot natuurontwikkeling. In
het westen van het systeem wordt de waterhuishouding in ruilverkavelingsverband aangepast ten
behoeve van de landbouw. Een beleidsvisie met
natuur als hoofddoelstelling in deze regio, is dan
ook niet realistisch. In het oosten van het systeem
zijn er wensen om de afwatering te verbeteren.
De grondwateronttrekking voor de openbare
drinkwatervoorziening in Weerwille ligt binnen
een intensief gebruikt graslandgebied. Grondwaterstandsdalingen ten gevolge van deze winning kunnen waterhuishoudkundig worden gecompenseerd. Daarnaast kunnen er maatregelen
worden getroffen om belasting van het diepe
grondwater met meststoffen en bestrijdingsmiddelen te voorkomen.

Uitgangspunten
De waterhuishouding richt zich op ontwikkeling
van natuurwaarden in de Ruiner Aa en het Dwingelderveld en op behoud van natuurwaarden op
het Echtenerveld. Binnen het grootste deel van de
zone-1- en -2-gebieden van het Streekplan en in
het ruilverkavelingsblok Ruinerwold-Koekange
kan de waterhuishouding op de landbouw worden afgestemd.
In dit laatstgenoemde gebied worden in het kader
van deze ruilverkaveling werken uitgevoerd om
de ontwatering te verbeteren. De hier aanwezige
natuurterreinen worden blijvend beïnvloed en de
oorspronkelijk karakteristieke kwel is gewijzigd
"
"
m
wegztJ". gmg.
Gezien de kwalitatieve beïnvloeding vanuit het
Nuilerveld richt het oppervlaktewaterbeheer in
het beekdal van de Ruiner Aa zich op een natuurfunctie op midden niveau. Daarnaast worden er
voorwaarden geschapen voor het tot stand komen
van kwelafhankelijke vegetaties in het maaiveld

waardoor er een min of meer natuurlijke beekdalvegetatie tot ontwikkeling kan komen. Ontwikkeling van natuurwaarden in het Dwingelderveld
wordt mede ondersteund door het peilbeheer
binnen het beekdal van de Ruiner Aa. Het op de
landbouw gerichte waterbeheer in het Noordenveld wordt afgebouwd.
Daarnaast vormt het beekdal van de Wold Aa
(inclusief Ruiner Aa) een ecologische verbinding
tussen het Dwingelderveld en het Reestdal.
De huidige grondwaterwinning voor de openbare
drinkwatervoorziening nabij Ruinerwold (Weerwille) past binnen het beleid. Gezien de wensen
vanuit de drinkwatervoorziening en de overige
gebiedsdoelstellingen wordt binnen het aantrekkelijke gebied rond deze winning geen ruimte meer
geboden voor eventuele nieuwe winningen. Binnen het aantrekkelijke gebied 3 is ruimte aanwezig voor nieuwe winningen voor de openbare
drinkwatervoorziening in de toekomst.

Per aspect

Opperolaktewaterkwaliteit:
in de Ruiner Aa afgestemd op aquatische levensgemeenschappen, in het natuurterrein het
Dwingelderveld afgestemd op een natuurlijk

ecosysteem:
natuurfunctie op midden en hoog niveau;
ecologische normering.

Opperolaktewaterkwantiteit:
afgestemd op de natuur in de Ruiner Aa en
bestaande natuurterreinen:
in beekdal Ruiner Aa slechts oppervlakkige
ontwatering;
opheffen van invloed van diepe leidingen in
en langs het beekdal;
rondom Dwingelderveld een zo hoog mogelijke grondwaterstand;
binnen natuurterreinen optimale conservering
ten behoeve van de natuur;

isolatie grotere natuurgebieden;
natuurvriendelijke inrichting van delen van de
Wold Aa en Ruiner Aa;
in bufferzones geen ingrepen die natuurwaarden in natuurterreinen beïnvloeden;
in gebieden met landbouwfunctie voor
freatisch grondwater peil afgestemd op landbouwkundige normen;
in gebieden met landbouwfunctie voor
freatisch grondwater optimale conservering
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op landbouwkundige normen;
optimale wateraanvoer ruilverkavelingsblok

Ruinerwold-Koekange.

Grondwaterkwaliteit:
plaatselijk afgestemd op de levering van grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening:
ter plaatse van de huidig grondwaterwinning
voor de openbare drinkwatervoorziening
voldoen aan de normen van grondstof voor
drinkwaterbereiding;
bij locaties voor reserveringen geen onom-

keerbare milieuhygiënische ingrepen toestaan
die niet in overeenstemming zijn met het
drinkwaterbelang;
grondwaterbeschermingsgebied rond de
grondwaterwinning voor de openbare drinkwatervoorziening.

Grondwaterkwantiteit:
in beekdal van de Ruiner Aa afgestemd op kwelafhankelijke beekdalvegetaties, in Dwingelderveld
op natuurlijke ecosystemen:
in beekdal Ruiner Aa kwel aan maaiveld en
GT' en II en III;
op het Dwingelderveld zo hoog mogelijke
grondwaterstand;
in landbouwgebieden met een veengrond GT
III*, overig GT'en IV en VI;
·

binnen de veengebieden zal het beheer gericht
zijn op het minimaliseren van klink en oxydatie;
huidige grondwateronttrekking kan worden
gehandhaafd;
binnen aantrekkelijk gebied 3 nog extra ruimte om grondwater te winnen voor de openbare drinkwatervoorziening.

Functietoekenning

Functie freatisch grondwater (zie kaart)
Aan het freatisch grondwater binnen het beekdal
van de Ruiner Aa is, met uitzondering van het
meest bovenstrooms gelegen deel, een natuurfunctie toegekend. Naast ontwikkeling van natuurwaarden in het beekdal zelf zal dit bijdragen tot
de ontwikkeling van natuurwaarden op het
Dwingelderveld. In het beekdal zullen geen maatregelen meer getroffen worden om de gevolgen
van klink en oxydatie te compenseren. Het freatisch grondwater binnen de natuurterreinen het
Dwingelderveld en het Echtenerveld heeft een
natuurfunctie. Om nadelige beïnvloeding vanuit
de omgeving te voorkomen is rondom deze
natuurterreinen een algemene functie toegekend.
Waterhuishoudkundige maatregelen mogen hier
uitgevoerd worden, indien is gebleken dat hier-

door de natuurterreinen niet nadelig worden beµivloed.
Aan het freatisch grondwater binnen het merendeel van de zone-1- en -2-gebieden van het
Streekplan is een landbouwfunctie toegekend. In
overeenstemming met het ruilverkavelingsplan
Ruinerwold-Koekange is aan de zone-3-gebieden
binnen het ruilverkavelingsblok eveneens een
landbouwfunctie toegekend aan het freatisch
grondwater.
Het grondwaterbeschermingsgebied van de
grondwaterwinning te Weerwille is aangegeven
op de functiekaart voor het freatisch grondwater.
Het freatisch grondwater in de bebouwde kom
van Meppel heeft eèn specifieke functie ten behoeve van het stedelijk gebied.

Functie diep grondwater (zie kaart)
Aangezien de stijghoogte van het diepe grondwater onder het Dwingelderveld bepalend is voor
instandhouding en ontwikkeling van een natuurlijk ecosysteem is aan dit diepe grondwater de
aanduiding ondersteuning natuurfunctie van het
freatisch grondwater gegeven.

De functie grondwater voor de bereiding van
drinkwater is toegekend aan het intrekgebied van
de grondwaterwinning te Weerwille. In de rest
van het systeem is ruimte gereserveerd voor toekomstige uitbreidingen van grondwaterwinning
voor de openbare drinkwatervoorziening.

Functie oppervlaktewater (zie kaart)
Het oppervlaktewater in het beekdal van de
Ruiner Aa heeft een natuurfunctie op midden
niveau, het oppervlaktewater binnen het Dwingel-

derveld heeft een natuurfunctie hoog niveau. Verder is er een verbindingszone aangegeven tussen
het Reestdal en het Dwingelderveld.
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Gevolgen voor de belangen

Openbare drinkwatervoorziening
De grondwaterwinning te Weerwille past binnen
het beleid. Voor nieuwe grondwaterwinningen is

nog ruimte elders in het systeem.

Natuur
Aan de wensen van het natuurlijk milieu wordt
voor een groot deel invulling gegeven. De natuurwaarden in het Echtenerveld en het Dwingelderveld worden behouden respectievelijk ontwikkeld. Verdergaande verdroging binnen deze reservaten wordt onder andere voorkomen door rondom deze gebieden, aan het freatisch grondwater,
een algemene functie toe te kennen, waar waterhuishoudkundige maatregelen slechts dan mogen
worden uitgevoerd, indien is gebleken dat dit
geen nadelige gevolgen heeft voor de natuurwaarden. In het beekdal van de Ruiner Aa worden
eveneens natuurwaarden ontwikkeld. Deze maatregelen betekenen een ondersteuning voor ontwikkeling van natuurwaarden op het Dwingelderveld.
In het beekdal van de Ruiner Aa richt het beheer
zich naast aquatische levensgemeenschappen op
kwelafhankelijke beekdalvegetaties. Gezien het

Landbouw
In het beekdal van de Ruiner Aa zullen geen maatregelen meer genomen worden om de de gevolgen
van klink en oxydatie te compenseren. In het gebied ten zuidwesten van Ruinen (RuinerwoldKoekange) kunnen in de toekomst wel maatregelen worden getroffen.
Op dit moment wordt in dit gebied de waterhuishouding, in het kader van de ruilverkaveling, verbeterd en optimaal afgestemd op de landbouw. In

4.10.

gebruik van bovenstrooms gelegen gronden in het
Nuilerveld zal de oppervlaktewaterkwaliteit blijvend worden beïnvloed. Binnen het Nuilerveld
wordt geen invulling gegeven aan de wens om het
waterbeheer af te stemmen op de ontwikkeling
van heischrale vegetaties. Binnen de toegekende
functies kan er echter wel inhoud worden gegeven aan de wens voor kwel naar maaiveld ten
westen van de rijksweg Hoogeveen-Beilen en
ondersteunende maatregelen gericht op het Dwingelderveld. In het beekdal van de Koekanger Aa
komt de waterhuishouding niet tegemoet aan de
wens voor herstel van weidevogelpopulaties,
water- en moerasvegetaties.
Er wordt gedeeltelijk invulling gegeven aan de
wens om ecologische verbindingszones te realiseren. De Wold Aa (inclusief Ruiner Aa) is aangegeven als een ecologische verbindingszone tussen
het Reestdal en het Dwingelderveld.

het Nuilerveld aan de oostzijde van het systeem
kan de afwatering worden verbeterd. Dit geldt
ook voor de overige gebieden waaraan het freatisch grondwater een landbouwfunctie is toegekend. Er geldt een voorbehoud voor de gebieden
met een algemene functie. Werken in deze gebieden mogen geen nadelige effecten hebben voor
natuurterreinen.

Middenveld

Welke combinaties zijn er mogelijk?
Het systeem Middenveld wordt gekarakteriseerd
door een intensief landbouwkundig gebruik waarbinnen een groot aantal kleinere bos- en natuurterreinen ligt. Vanuit het waterbeheer levert dit
een knelpunt op. Op een dergelijke schaal kan het
waterbeheer niet op beide belangen worden afgestemd. Om de bestaande natuurwaarden te ondersteunen zijn bufferzones nodig. In het beekdal
van het Oude Diep zijn natuurbelangen en landbouwbelangen verweven.
In het systeem liggen geen grondwaterwinningen
ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening. Wel vindt beïnvloeding plaats vanuit de

grondwaterwinning in Hoogeveen, waarbij zowel
de kwel als de grondwaterstand binnen het beekdal van het Oude Diep wordt beïnvloed. De aanwezigheid van deze winning wordt afgewogen
tegen de functies en doelstellingen die worden
toegekend. Binnen de bebouwde kom van Hoogeveen bièdt de aanwezigheid van Tegelenklei,
zeker op de korte termijn, een redelijke bescherming tegen mogelijke vervuiling van bovenaf
(onderzoek: "bestaande winningen"). Provinciale
staten hebben bij hun besluit van 14 november
1988 gedeputeerde staten gemachtigd het grondwaterbeschermingsgebied II te laten vervallen
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onder de voorwaarde dat de huidige winning
uiterlijk 1januari1999 is beëindigd. Het beeïndigen van deze grondwaterwinning kan echter leiden tot vochtproblemen in de bebouwde kom.
Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar
een nieuwe locatie ten zuiden van Hoogeveen.
Ook een combinatie met een winning in Hoogeveen met een geringere capaciteit is hierbij denkbaar. Een dergelijke winning in Hoogeveen zou
passen binnen de functie stedelijk gebied indien

het beschermingsgebied, vanwege de dikke kleilaag, beperkt kan blijven tot het puttenveld. Aangezien bij een eventuele winning binnen het aantrekkelijke gebied in de omgeving van Orvelte
zowel natuurbelangen binnen dit systeem als in
aanliggende systemen nadelig worden beïnvloed,
wordt er geen ruimte meer geboden om grondwater te winnen ten behoeve van de openbare
drinkwatervoorziening.

Uitgangspunten
De waterhuishouding richt zich op het in stand
houden van de natuurwaarden binnen de bestaande natuurterreinen. In het beekdal van het Oude
Diep wordt de waterhuishouding afgestemd op
aquatische levensgemeenschappen. Rond de
Vossenberg wordt behoud en ontwikkeling van
een natuurlijk ecosysteem nagestreefd. De waterhuishouding richt zich in een groot deel van de
zone-1-gebieden primair op de landbouw.
Vanuit de doelstelling van het waterbeheer in hét
Oude Diep kan de huidige grondwaterwinning

voor de openbare drinkwatervoorziening in
Hoogeveen worden gehandhaafd.
Provinciale staten hebben echter bij hun besluit
van 14 november 1988 gedeputeerde staten gemachtigd het grondwaterbeschermingsgebied II
te laten vervallen onder de voorwaarde dat de huidige winning uiterlijk 1 januari 1999 is beëindigd.
Bij de beschrijving van het systeem Riegmeer
komt dit punt ook aan de orde. Er is geen ruimte
beschikbaar voor nieuwe grondwaterwinningen
ten behoeve van de drinkwatervoorziening.

Per aspect
Oppervlaktewaterkwaliteit:
.in het beekdal Oude Diep afgestemd op aquatische levensgemeenschappen, rond Vossenberg
afgestemd op een natuurlijk ecosysteem:

natuurfunctie op midden niveau in Oude
Diep en hoog niveau rond Vossenberg;
ecologische normering.

Oppervlaktewaterkwantiteit:
afgestemd op de landbouw en waternatuur:
peil afgestemd op landbouwkundige normen;
optimale conservering op landbouwkundige
normen;
optimale wateraanvoer in gebieden met landbouwfunctie voor freatisch grondwater;
isolatie natuurgebieden;

in bufferzones geen ingrepen die natuurwaarden in natuurterreinen beïnvloeden;
natuurvriendelijke inrichting van delen van
het beekdal en de natte infrastructuur binnen
de ecologische verbindingszones;
onderhoud en beheer wijken afstemmen op
waterflora.

Grondwaterkwaliteit:
ter plaatse van de huidige grondwaterwinning
voor de openbare drinkwatervoorziening in

Grondwaterkwantiteit:
afgestemd op landbouwkundig gebruik:
in landbouwgebieden GT'en III*, IV en VI;

Hoogeveen voldoen aan de normen voor bereiding van drinkwater.

in beekdal Oude Diep GT III*.

Functietoekenning

Functie freatisch grondwater (zie kaart)
Aan het freatisch grondwater binnen de bestaande natuurterreinen is een natuurfunctie toege-

kend. Om nadelige beïnvloeding vanuit de omgeving te voorkomen is er rondom deze gebieden
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een algemene functie toegekend. Waterhuishoudkundige maatregelen mogen hier slechts dan uitgevoerd worden indien is gebleken, dat hierdoor de
natuurterreinen niet nadelig worden beïnvloed.
Aan de gronden daarbuiten, met een zone-1- en
-2-aanduiding in het Streekplan, is de landbouwfunctie toegekend.
Aan het freatisch grondwater in het beekdal van
het Oude Diep en ten oosten van Wijster (Streek-

plan zone 3) is eveneens een algemene functie
toegekend.
Deze gebieden kunnen worden gebruikt in overeenstemming met de ruimtelijke ordening, waarbij aangrenzende gebieden met een andere functie
niet nadelig mogen worden beïnvloed. Het freatisch grondwater in de bebouwde kom van
Hoogeveen heeft een specifieke functie ten behoeve van het stedelijk gebied.

Functk dkp grondwater (zie kaart)
De functie grondwater voor de bereiding van
drinkwater is toegekend aan het intrekgebied van
de winning Hoogeveen (systeem Riegmeer). Binnen het gebied waar tegelenklei voorkomt heeft

deze functie betrekking op het derde watervoerende pakket, daarbuiten op het tweede watervoerende pakket.

Functie oppervlaktewater (zie kaart)
Het oppervlaktewater in het beekdal Oude Diep
heeft een natuurfunctie op midden niveau en rond
Vossenberg een natuurfunctie op hoog niveau.

Verder zijn er twee verbindingszones aangegeven,
namelijk tussen:

Oude Diep en Balinger- en Mantingerzand;
Scharreveld en Vossenberg.

Gevolgen voor de belangen

Openbare drinkwatervoorziening
De grondwaterwinning in Hoogeveen kan voor
een deel worden gehandhaafd. Er wordt geen

ruimte geboden voor nieuwe grondwaterwinningen binnen dit systeem.

Natuur
Aan de wensen van het natuurlijk milieu wordt
deels tegemoet gekomen. De natuurwaarden binnen de bestaande natuurterreinen blijven behouden. De grondwaterstand binnen deze terreinen
blijft op het huidige niveau. De uiteenliggende
natuurterreinen worden door een natuurvriendelijke natte infrastructuur met elkaar verbonden.
Binnen deze infrastructuur worden onder andere
natte elementen als poelen en moerassen gecreëerd. In het Groote Veld, liggend binnen deze verbindingszone, nemen de natuurwaarden toe. Hier
kunnen bij aankoop van percelen heischrale situatie~ worden ontwikkeld, die niet zozeer zijn gebonden aan waterhuishoudkundige ingrepen in
de omgeving. In het noorden van het systeem ligt
eveneens een ecologische verbindingszone, met
name bedoeld om natuurterreinen in het systeem
Loo- en Drostendiep te verbinden met natuurterreinen in het systeem Oude Diep. Daarnaast

wordt een verbinding gelegd naar de Vossenberg,
waar de waterhuishouding is gericht op het ontwikkelen van een natuurlijke levensgemeenschap.
In de Balinger- en Mantingerweiden kan de waterhuishouding slechts zeer lokaal worden afgestemd op het versterken van de natuurwaarden.
Binnen het beekdal is de oppervlaktewaterkwaliteit geschikt voor aquatische levensgemeenschappen. De waterhuishouding richt zich echter niet
op de ontwikkeling van natuurwaarden.
Verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit binnen de veenkoloniale wijken door middel van het
terugdringen van de wateraanvoer is niet in overeenstemming met het Besluit Wateraanvoerplan.
Binnen dit gebied kan de wateraanvoer worden
geoptimaliseerd overeenkomstig dit plan. Door
middel van het beheer van de natte infrastructuur
kunnen aan water- en mogelijk moerasvegetaties
ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden.

Landbouw
De afwatering ten noorden van Noordsche Schut
in het gebied zonder specifieke functie voor het
freatisch grondwater kan worden verbeterd als de

natuurwaarden binnen bestaande natuurterreinen
niet nadelig worden beïnvloed. Modernisering
van het waterlopenstelsel ten noorden van Hooge-
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veen kan uitgevoerd worden, indien bestaande
natuurwaarden niet worden aangetast. Gezien de
dikke lagen keileem, die er in dit gebied voorkomen, zullen de effecten van ingrepen over het
algemeen slechts in de directe omgeving merkbaar
zijn. Waterhuishoudkundige aanpassingen binnen
het beekdal van het Oude Diep kunnen worden
uitgevoerd, mits in overeenstemming met de ruim-

4.11.

telijke ordening.
De wateraanvoer kan binnen de gebieden met een
landbouwfunctie voor het freatisch grondwater,
overeenkomstig het statenbesluit Wateraanvoerplan, worden geoptimaliseerd. De wateraanvoer
mag geen effecten hebben op de natuurwaarden
binnen de natuurterreinen.

Loo- en Drostendiep

Welke combinaties zijn mogelijk?
In het systeem Loo- en Drostendiep zijn verschillende belangen aanwezig. Naast uitgestrekte landbouwgebieden komen er binnen de beekdalen van
de Marsstroom, Aalderstroom en Westerstroom
enkele kleinere natuurreservaten voor. Daarnaast
komen er in het systeem enkele grotere boscomplexen voor.
Binnen het systeem ligt een aantal grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening.
De aanwezigheid van deze winningen wordt afgewogen tegen de functies en doelstellingen die worden toegekend. Indien aan een gebied een natuurfunctie is toegekend, waarbij kwel naar maaiveld
de bepalende factor is, verdraagt zich dit niet met

een grondwaterwinning. Het samengaan van een
grondwaterwinning en een landbouwfunctie is
mogelijk, aangezien eventuele opbrengstderving
kan worden vergoed en maatregelen kunnen worden getroffen om belasting (meststoffen en bestrijdingsmiddelen) van het diepe grondwater te voorkomen. Aantrekkelijke gebieden uit het Grondwaterplan worden gehandhaafd, indien ze samen
kunnen gaan met een toegekende functie. Binnen
het aantrekkelijk gebied ten oosten van Coevorden zal vanwege het verziltingsgevaar (onderzoek: "ammonium en ijzerhoudend grondwater
in Zuidoost-Drenthe", IWACO 1991) geen
grondwater kunnen worden gewonnen.

Uitgangspunten
Een waterhuishouding voor de instandhouding
en ontwikkeling van de landbouw staat voorop.
Daarnaast worden de aanwezige natuurwaarden
binnen de reservaatsgebieden door de waterhuishouding ondersteund en wordt de waterhuishouding, ten noorden van de Verlengde Hoogeveensche Vaart, binnen de beekdalen Loodiep,
Marsstroom, Westerstroom en Drostendiep afgestemd op het behoud van aquatische levensgemeenschappen.
In afwachting van ontwikkelingen, die in ruilverkavelingsverband gaande zijn, kunnen in de toekomst in meer of mindere mate natuurwaarden

binnen genoemde beekdalen worden ontwikkeld.
Hiermee kan de hoofddoelstelling in dit gebied
verschuiven naar natuurontwikkeling. Voorlopig
wordt, uitgaande van het huidige plan van de ruilverkaveling Mars- en Westerstroom, een landbouwkundige doelstelling aangehouden in dit
gebied.
De huidige grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening kunnen worden
gehandhaafd. Verder is er ruimte beschikbaar
voor eventuele nieuwe grondwaterwinningen ten
behoeve van de drinkwatervoorziening.

Per aspect

Oppervlaktewaterkwaliteit:
ten noorden van de Verlengde Hoogeveensche
Vaart in de beekdalen Loodiep, Marsstroom,
Westerstroom en Drostendiep afgestemd op aqua-

tische levensgemeenschappen:
natuurfunctie op midden niveau;
ecologische normering.
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Oppervlaktewaterkwantiteit:
afgestemd op de landbouw en waternatuur:
peil afgestemd op landbouwkundige normen;
optimale conservering op landbouwkundige
normen;
optimale wateraanvoer in gebieden met land-

bouwfunctie voor freatisch grondwater;
isolatie natuurgebieden;
natuurvriendelijke inrichting van delen van de
beekdalen (midden niveau) ten noorden van
de Hoogeveensche Vaart.

Grondwaterkwaliteit:
plaatselijk afgestemd op de levering van grondwater voor de drinkwatervoorziening:
ter plaatse van de huidige grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening
voldoen aan de normen van grondstof voor
drinkwaterbereiding;
grondwaterbeschermingsgebieden rond

wmmngen;
in gebieden voor toekomstige grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening geen onomkeerbare milieuhygiënische
ingrepen toestaan die niet in overeenstemming zijn met de drinkwaterfunctie.

Grondwaterkwantiteit:
afgestemd op landbouwkundig gebruik en daarnaast voldoen aan de behoefte van de openbare
drinkwatervoorziening:
in landbouwgebieden met veengrond GT
III*, overig GT'en IV en VI;
binnen de veengebieden zal het beheer gericht
zijn op het minimaliseren van klink en oxydatie;

in natuurreservaten GT II en kwel;
huidige grondwateronttrekkingen kunnen
worden gehandhaafd;
in zuiden van systeem binnen de aantrekkelijke gebieden 13 en 15 nog extra ruimte om
grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening te winnen.

Functietoekenning

Functie freatisch grondwater (zie kaart)
Het freatisch grondwater binnen de huidige
natuurreservaten, bosgebieden en binnen de reservaatsgebieden, die in het kader van de ruilverkaveling Mars- en Westerstroom die status hebben verworven, hebben een natuurfunctie. Rondom deze
gebieden is de algemene functie toegekend.
Dit betekent dat de waterhuishouding wordt
afgestemd op de lokale doelstellingen waarbij
naastgelegen functies niet nadelig mogen worden
beïnvloed. Daarnaast worden initiatieven om te
komen tot ontwikkeling van natuurwaarden binnen de beekdalen ondersteund. In ruilverkave-

lingsverband worden momenteel voorstèllen
gedaan om het aantal reservaatsgebieden uit te
breiden.
Aan de zone-1- en -2-gebieden van het Streekplan
is een landbouwfunctie toegekend. De grondwaterbeschermingsgebieden van Noordbargeres,
Valtherbos, Dalen en Kruidhaars zijn aangegeven
op de functiekaart van het freatisch grondwater.
Het freatisch grondwater in grotere bebouwde
gebieden heeft een specifieke functie ten behoeve
van het stedelijk gebied.

Functie diep grondwater (zie kaart)
De functie grondwater voor de bereiding van
drinkwater is toegekend aan de intrekgebieden
van de grondwaterwinningen in Emmen (Noordbargeres en Valtherbos), Dalen en Kruidhaars. In

het zuiden van het systeem is er ruimte gereserveerd voor toekomstige uitbreidingen en eventuele nieuwe pompstations.

Functie oppervlaktewater (zie kaart)
Het oppervlaktewater ten noorden van de
Verlengde Hoogeveensche Vaart heeft in de beek-

dalen Loodiep, Marsstroom, Westerstroom en
Drostendiep een natuurfunctie op midden niveau.
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Gevolgen voor de belangen

Openbare drinkwatervoorziening
De capaciteit van het pompstation Kruidhaars
kan worden volgebouwd tot de vergunningscapaciteit van 2,0 miljoen m3/jaar. Zowel de grondwaterwinningen in Emmen als in Dalen passen

binnen het beleid. Voor toekomstige nieuwe
grondwaterwinningen is nog ruimte in het zuiden
van het systeem.

Natuur
Natuurterreinen blijven beperkt tot enkele kleine
eenheden. Waterhuishoudkundig worden deze
terreinen geïsoleerd. Naast het handhaven van de
kwel blijft de grondwaterstand op het huidige
niveau. Binnen de beekdalen is de oppervlaktewaterkwaliteit geschikt voor aquatische levensgemeenschappen. Aan de wensen voor herstel of
ontwikkeling van kwelafhankelijke beekdallevens-

gemeenschappen in de diverse beekdalen wordt
voorlopig geen ondersteuning verleend.
In afwachting van op de ruilver~aveling afgestemde initiatieven om tot invulling van de ecologische
hoofdstructuur te komen kan in de toekomst in
meer of mindere mate natuur tot ontwikkeling
komen.

Landbouw
In het kader van de ruilverkaveling Mars- en
Westerstroom wordt de landbouwkundige situatie geoptimaliseerd (verkaveling). Aan de wens
om in de toekomst maaivelddalingen als gevolg
van oxydatie en klink te compenseren kan worden tegemoet gekomen. In delen van de beekdalen Loodiep, Drostendiep en Sleenerstroom en

in het gebied ten zuiden en westen van Coevorden kunnen maatregelen worden genomen om
wateroverlast te voorkomen. De wateraanvoer
kan binnen de gebieden met een landbouwfunctie
voor het freatisch grondwater worden geoptimaliseerd, uitgaande van het Wateraanvoerplan.

4.12.

Riegmeer

Welke combinaties zijn mogelijk?
In het systeem Riegmeer zijn verschillende belangen verspreid over het gebied aanwezig. Naast de
landbouwbelangen binnen de zone-1- en -2-gebieden van het Streekplan is een aantal in oppervlakte variërende natuurterreinen aanwezig, voornamelijk bestaande uit bosgebieden en hoogveenrestanten. Binnen de zone-3-gebieden zijn zowel
landbouwbelangen als natuurbelangen in het geding. In het zuiden van het systeem ligt binnen
het beekdal van de Reest een aantal natuurreservaten.
Zowel in Zuidwolde als in Hoogeveen wordt
grondwater gewonnen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening. De natte natuurbelangen worden in de invloedszone van deze
winningen met name bepaald door de oppervlaktewaterkwaliteit en niet zozeer door het optreden
van kwel naar maaiveld. Gezien de dikke laag
klei, waar onder gewonnen wordt, kan vanuit de
waterhuishouding zowel aan de natuurbelangen
als aan de belangen van de drinkwatervoorziening
worden tegemoet gekomen. Binnen de bebouwde
kom van Hoogeveen biedt de aanwezigheid van
Tegelenklei, zeker op de korte termijn, een redelij-

ke bescherming tegen mogelijke vervuiling van
bovenaf (onderzoek: "bestaande winningen").
Provinciale staten hebben bij hun besluit van
14 december 1988 gedeputeerde staten gemachtigd het grondwaterbeschermingsgebied II te
laten vervallen onder de voorwaarde dat de huidige winning uiterlijk 1 januari 1999 is beëindigd.
Het beeïndigen van deze winning kan echter
leiden tot vochtproblemen in de bebouwde kom.
Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar
een nieuwe locatie ten zuiden van Hoogeveen.
Ook een combinatie met een winning in Hoogeveen met een geringere capaciteit is hierbij denkbaar. Een dergelijke winning in Hoogeveen zou
passen binnen de functie stedelijk gebied indien
het beschermingsgebied, vanwege de dikke kleilaag, beperkt kan blijven tot het puttenveld. Het
samengaan van een grondwaterwinning en een
landbouwfunctie daaromheen is in dit gebied
goed mogelijk, doordat de grondwaterstand nauwelijks verlaagd wordt en bescherming eenvoudig
te realiseren is (klein beschermingsgebied vanwege de klei waar onder gewonnen wordt). In het
oosten van het systeem zijn grondwaterwinnin-
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gen niet te combineren met het behoud van de
hoogveenrestanten. Aantrekkelijke gebieden uit
het Grondwaterplan worden gehandhaafd indien
ze samen kunnen gaan met een toegekende functie.
Vanuit de landbouw liggen in het centrum van het
systeem (Noordsche Schut, Hollandsche Veld,
Elim, Alteveer en Kerkenveld) wensen om de
ontwatering te vergroten.
Daarnaast zullen in de toekomst ook elders in het
systeem werken nodig blijven om de effecten van

maaivelddalingen te compenseren. Deze werken
hebben een negatief effect op de natuurwaarden
in bestaande natuurterreinen. Daarnaast zal de
oppervlaktewaterkwaliteit in negatieve zin
worden beïnvloed.
Voor het in stand houden van bestaande natuurterreinen zijn bufferzones nodig. Ontwikkeling
van natuurwaarden in het beekdal van de Reest is
alleen mogelijk indien zowel het gebied zelf als de
omgeving een natuurdoelstelling heeft.

Uitgangspunten
Een waterhuishouding gericht op het behoud en
de ontwikkeling van natuurwaarden in het Reestdal staat voorop. Daarnaast wordt de waterhuishouding gericht op de ontwikkeling van de landbouw, het handhaven van de huidige onttrekkingen voor de openbare dinkwatervoorziening, het
reserveren van mogelijkheden voor toekomstige
onttrekkingen en aan het behoud van natuurwaarden binnen bestaande natuurterreinen. In het
beekdal van de Reest wordt het beheer afgestemd
op de ontwikkeling van een natuurlijk ecosysteem gericht op zowel de land- als waternatuur.
Momenteel wordt een ecohydrologische studie
voor het Reestdal uitgevoerd. Hierbij zijn diverse
instanties betrokken. In de planperiode zal worden bezien in hoeverre de uitkomsten van deze
studie leiden tot beleidsaanpassingen. In het
wijkengebied ten zuiden van Hoogeveen is de waterhuishouding afgestemd op grasland en aquatische levensgemeenschappen.
De natuurwaarden in de bestaande hoogveenrestanten worden behouden. Binnen de gebieden
met een landbouwfunctie kan de waterhuishou-

ding worden verbeterd. Daarnaast kunnen hier in
de toekomst werken worden uitgevoerd om de gevolgen van klink en oxydatie van veengronden te
compenseren. Naast toekomstige reserveringen
voor het onttrekken van grondwater kunnen de
huidige grondwaterwinningen voor de openbare
dinkwatervoorziening worden gehandhaafd. Dit
geldt ook voor de grondwaterwinning Hoogeveen. In hun besluit van 14 december 1988 hebben provinciale staten met het oog op de beschermingsproblematiek gedeputeerde staten gemachtigd het grondwaterbeschermingsgebied II te
laten vervallen, onder de voorwaarden dat deze
winning binnen tien jaar moet sluiten. Dit besluit
wordt heroverwogen. Onderzocht zal worden of
bij voortzetting van de winning met een beperkte
capaciteit en onttrekking uitsluitend onder de
Tegelenklei, het beschermingsgebied beperkt kan
blijver. tot het puttenveld. Door middel van een
natuurvriendelijke natte infrastructuur wordt
invulling gegeven aan de ecologische verbindingszone.

Per aspect

Oppervlaktewaterkwaliteit
In het beekdal van de de Reest en in de Dalerpeel
afgestemd op natuurlijke ecosystemen, in het
wijkengebied afgestemd op een aquatische levensgemeenschap:

Reest en Dalerpeel: natuurfunctie hoog
mveau;
wijkengebied: natuurfunctie midden niveau;
ecologische normering.

Oppervlaktewaterkwantiteit:
afgestemd op de natuur in de Reest en de Dalerpeel, op waternatuur in het wijkengebied:
in het beekdal slechts oppervlakkige ontwatering;
een zo natuurlijk mogelijk afvoerregiem;
meer conservering in hoger gelegen gebieden;
natuurvriendelijke inrichting in delen van het
beekdal van de Reest, het wijkengebied en de
natte infrastructuur binnen de ecologische
verbindingszone;

isolatie natuurgebieden (onder andere
Dalerpeel);
in gebieden met landbouwfunctie voor freatisch grondwater peil afgestemd op landbouwkundige normen;
in gebieden met landbouwfunctie voor freatisch grondwater optimale conservering op
landbouwkundige normen;
optimale wateraanvoer in gebieden met landbouwfunctie voor freatisch grondwater.
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Grondwaterkwaliteit:
binnen de directe omgeving van het beekdal van
de Reest afgestemd op natuurlijke ecosystemen:
grondwaterkwaliteit vormt geen belemmering
voor de ontwikkeling van een natuurlijk
ecosysteem;
plaatselijk afgestemd op levering van grondwater voor de drinkwatervoorziening;
ter plaatse van de huidige grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening

Grondwaterkwantiteit:
in beekdal van de Reest en de Dalerpeel afgestemd op natuurlijke ecosystemen, in het wijkengebied op grasland:
in beekdal Reest kwel aan maaiveld en GT II;
op de hogere gronden zoveel mogelijk vasthouden van het neerslagoverschot;
in de Dalerpeel GT I;
in wijkengebied GT'en Il* en III*;
in landbouwgebieden met veengrond GT
III*, overig GT'en IV en VI;

voldoen aan de normen voor bereiding van
drinkwater;
bij potentiële grondwaterwinningen voor de
openbare drinkwatervoorziening geen onomkeerbare ingrepen toestaan die niet in overeenstemming zijn met het drinkwaterbelang;
grondwaterbeschermingsgebieden rond
grondwaterwinningen voor de openbare
drinkwatervoorziening.

binnen de veengebieden zal het beheer gericht
zijn op het minimaliseren van klink en oxydatie;
huidige grondwateronttrekkingen kunnen
worden gehandhaafd;
binnen de aantrekkelijke gebieden 11 en 12
nog extra ruimte aanwezig om grondwater te
winnen voor de openbare drinkwatervoorziemng.

Functietoekenning

Functie freatisch grondwater (zie kaart)
Aan de bestaande bos- en natuurterreinen en het
beekdal van de Reest is een natuurfunctie toegekend. Binnen deze gebieden zullen geen maatregelen meer getroffen worden om de gevolgen van
klink en oxydatie te compenseren. Om deze
gebieden is een strook aangegeven met een algemene functie.
Dit betekent dat de waterhuishouding hier wordt
afgestemd op de lokale doelstellingen, waarbij
naastgelegen functies niet nadelig mogen worden
beïnvloed. Aan het wijkengebied ten zuiden van

Hoogeveen is eveneens de algemene functie toegekend. Aan de zone-1- en -2-gebieden van het
Streekplan is voor een groot deel de landbouwfunctie toegekend. Het freatisch grondwater in de
bebouwde kommen van Hoogeveen en Meppel
heeft een specifieke functie ten behoeve van het
stedelijk gebied toegekend gekregen. De grondwaterbeschermingsgebieden van Zuidwolde en
Hoogeveen zijn beperkt tot het puttenveld en zijn
weergegeven op de functiekaart voor het freatisch
grondwater.

Functie diep grondwater (zie kaart)
Om de functie van het freatisch grondwater te
ondersteunen is binnen de directe omgeving van
het beekdal van de Reest, waar kwel aan maaiveld
een belangrijke rol speelt, de desbetreffende aanduiding aan het diepe grondwater gegeven. De
functie grondwater voor de bereiding van drinkwater is toegekend aan het intrekgebied van de
winningen Hoogeveen en Zuidwolde, waarbij
deze functie voor beide winningen van toepassing
is op het derde watervoerende pakket van waaruit
gewonnen wordt.

Afhankelijk van het terugbrengen van de onttrekkingscapaciteit en/of het uiteindelijke beëindigen
van de grondwaterwinning in Hoogeveen zal het
bijbehorende intrekgebied kleiner worden respectievelijk verdwijnen. In het midden van het systeem is er ruimte gereserveerd voor toekomstige
grondwaterwinningen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening, deels uit het derde
watervoerende pakket, deels uit het tweede watervoerende pakket waarbij de optie voor het derde
pakket duidelijk aanwezig is.

Functie oppervlaktewater (zie kaart)
Het oppervlaktewater heeft in het beekdal van de
Reest en in de Dalerpeel een natuurfunctie op
hoog niveau, in het wijkengebied een natuurfunctie op midden niveau. Verder is er een verbin-

dingszone aangegeven van de Reest, via Zuidwolde naar Hollandsche Veld, waarbij een aantal bestaand natuurterreinen met elkaar wordt verbonden.
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Gevolgen voor andere belangen

Openbare drinkwatervoorziening
Zowel de winning in Hoogeveen als in Zuidwolde passen binnen het beleid. Het besluit dat de
grondwaterwinning in Hoogeveen in 1999 zal
worden beëindigd wordt heroverwogen. Het
voortzetten van de winning met een geringere
capaciteit, waarbij er geen beschermingsgebied
binnen Hoogeveen behoeft te liggen, behoort tot
de mogelijkheden. Voor toekomstige nieuwe

Natuur
Aan de wens van het natuurlijk milieu voor herstel van een kwelafhankelijke beekdalvegetatie
wordt vanuit de waterhuishouding invulling gegeven. Binnen de Reest worden de huidige natuurwaarden behouden en nieuwe natuurwaarden
kunnen tot ontwikkeling komen. Voorwaarden
worden geschapen voor herstel van de kwel naar
het maaiveld. Het beheer richt zich op een goede
oppervlaktewaterkwaliteit. Daarnaast zal een meer
natuurlijk afvoerregime ten goede komen van de gehele beekdallevensgemeenschap. De natuurwaarden
in een aantal kleinere hoogveenrestanten worden
behouden door het aanwijzen van bufferzones. Binnen delen van de ecologische verbindingszone
wordt een natuurvriendelijke natte infrastructuur ingericht. Hierbij komt er via het wijkengebied en enkele boscomplexen en natuurterreintjes een verbinding tot stand tussen de Dalerpeel in het oosten en

Landbouw
Aan de wensen vanuit de landbouw wordt voor
een deel tegemoet gekomen. De wateraanvoer kan
binnen de gebieden met een landbouwfunctie
voor het freatisch grondwater worden geoptimaliseerd, uitgaande van het Wateraanvoerplan. In het
midden van het systeem kan, met uitzondering
van het wijkengebied en de directe omgeving van
Hollandsche Veld, de afwatering worden verbeterd en het waterlopenstelsel worden gemoderniseerd. In de toekomst kunnen binnen het gebied

4.13.

grondwaterwinningen is ruimte in het midden
van het systeem, waarbij een winning in het derde
watervoerende pakket mee in beschouwing moet
worden genomen.
Op dit moment wordt er onderzoek verricht op
de locatie Holtien naar de mogelijkheden hier een
nieuwe grondwaterwinning voor de openbare
drinkwatervoorziening te vestigen.

de Reest in het zuiden van het systeem.
Er wordt niet tegemoet gekomen aan de wens tot
herstel van de hoogveenrestanten. Binnen het
wijkengebied blijft de huidige oppervlaktewaterkwaliteit onder druk staan. Het landbouwkundige gebruik van de directe omgeving en de daarbij
behorende ontwateringsmaatregelen om de waterhuishouding af te stemmen op de landbouw zullen bijdragen aan de belasting van het oppervlaktewater met meststoffen en bestrijdingsmiddelen.
Gezien de aanscherping van het beleid op deze
punten mag worden verwacht dat hier op termijn
een verbetering optreedt.
De ondersteuning vanuit de waterhuishouding
voor het ontwikkelen van natuurwaarden zal zich
in het wijkengebied voornamelijk beperken tot
aquatische levensgemeenschappen.

met een landbouwfunctie voor het freatisch
grondwater maaivelddalingen ten gevolge van
klink en oxydatie van veengronden worden gecompenseerd. Binnen het wijkengebied kunnen in
zoverre maaivelddalingen worden gecompenseerd
dat de gewenste grondwatersituatie wordt bereikt
en/of behouden blijft (GT'en II* en III*). De
wensen om in het westen van het systeem in een
drietal gebieden de afwatering te verbeteren kunnen worden gehonoreerd.

Bargerbeek

Welke combinaties zijn mogelijk?
Het landbouwbelang is prominent aanwezig in
het systeem Bargerbeek. In het Streekplan heeft
het grootste deel van het systeem een landbouwdoelstelling en is het aangegeven als zone-1- en
-2-gebied. In het zuiden van het systeem is de herinrichting Schoonebeek in voorbereiding. In het
zuidoosten van het systeem ligt het natuurreser-

vaat het Bargerveen. Dit hoogveenreservaat
grenst direct aan landbouwgrond. Combinatie
van beide belangen is slechts mogelijk wanneer er
een bufferzone tussen beide gebieden wordt ingericht, waardoor de waterhuishouding over en
weer niet beïnvloed wordt.
In Emmen ligt een aantal grondwaterwinningen
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die invloed uitoefenen op het systeem. Het samengaan van een grondwaterwinning en een landbouwfunctie is mogelijk, aangezien eventuele
opbrengstderving kan worden vergoed en maatregelen kunnen worden getroffen om belasting
(meststoffen en bestrijdingsmiddelen) van het diepe grondwater te voorkomen. Binnen het systeem

komt verder nog een aantrekkelijk gebied voor.
Recent is echter gebleken dat het verziltingsgevaar hier een te grote rol speelt, zodat er binnen
het systeem Bargerbeek geen ruimte meer is voor
nieuwe grondwaterwinningen voor de openbare
drinkwatervoorziening.

Uitgangspunten
De waterhuishouding binnen het systeem richt
zich primair op de landbouwbelangen. In het
zuidelijke deel van het gebied kan het waterlopenstelsel worden verbeterd om zo een optimale landbouwkundige situatie te realiseren. Aan de wensen om in de toekomst effecten van maaivelddalingen ten gevolge van klink en oxydatie van veengronden te compenseren, kan worden tegemoet
gekomen. Binnen de directe invloedssfeer van het
Bargerveen kunnen deze maatregelen alleen worden getroffen indien er geen nadelige effecten
optreden voor het hoogveenreservaat.
Aan de wens tot behoud van de natuurwaarden. in
het hoogveenreservaat het Bargerveen wordt
eveneens tegemoet gekomen. Het waterbeheer zal
hier zijn gericht op behoud en waar mogelijk herstel van hoogveenvegetaties. Daarnaast worden er
vochtige heischrale vegetaties ontwikkeld. Het
reservaat zal niet nadelig worden beïnvloed door
waterhuishoudkundige maatregelen in de omgeving.
De grondwateronttrekkingen voor de openbare

drinkwatervoorziening in Emmen passen binnen
het beleid. Gezien de invloed op het Oosterbos in
het aangrenzende systeem Veenmarken, die optreedt bij een uitbreiding van deze winningen, is
de maximale capaciteit bereikt. Dit geldt eveneens
voor de grondwaterwinning van de Enka, waarvoor de vergunningscapaciteit in 1991 zou worden teruggebracht van 11,6 naar 6,5 miljoen
m3/jaar. Door een beroepschrift is dit helaas niet
gerealiseerd. In aansluiting op de doelstellingen
en beleidspunten voor het grondwaterbeheer zal
in de toekomst bezien worden of een verdere
reductie tot de mogelijkheden behoort. Nieuwe
grondwateronttrekkingen ten behoeve van de
drinkwatervoorziening elders binnen dit systeem
passen, of vanwege effecten op het Bargerveen of
uit technische overwegingen, niet binnen het beleid. Een kleinere grondwaterwinning ten behoeve van het tuinbouwcentrum Erica, waar zwaarwegende bedrijfseconomische belangen in het
geding zijn, is wel mogelijk, mits het Bargerveen
niet nadelig wordt beïnvloed.

Per aspect

Oppervlaktewaterkwaliteit:
afgestemd op de natuur in de natuurgebieden:
natuurfunctie op hoog niveau;
ecologische normering.

Oppervlaktewaterkwantiteit:
afgestemd op de landbouw en op de natuur in het
Bargerveen:
peil afgestemd op landbouwkundige normen;
optimale conservering op landbouwkundige

normen;
optimalisatie wateraanvoer;
isolatie Bargerveen;
op natuur afgestemd peil beheer in Bargerveen.

Grondwaterkwaliteit:
plaatselijk afgestemd op de levering van grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening:
ter plaatse van de huidige grondwaterwinning
voor de openbare drinkwatervoorziening
voldoen aan de normen van grondstof voor

drinkwaterbereiding;
grondwaterbeschermingsgebied rond grondwaterwinning voor de openbare drinkwatervoorz1enmg.
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Grondwaterkwantiteit:
afgestemd op de landbouw en daarnaast voldoen
aan de behoefte van de openbare drinkwatervoorziening:
GT IV in het landbouwgebied;

GT'en 1 en II in het Bargerveen;
huidige grondwateronttrekkingen kunnen
worden gehandhaafd.

Functietoekenning

Functie freatisch grondwater (zie kaart)
Aan grote delen van de zone-1- en -2-gebieden
van het Streekplan binnen de Veenkoloniën is een
landbouwfunctie toegekend. Het freatisch grondwater binnen het huidige natuurreservaat het
Bargerveen en het bosgebied aan de noordzijde
van Emmen (aansluitend op de functietoekenning
in het systeem de Veenmarken) heeft een natuurfunctie.
Het gebied grenzend aan het Bargerveen heeft een
algemene functie toegekend gekregen. In dit ge-

bied wordt waterhuishouding afgestemd op de
lokale doelstellingen, waarbij het Bargerveen niet
nadelig mag worden beïnvloed. Het grondwaterbeschermingsgebied van Valtherbos is aangegeven
op de functiekaart van het freatisch grondwater.
Bij de grondwaterwinning van de Enka in Emmen is geen grondwaterbeschermingsgebied
onderscheiden. Het freatisch grondwater binnen
de bebouwde kom van Emmen heeft een specifieke functie ten behoeve van het stedelijke gebied.

Functie diep grondwater (zie kaart)
De functie grondwater voor de bereiding van
drinkwater is toegekend aan het intrekgebied van
de grondwaterwinning Noordbargeres. Aangezien de stijghoogte van het diepe grondwater
onder het Bargerveen bepalend is voorinstand-

houding en ontwikkeling van hoogveenvegetaties,
is aan dit diepe grondwater de aanduiding ondersteuning natuurfunctie van het freatisch grondwater gegeven.

Functk oppervl.aktewater (zie kaart)
Het oppervlaktewater in het Bargerveen heeft een
natuurfunctie op hoog niveau.

Gevolgen voor de belangen

Openbare drinkwatervoorziening
De huidige grondwaterwinningen binnen dit systeem kunnen worden gehandhaafd. Gezien de
invloed op het Oosterbos kan een uitbreiding van
de winningen niet meer plaatsvinden. Ruimte
voor nieuwe grote grondwaterwinningen zijn of
technisch of beleidsmatig niet aanwezig binnen
dit systeem. Het aantrekkelijke gebied ten oosten

van Coevorden is vanwege het verziltingsgevaar
geen geschikte locatie voor een nieuwe grondwaterwinning en komt aldus te vervallen. Voor
een kleine grondwaterwinning ten behoeve van
het tuinbouwcentrum Erica is, mits niet van
invloed op het Bargerveen, nog plaats.

Ntt.tuur
Aan de wensen voor behoud en ontwikkeling van
het Bargerveen wordt tegemoet gekomen. Verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit binnen
het veenkoloniale gebied is niet in overeenstemming met de toegekende landbouwfunctie. Binnen dit gebied kan de wateraanvoer worden geoptimaliseerd overeenkomstig het Wateraanvoerplan

waarmee de waterkwaliteit in belangrijke mate is
bepaald. Aan de wens voor herstel van natuurwaarden in het beekdal van het Schoonebekerdiep
wordt niet tegemoet gekomen. Binnen zowel het
huidige beleid als binnen de ontwikkelingskaart
van het Streekplan is hier geen ruimte voor.

Landbouw
Aan de wens om de afwatering in de omgeving
van Schoonebeek te verbeteren kan, binnen het

gebied met een landbouwfunctie voor het freatisch grondwater, tegemoet worden gekomen.
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Toekomstige maaivelddalingen ten gevolge van
oxydatie en klink kunnen met behulp van waterhuishoudkundige werken worden gecompen-

4.14.

seerd. Verder kan, overeenkomstig eerdere.besluitvorming, de wateraanvoer worden geoptimaliseerd.

Primaire systeem (kanalen)

Het primaire systeem combineert een aantal functies. De aan- en afvoer van water naar en van
grote delen van Drenthe is een belangrijke functie. Ook ontvangt het primaire systeem het overgrote deel van het gezuiverde afvalwater uit Dren-

the. Scheepvaart, zowel beroeps- als recreatievaart, is voor delen van het systeem eveneens een
belangrijke functie. Daarnaast vormt het primaire
systeem een natte ecologische verbinding. Dit
geldt voor bepaalde delen in het bijzonder.

Uitgangspunten
Het beheer van het primaire systeem richt zich op
het zo goed mogelijk combineren van de genoemde functies. Gezien de invloed van de waterkwaliteit van het primaire systeem op secundaire systemen die water inlaten, is een verdere verbetering
van de waterkwaliteit zeer gewenst. Dit wordt
vooral gerealiseerd door het verbeteren van de
effluentkwaliteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties en het streven naar de algemene milieukwaliteit. Dit heeft ook een positieve invloed op
de ecologische functie van het primaire systeem.
Met het oog op de scheepvaartfunctie en de mogelijkheden om water in te laten is het zoveel mogelijk handhaven van de streefpeilen van groot belang. Deze streefpeilen worden aangegeven in een

op te stellen beheersplan. De waterbodemproblematiek speelt bij het primaire systeem een belangrijke rol. De vervuilde waterbodems klasse 3 en 4
zullen moeten worden gesaneerd. De functie van
het primaire systeem als ecologische verbinding
moet worden versterkt. De kanalen zijn obstakels
in een aantal ecologische verbindingszones. Door
het aanbrengen van voorzieningen dient hier een
duidelijke verbetering in te worden gerealiseerd.
De belangrijkste punten zijn op de functiekaart
voor het oppervlaktewater aangegeven. Ook elders kan het nodig zijn om voorzieningen aan te
brengen omdat in de praktijk dieren het kanaal als
obstakel op hun weg vinden.

Per aspect

Oppervlaktewaterkwaliteit:
algemene milieukwaliteit.

Oppervlaktewaterkwantiteit:
natuurvriendelijk inrichten van delen van het
systeem;

vermindering barrierèwerking;
handhaven streefpeilen.

Waterbodems
De waterbodemproblematiek speelt in het primaire systeem een belangrijke rol.
Op de eerste plaats zal veel van de bij normale
onderhoudsbaggerwerkzaamheden vrijkomende
specie niet op de tot nu toe gebruikelijke wijze
kunnen worden verwerkt. Dit is in wezen een
afvalstoffenprobleem. Wel zal dit de kosten van
beheer en onderhoud beïnvloeden.
Op de tweede plaats zijn er vervuilde waterbodems die een negatieve invloed hebben op de
waterkwaliteit. Vanuit zijn verantwoordelijkheid

voor de oppervlaktewaterkwaliteit zal de kwaliteitsbeheerder deze waterbodems saneren.
Tot slot zijn er de waterbodems die een risico
voor de volksgezondheid of het milieu vormen.
Deze worden in principe opgenomen in het
Bodemsaneringsprogramma. Een bijzondere situatie is er wanneer een waterbodemverontreiniging het gevolg is van lozingen. In dit geval moet
de waterkwaliteitsbeheerder verantwoordelijk
geacht worden voor de sanering.
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5.

Toelichting op het grondwaterkwantiteitsbeheer

5.1.

Drinkwater

Het terugdringen van het gebruik van grondwater
is naast een ander peilbeheer een belangrijk middel om de verdroging te bestrijden.
Het gebruik van oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening kan echter tot hoge kosten
leiden. Een onderzoek naar deze mogelijkheid is

5.2.

daarom een eerste stap. Dit onderzoek kan,
gezien de verwevenheid van de drinkwatervoorziening in de noordelijke provincies, het best in
samenwerking gebeuren. Dit geldt te meer daar
grootschalig gebruik van oppervlaktwwater ook
onderwerp van onderzoek is.

Industriewater

De huidige industriële onttrekking is circa
15 miljoen m3 per jaar.

5.3.

Tijdelijke onttrekkingen

De mogelijkheden om het onttrekken van grondwater bij bronbemalingen terug te dringen dienen
te worden gezocht in:
het terugbrengen van het onttrokken grondwater in de bodem;
onderzoek naar de methode waarbij het minste grondwater wordt onttrokken bij voorbeeld drainbemaling en hydrologische

5.4.

afscherming (damwand, bevriezing, bentonietschermen en dergelijke).
Per situatie zal al snel duidelijk zijn welke mogelijkheden er liggen. De uiteindelijke keuze van het
systeem van bemalen zal worden bepaald door de
economische aspecten en de effecten op de omgevmg.

Beregening voor land- en tuinbouw

Beregening uit grondwater neemt ook in Drenthe
sterk toe. De huidige onttrekking in heel Drenthe
is circa 6 miljoen m3 in een 10% droog jaar. In
gebieden waar oppervlaktewateraanvoer mogelijk
is {na uitvoering van het Wateraanvoerplan) is dit
circa 2 miljoen m3 in een 10% droog jaar (gegevens 1992). De onttrekking vindt plaats in een
relatief korte periode in de zomer en kan daarom
vergeleken worden met een permanente onttrekking van circa 25 miljoen m3. Voorkomen moet
worden dat ook in Drenthe een situatie ontstaat
die vergelijkbaar is met die in de andere

"zand"provincies. Daar moet nu aan het terugdringen van de beregening worden gewerkt. Het
verdient de voorkeur de beperkte mogelijkheden
voor het beregenen uit grondwater te bestemmen
voor die teelten die de noodlijdende akkerbouw
een nieuwe impuls kunnen geven en waarvoor
beregening een voorwaarde is. Regulering is dus
noodzakelijk. Door het uitvoeren van het Wateraanvoerplan zal de beschikbaarheid van oppervlaktewater voor de beregening toenemen. Hiermee is bij de raming van de noodzakelijke capaciteit rekening gehouden.
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6.

Toelichting op de organisatie en
het instrumentarium

6.1.

Bestuurlijke organisatie

Behoeft geen toelichting.

6.2.

Overlegstructuren

Behoeft geen toelichting.

6.3.

Instrumentarium

De kwaliteitsbeheerders van oppervlaktewateren
en de provincies als grondwaterbeheerders beschikken op basis van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren en de Grondwaterwet over
adequate beheersbevoegdheden. Met betrekking
tot het kwantiteitsbeheer van het oppervlaktewater ontbrak tot dusverre een algemene regeling
bij wet. De Wet op de waterhuishouding voorziet
hierin door in hoofdstuk III beheerinstrumenten
voor het kwantiteitsbeheer van het oppervlaktewater te geven.
Door de regelgeving in het kader van de Wet op
de waterhuishouding kunnen de beheerders
beschikken over bevoegdheden, waarmee het in
de beheersplannen vastgelegde beleid, zo nodig
kan worden afgedwongen.
Provinciale staten hebben bij provinciale verordening bepaald in welke mate de beheerders de
beheersinstrumenten, het beheersplan, de registratie,
de vergunning, het peilbesluit en het waterakkoord
kunnen inzetten.

In Drenthe zal van het peilbesluit vooralsnog
geen gebruik worden gemaakt. Dit gezien de aard
van het waterhuishoudkundig systeem.
Binnen twee jaar na de vaststelling van het Waterhuishoudingsplan zullen de waterbeheerders een
beheersplan moeten vaststellen. Deze verplichting
geldt voor de kwantiteitswaterschappen, het Zuiveringsschap en voor de provincie als beheerder
van de provinciale kanalen. Voor het grondwaterbeheer is het Waterhuishoudingsplan tevens
beheersplan.
De door de beheerders, vooruitlopend op het
Waterhuishoudingsplan, opgestelde beheersplannen zullen derhalve binnen de gestelde termijn van twee jaar moeten worden bijgesteld.
Bij toetsing van de beheersplannen zal het
provinciale Waterhuishoudingsplan uitgangspunt zijn.
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7.

Toelichting op de financiële gevolgen

7.1.

Waar komt het geld vandaan

Kwaliteitsbeheer
Het financieringsstelsel voor het waterkwaliteitsbeheer is vastgelegd in de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren. De basis van de heffing is het
principe "de vervuiler betaalt". Voor industriële
lozers wordt de vervuilingswaarde van de lozing
door middel van monsternames of met behulp
van tabellen bepaald. Deze vervuilingswaarde

bepaalt de hoogte van de aanslag.
Voor huishoudelijke vervuilers is dit geen bruikbare methode. Hier worden vaste waarden voor
de vervuilingswaarde per huishouden aangehouden. Onderscheid wordt alleen gemaakt tussen
een- en meerpersoons huishoudens.

Grondwaterbeheer
De aan het grondwaterbeheer verbonden onderzoekskosten kunnen worden gedekt uit de opbrengsten van de grondwaterheffing. De aanslag
wordt vastgesteld op basis van de onttrokken hoeveelheid grondwater. In Drenthe wordt aan iedere
registracieplichtige een aanslag opgelegd.
In de eindrapportage van de Commissie Zevenbergen ligt een aanbeveling om de bestedingsmogelijkheden van de grondwaterheffing in de
toekomst te verbreden. In zijn algemeenheid
komt de aanbeveling erop neer dat alle kosten
van het grondwaterbeheer uit de heffing kunnen
worden betaald. Een uitzondering wordt gemaakt
voor de kosten van het formuleren van het "strategisch" beleid, zoals het Waterhuishoudingsplan.
De kosten van het grondwaterbeheer vallen globaal uiteen in:
a. onderzoek voor kennis van het grondwatersysteem;
b. schade-uitkering als gevolg van wijziging van
de vergunning;
c. schade-uitkering in situaties waar een directe
veroorzaker moeilijk aanwijsbaar is;
d. herstelmaatregelen in relatie tot grondwateronttrekking;

e. vergunningverlening inclusief handhaving, voor
zover deze niet uit de leges gedekt kunnen worden;
f. actief grondwaterbeheer gericht op duurzaam
gebruik van het grondwater.
Voor de jaren 1995 - 2000 wordt per jaar het volgende geraamd:
ad a. f 500.000,-- (huidige niveau)
ad b. f 250.000,-- (activering beleid terugdringen grondwaterverbruik)
ad c. f 250.000,-- (schatting)
ad d. f 250.000,-- (stimuleringsfonds)
ad e. f 150.000,-- (handhavingskosten)
ad f. f 250.000,-- (stimuleringsfonds)
De totale geraamde kosten bedragen f 1.650.000,-per jaar. Bij een geschatte totaalwinning van
70 miljoen m3 per jaar zal de heffing per m3
grondwater f 0,0236 bedragen.
Een actief beleid gericht op het terugdringen van
de onttrokken h9eveelheid grondwater zal gevolgen hebben voor de inkomsten uit de heffing.
Hierdoor zal de heffing per m3 iets hoger kunnen
uitvallen.

Kwantiteitsbeheer
De kosten van het kwantiteitsbeheer worden
door de waterschappen omgeslagen over de
belanghebbenden.
De Waterschapswet onderscheidt de volgende
categorieën van belanghebbenden.
a. de zakelijk gerechtigden tot ongebouwde
onroerende goederen;
b. degenen die krachtens een door de grondkamer goedgekeurde pachtovereenkomst het
gebruik hebben van ongebouwde onroerende
goederen;

c.

de zakelijk gerechtigden tot gebouwde onroerende goederen;
d. de ingezetenen, onder wie worden verstaan
degenen die hun werkelijke woonplaats
hebben in het gebied van het waterschap;
e. degenen die op grond van een zakelijk of
persoonlijk recht gebouwde onroerende goederen in gebruik hebben als bedrijfsruimte.
De categorieën a en c, kortweg het ongebouwd en
het gebouwd genoemd, zijn thans in alle Drentse
waterschappen vertegenwoordigd. Zij brengen in
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de huidige situatie dan ook de waterschapslasten
op. De algemene taak van de waterschappen
neemt echter in omvang sterk toe. Gedacht kan
worden aan de verdrogingsbestrijding en de natuurvriendelijke inrichting van waterlopen. Het is
dan ook onvermijdelijk dat de categorie die bij dit
algemene taakbelang hoort als belanghebbende,

7.2.

Noodzakelijke investeringen

De kosten die gemaakt moeten worden om de
voorgestelde doelstellingen te verwezenlijken zijn
per waterhuishoudkundig systeem geïnventariseerd in overleg met de waterschappen. De uit te
voeren werkzaamheden zijn in termen van hoe3
veelheden, dus m grondverzet, strekkende
meters natuurvriendelijke oevers enz. uitgedrukt.
Op basis van in Drenthe bepaalde hoeveelheidsprijzen worden de totale kosten aangegeven.
Onderscheid is gemaakt in de volgende hoofdstukken: Natuurvriendelijke inrichting, Verhogen
waterpeilen ten behoeve van de natuur en Inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de landbouw.
De kosten van het saneren van regenwateroverstorten zijn berekend door het Zuiveringsschap
Drenthe. Kosten die gemaakt worden in het kader
van lopende landinrichtingsprojecten zijn buiten
beschouwing gelaten.
De kosten voor de aanpak van de vervuilde waterbodems zijn nog niet met enige zekerheid aan te
geven. Om toch een idee van de orde van grootte
aan te geven kan de volgende schatting worden
gemaakt.
Geschat wordt dat in totaal aanwezig is:
3
4,8 miljoen m slib (zie N.B.).
Onderverdeeld in klassen zijn de volgende
hoeveelheden geschat:
3
klasse 4:
150.000 m
3
klasse 3:
1.050.000 m
3
klasse 2:
2.200.000 m
3
klasse 1:
1.400.000 m
Bergen (opslaan) van verontreinigd slib is momenteel alleen mogelijk bij de VAM (na ontwatering).
3
De totale kosten per m bedragen f 180,-- op
basis van het huidige prijspeil.
Op basis van storten bij de VAM geeft dit de
volgende kosten:
klasse 4: 150.000 m3x
klasse 3: 1.050.000 m3x
klasse 2: 2.200.000 m3x
klasse 1: 1.400.000 m 3x

*

ook als belastingplichtige categorie wordt geïntroduceerd.
Met het eventueel invoeren van de categorieën b
ene is bij de kostenopzet geen rekening gehouden. Mochten deze categorieën worden ingevoerd, dan zal er een verschuiving van lasten
optreden.

f 180,--/per m3 f
f 180,--/per m3 f
f 180,--/per m3
f 180,--/per m3

27 miljoen*
189 miljoen
p.m.**
p.m.***

Indien het chemisch afval betreft (WCA)
zijn de kosten hoger omdat dit afval niet
gestort kan worden bij de VAM maar naar
een erkende verwerker dient te worden
vervoerd (AVR).

**
***

Volgens het huidige interimbeleid hoeft een
groot deel van deze specie niet te worden
gestort.
Niet noodzakelijk schone of zeer licht verontreinigde grond te storten. Dit kan eventueel in werken worden toegepast.

Bij het beschikbaar zijn van een aantal strategisch
ingerichte depots (definitief) bedragen de kosten naar
3
schatting (inclusief transport) per m f 80,- (zie
N.B.).
Dit betekent vervol~ens voor bovenstaande tabel:
klasse 4: 150.000 m x
klasse 3: 1.050.000 m3x
klasse 2: 2.200.000 m 3x
klasse 1: 1.400.000 m3x

*

f 80,--/per m3 f 12 miljoen*
f 80,--/per m3 f 84 miljoen*
f 80,--/per re?
p.m.**
f 80,--/per m3
p.m.**

Indien geen tussenopslag.
Niet noodzakelijk schone of zeer lichtverontreinigde grond te storten. Dit kan
eventueel in werken worden toegepast.

N.B.De genoemde hoeveelheden slib zijn gebaseerd op een nog onvolledige inventarisatie.
De feitelijke hoeveelheden kunnen nog
aanzienlijk groter worden. Het bedrag van
f 80,-- per m 3 voor storten in een speciaal
baggerslibdepot is een eerste schatting.
Het werkelijke bedrag moet door onderzoek
nog nader worden vastgesteld.
De beschikbare bedragen voor de sanering van de
waterbodem via het Bodemsaneringsprogramma
zijn erg klein; voor 1993 en 1994 naar verwachting f 365.000,-- respectievelijk f 407.000,--. Voor
deze bedragen zullen weinig feitelijk saneringen
kunnen worden uigevoerd. De activiteiten beperken zich dan ook voornamelijk tot onderzoek.
In vele gevallen zullen waterbodems gebaggerd
moeten worden omdat de watergangen op diepte
moeten blijven.
Scheepvaart en watertransport moeten immers
mogelijk blijven. Wanneer hierbij klasse-3- of
-4-specie wordt verwijderd is er ook een waterkwaliteitsbelang gediend met het baggeren. De
meerdere kosten zullen dan ook voor een deel
door de kwaliteitsbeheerder worden gedragen,
voor zover verhaal op de veroorzaker van de
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vervuiling niet mogelijk is. Ook uit de bepaling
dat geen baggerspecie in natuurgebieden kan worden verwerkt vloeien extra kosten voort. Deze
extra kosten komen ten laste van de waterbeheer-

7.3.

der. Het afvoeren van de baggerspecie moet worden gezien als een algemeen taakbelang. De extra
kosten moeten dan ook worden toegerekend aan
de ingezetenen.

Verwachte ontwikkelingen heffingen en omslagen

De investeringen die in paragraaf 7.2. zijn aangegeven hebben tot gevolg dat de omslagen en heffingen waaruit het waterbeheer wordt gefinancierd zullen stijgen. Voor de grondwaterheffing
en de zuiveringsheffing is dit vrij eenvoudig te
berekenen. Hier zal dus niet verder op worden
ingegaan. De berekening van de omslagen per
categorie voor het kwantiteitsbeheer is aanzienlijk
moeilijker. Op grond van de Waterschapswet zullen de waterschappen een kostentoedelingsverordening moeten maken. Hierin staat aangegeven
hoe de kosten over de categorieën worden verdeeld.
Deze kostentoedelingsverordeningen zijn nog
niet beschikbaar. Zodat ook over de verdeling van
de kosten nog geen duidelijkheid tot in detail
bestaat. Om toch een redelijke schatting te kunnen maken zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
de kosten voor natuurvriendelijke inrichting
komen ten laste van de ingezetenen; 30%
wordt uit subsidies gedekt;
de kosten van het verhogen van de waterpeilen ten behoeve van de natuur komen ten
laste van de ingezetenen, 30% wordt uit
subsidies gedekt;
de kosten voor de inrichtingsmaatregelen
voor de landbouw komen ten laste van het
ongebouwd.
Bij de geschatte investeringen is 10% voor onvoorziene kosten opgeteld. Vervolgens zijn de
effecten op de omslagen bepaald. Hierbij is uitgegaan van de volgende mogelijkheden.
a. Alle investeringen worden betaald uit de gewone dienst, gelijkmatig verdeeld over 25 jaar.
b. Alle investeringen worden in het eerste jaar
gedaan en afgeschreven over 25 jaar bij een
rentestand van 9%.

In de praktijk zal de financiering een mengvorm
tussen a en b zijn. Voor het effect op de omslag is
dan ook het gemiddelde tussen a en b genomen.
Het eindresultaat is vervolgens opgeteld bij de
autonome ontwikkeling van de heffingen.
De kosten voor het saneren van de regenwateroverstorten zijn toegerekend aan de gemeenten.
Deze zijn ook primair verantwoordelijk. In bepaalde gevallen zal ook een bijdrage van de kwaliteitsbeheerder mogelijk zijn. Dit geeft een verschuiving van de lasten van de gemeente naar het
zuiveringsschap. In beide gevallen zal de rekening
bij de burger uitkomen. In het ene geval via het
rioolrecht, in het andere geval via de verontreinigingsheffing.
De totale lastenverzwaring voor een gemiddeld
Drents gezin komt hiermee uiteindelijk op circa
f 50,-- per jaar.
Dit bedrag omvat uitsluitend die kosten die het
directe gevolg van dit plan zijn. Deze lastenverzwaring zal tussen 1993 en 2000 geleidelijk worden opgebouwd. Naast de lastenverzwaring die
voortvloeit uit dit plan zal de burger in de planperiode geconfronteerd worden met aanzienlijke
kostenstijgingen in de sfeer van het waterbeheer
die niet het gevolg zijn van het Waterhuishoudingsplan. Deze kostenstijgingen komen voort uit
autonome ontwikkelingen zoals het rijksbeleid.
De volgende kostenstijgingen kunnen worden
genoemd:
stijging drinkwaterprijs als gevolg van milieuheffing op grondwater circa f 40,-- per gezin
per Jaar;
stijging zuiveringsheffing circa f 70,-- per
gezm per Jaar;
stijging rioolrecht als gevolg van het inlopen
van achterstallig onderhoud P.M.;
extra stijging van de heffingen en omslagen
als gevolg van de waterbodem problematiek
P.M.
De paragrafen 7.4. en 7.5. behoeven geen toelichting.
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8.

Toelichting op de relaties met
andere beleidsterreinen

8.1.

Ruimtelijke ordening

De functiekaart van het freatisch grondwater verschilt op een aantal plaatsen van de functiekaart
van het Streekplan. Over het algemeen gaat het
om verschillen met de zone-indeling van de functiekaart van het Streekplan die wel binnen de ontwikkelingskaart passen. Dit kan zowel gaan om
zone-1- of-2-gebieden, waar het Waterhuishoudingsplan een natuurfunctie geeft aan het freatisch grondwater, als om zone-5-of -6-gebieden,
waar het freatisch grondwater een landbouwfunc-

I.

tie heeft gekregen.
Een aantal verschillen is te verklaren uit het feit
dat de schetsen in het Waterhuishoudingsplan een
lange-termijnvisie gegeven (25 jaar). Bovendien
hebben het Streekplan en het Waterhuishoudingsplan ieder een eigen invalshoek, zodat verschillen
in kaartbeeld niet noodzakelijk een verschil in
beleid hoeven te betekenen. Hier zullen de te
onderscheiden gevallen waar een verschil ontstaat
worden behandeld.

Waterhuishoudingsplan: natuurfunctie van het freatisch grondwater
Streekplan functiekaart: zone 1 of 2
Streekplan ontwikkelingskaart: natuurontwikkeling

Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkelingskaart is de "vergroting van de duurzaamheid van
natuurlijke systemen". In de toelichting van het
Streekplan is dit uitgewerkt. De belangrijkste
passage voor de relatie met de waterhuishouding
is de volgende.
"Ontwikkeling van natuurwaarden voor een meer
duurzame instandhouding van bestaande gebieden en systemen. Het gaat daarbij onder meer om
vergroting van de interne buffercapaciteit van
natuurlijke systemen en een ontwikkeling binnen
beheersbare eenheden. De relatie met bodem en
waterhuishouding is veelal wezenlijk. Een voorbeeld is het meer compleet maken van een beekdalsysteem door het terugdringen van systeemvreemde invloeden in voedings- en brongebieden.
Realisering is mogelijk door aangepaste vormen
van landbouw, bosbouw en reservaatvorming".
Uit deze omschrijving blijkt dat de ontwikkelingskaart goed aansluit bij de gedachten in het Waterht<ishoudingsplan.
Ve!"der geeft het Streekplan aan dat het op de ontwikkelingskaart vrijwel steeds gaat om functiewijzigingen ten opzichte van het huidige gebruik en dat
aan afwijkingen van de functiekaart die passen binnen de ontwikkelingskaart medewerking zal worden verleend. Het gaat vrijwel uitsluitend om zone2-gebieden uit het Streekplan. Dat wil zeggen een
landbouwfunctie waarbij tevens wordt gestreefd
naar instandhouding van de waarden van natuur,
landschap en cultutirhistorie. Dat betekent handhaving in hoofdlijnen van de gebiedskenmerken en
de aspecten op de kaarten B.7.6, B.8.2, B.9.1 en

B.9.2. Indien een bestemmingsplan ter goedkeuring wordt ingediend zal getoetst moeten worden
of aan de hiervoer genoemde zaken van de functiekaart van het Streekplan voldoende recht
wordt gedaan. Mocht in een bestemmingsplan een
bestemming Natuur worden gegeven aan deze gebieden dan kan het plan worden goedgekeurd op
grond van de ontwikkelingskaart van het Streekplan. Dit laatste zal vanuit de provincie worden
bevorderd, maar kan niet worden afgedwongen.
Een beheersplan van een waterschap dat wordt
ingediend wordt getoetst aan het Waterhuishoudingsplan. Voor de hier besproken gebiedjes zal
dus invulling moeten worden gegeven aan de
natuurfunctie. Daarbij moet, zoals uit de omschrijving van de natuurfunctie blijkt, wel rekening worden gehouden met het huidige landbouwkundige grondgebruik.
De situatie kan zich voordoen dat in het bestemmingsplan een landbouwfunctie worC1t toegekend
terwijl het Waterbeheersplan een natuurfunctie
ondersteunt. Gezien het feit dat in het bestemmingsplan waarborgen moeten zijn opgenomen
om de natuurwaarden voor deze gebieden op
hoofdlijnen te handhavén en dat het beheersplan
rekening moet houden met het huidige landbouwkundige grondgebruik, zullen hier in materiële
zin geen verschillen uit voortvloeien.
Hierna volgt een opsomming van gebieden waar
de functietoekenning van het freatisch grondwater de ontwikkelingskaart volgt en een verschil
met de functiekaart van het Streekplan optreedt.
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Noordenveld
Het waterhuishoudkundige systeem Noordenveld wordt voor een belangrijk deel gevormd
door het beekdalsysteem van het Peizerdiep. De
hoofddoelstelling in de beekdalen is het scheppen
van gunstige omstandigheden voor kwelafhankelijke beekdallevensgemeenschappen. De functietoekenning is gericht op het bereiken van deze
gunstige omstandigheden.
Gebiedje ten zuiden van Roden bij Roderesch
(zone 2 in het Streekplan)

Het gaat hier om een vrij klein gebied dat een
onderdeel vormt van de beekdalflank. Mogelijk
dat op het vlak van ontwatering hier maatregelen
genomen kunnen worden om een bepaalde wegzij ging in stand te houden.

Conclusie
Past binnen het ruimtelijk beleid van het Streekplan, in het bijzonder in relatie met de ontwikkelingskaart.

Drentsche Aa
In het beleid worden twee hoofddoelstellingen
gegeven: oppervlaktewaterwinning en natuurbehoud en ontwikkeling in het beekdal. Het beheer

wordt afgestemd op kwelafhankelijke beekdalvegetaties in de percelen in het beekdal en een
natuurlijk ecosysteem in de beek.

Andersche Diep-Lange Veen (zone 2 in het Streekplan)
Het Lange Veen vormt een enclave tussen de
natuurgebieden in het beekdal van de Drentsche
Aa en de bossen op het Gasselterveld. De ontwatering van dit gebied heeft zowel negatieve effecten op het beekdal als op de aangrenzende bossen.
Deze bossen hebben overigens op de ontwikkelingskaart de aanduiding ontwikkeling bos met
accent natuur. Het gebied is niet in beeld bij de

eerste fase relatienota gebieden, maar valt wel binnen de globale aanwijzing van de tweede fase.

Conclusie
Past binnen het ruimtelijk beleid van het Streekplan in het bijzonder in relatie tot de ontwikkelingskaart.

WoldAa
De waterhuishouding in het systeem Wold Aa
richt zich op ontwikkeling van natuurwaarden in
de Ruiner Aa en het Dwingelderveld en op
behoud van natuurwaarden op het Echtenerveld.
Binnen het grootste deel van de zone-1- en
-2-gebieden van het Streekplan en in het ruilverkavelingsblok Ruinerwold Koekange kan de landbouw worden ontwikkeld.
Ruiner Aa ter hoogte van Ruinen (zone 2 in het
Streekplan met belangrijke gebiedskenmerken)
Het gaat hier om een gebied dat de volledige
breedte van het beekdal beslaat. In de schets is gekozen voor de ontwikkeling van natuurwaarden

in het beekdal. Voor een succesvolle ontwikkeling
van natuurwaarden is het noodzakelijk dat het
beekdal als één geheel wordt beschouwd.
Het gebied is niet in beeld bij zowel de eerste fase
als tweede fase relatienotagebieden. Anderzijds
loopt de uitvoering van de realatienota over een
periode van ongeveer tien jaar, terwijl de planhorizon van het Waterhuishoudingsplan op 25 jaar
ligt.

Conclusie
Past binnen het ruimtelijk beleid van het Streekplan, in het bijzonder in relatie tot de ontwikkelingskaart en de gebiedskenmerken.

Vledder- en Wapserveense Aa
De waterhuishouding in het systeem Vledder- en
Wapserveense Aa wordt afgestemd op een verdere
uitbouw van de natuurwaarden in de boscomplexen op de hogere gronden. Hiertoe wordt ook
in de beekdalen gestreefd naar natuurontwikkeling. De beekdalen zijn bepalend voor de stijg-

hoogte in het watervoerende pakket en hiermee
ook voor de grondwaterstand in de omgeving.
Het beheer zal in eerste instantie gericht worden
op de beekdalen, omdat een gunstige ontwikkeling daar tevens een gunstige ontwikkeling in de
bosgebieden betekent.

Oude Willem (zone 2 op de functiekaart van het Streekplan)
Dit landbouwgebied ligt midden in de bossen
waar de hoofddoelstelling op gericht is. Door de
ontwatering van dit, ten opzichte van de omgeving, laag gelegen gebied is de stijghoogte van het

grondwater in de aangrenzende bossen verlaagd.
Verder is ten behoeve van de ontwatering van dit
gebied en de ontwatering van het veenkoloniale
gebied bij Smilde de Tilgrup aangesloten op een
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bovenloop van de Vledder Aa. De Tilgrup doorsnijdt het boscomplex vrij diep en veroorzaakt
verdroging in aangrenzende bossen. Een afstemming van de waterhuishouding op de natuurwaarden in de bosgebieden kan niet los gezien worden
van een meer op de natuur afgestemd waterbeheer
in de Oude Willem en een sanering van de diepe
doorsnijding van het boscomplex door de
Tilgrup. Bij de vaststelling van het Streekplan en
de voorbereiding van het nationaal park is hier
duidelijk gekozen voor het groeimodel. Dat wil
zeggen dat men de huidige landbouw ongemoeid
laat, maar op termijn streeft naar aansluiting bij

de natuurgebieden. Ook het beleid voor het systeem Vledder- en Wapserveense Aa sluit hier bij
aan door eerst nader onderzoek aan te geven en
de feitelijke invulling pas op termijn te zien.
Het gebied is niet in beeld bij de eerste fase relatienotagebieden. Het gebied valt wel binnen de
globale aanwijzing van de tweede fase.

Conclusie
Past binnnen het ruimtelijk beleid van het Streekplan, in het bijzonder in relatie tot de ontwikkelingskaart.

Veenhuizerlanden bij Doldersum
Het gaat hier om een gebied dat de volledige
breedte van het beekdal beslaat. Het beleid kiest
voor de ontwikkeling van natuurwaarden in het
beekdal mede als ondersteuning van de natuurwaarden in de aangrenzende bossen. Voor een
succesvolle ontwikkeling van natuurwaarden is
het noodzakelijk dat het beekdal als één geheel
wordt beschouwd. Het gebied is gedeeltelijk in
beeld bij de eerste fase relatienotagebieden. Het
gebied valt verder binnen de globale aanwijzing
van de tweede fase. Realisatie van relatienota-

gebied is hier echter niet erg waarschijnlijk. In het
gebied staan enkele vrij nieuwe landbouwbedrijven. Feitelijke realisatie van de natuurfunctie
moet ook hier op de langere termijn worden
gezien.

Conclusie
Past binnen het ruimtelijk beleid van het Streekplan, in het bijzonder in relatie tot de ontwikkelingskaart.

Strook ten oosten van het beekdal tussen Vledder en Doldersum (zone 2 in het Streekplan)
Dit gebied (onderdeel van het Wapserveld) vormt
Conclusie
een flank van het beekdal en wordt ontwaterd.
De strook zone-2-gebied is niet in beeld bij de
eerste fase relatienotagebieden. De strook valt wel
binnen de globale aanwijzing van de tweede fase.

Past binnen het ruimtelijk beleid van het Streekplan, in het bijzonder in relatie tot de ontwikkelingsk;i.art.

Riegmeer
In het waterhuishoudkundige systeem Riegmeer
staat het ontwikkelen van natuurwaarden in het
Reestdal voorop. Daarnaast wordt er ruimte geboden aan de ontwikkeling van de landbouw, het

handhaven van de huidige onttrekkingen en het
reserveren van mogelijkheden voor toekomstige
onttrekkingen en aan het behoud van natuurwaarden binnen bestaande natuurterreinen.

Strook langs het beekdal van de Reest
Een enigszins ruimere begrenzing van het gebied
met een op de natuur gerichte waterhuishouding is
noodzakelijk om in het beekdal een stabiele hydrologische situatie te garanderen. Alleen het gebied
"Paardelanden" is in beeld bij de eerste fase relatienotagebieden. Het gebied valt verder wel binnen de

II.

globale aanwijzing van de tweede fase.

Conclusie
Past binnen het ruimtelijk beleid van het Streekplan, in het bijzonder in relatie tot de ontwikkelingskaart.

Waterhuishuishoudingsplan: natuurfunctie van het freatisch grondwater
Streekplan functiekaart: zone 1 of 2
Streekplan ontwikkelingskaart: geen speci6eke aanduiding

Deze situatie doet zich feitelijk nauwlijks voor.
Daar waar dit optreedt is dit het gevolg van het

verschil in schaal tussen de beide plannen. Beleidsmatig is er geen verschil.
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m.

Waterhuishoudingsplan: landbouwfunctie van het freatisch grondwater
Streekplan functiekaart: zone 5 of 6
Streekplan ontwikkelingskaart: geen specifieke aanduiding

Zone 5 of 6 op de functiekaart van het Streekplan
is toegekend aan natuurgebieden. Behoud, herstel
en ontwikkeling van natuurwaarden staan in

beide zones voorop. In het Streekplan staat tevens
aangegeven dat negatieve beïnvloeding van buitenaf vermeden dient te worden.

Bargerbeek
De waterhuishouding binnen het systeem richt
zich primair op de landbouwbelangen. In het zuidelijke deel van het gebied kan het waterlopenstelsel worden verbeterd om zo een optimale landbouwkundige drooglegging te realiseren. Aan de
wensen om in de toekomst effecten van maaivelddalingen ten gevolge van klink en oxydatie van
veengronden te compenseren kan worden tegemoet gekomen. Binnen de directe invloedssfeer
van het Bargerveen kunnen deze maatregelen al-

leen worden getroffen indien er geen nadelige
effecten optreden voor het hoogveenreservaat.
Aan de wens voor behoud van de natuurwaarden in
het hoogveenreservaat het Bargerveen wordt eveneens tegemoet gekomen. Het waterbeheer zal hier
zijn gericht op behoud en waar mogelijk herstel van
hoogveenvegetaties. Daarnaast worden er vochtige
heischrale vegetaties ontwikkeld. Het reservaat zal
niet nadelig worden beïnvloed door waterhuishoudkundige maatregelen in de omgeving.

Hoogveenrestanten in het zuidelijk deel van het systeem (zone 6)
Het gaat om kleinere natuurgebieden omgeven
groot gebied maatregelen zouden moeten worden
door landbouwgebieden (zones 1 en 2). Vanwege
genomen om het behoud van deze gebieden veilig
het feit dat het gaat om kleinere gebieden en vante stellen, heeft meegespeeld bij de functietoekenwege de hoofddoelstelling landbouw in dit sysning. Concreet betekent dit dat in de directe omteem zijn deze gebieden niet apart op de functiegeving van deze gebieden werken mogen worden
kaart van het freatisch grondwater vermeld. Dit
uitgevoerd die passen binnen het normale landbetekent dat in de omgeving geen maatregelen
bouwkundige gebruik. Overigens worden de geworden voorgestaan ten behoeve van het behoud
bieden zelf beschermd via de ruimtelijke ordening.
van deze gebieden. Het feit dat in een relatief

Loo- en Drostendiep
In dit systeem staat de instandhouding en ontwikkeling van de landbouw voorop. Daarnaast wordt het
behoud van de aanwezige natuurwaarden binnen de
reservaatsgebieden vanuit de waterhuishouding
ondersteund en wordt de inrichting van het waterlopenstelsel, ten noorden van de Verlengde Hoogeveensche Vaart, binnen de beekdalen Loodiep,
Marsstroom, Westerstroom en Drostendiep afgestemd op aquatische levensgemeenschappen. In
afwachting van ontwikkelingen die in ruilverkave-

lingsverband gaande zijn, kunnen in de toekomst
in meer of mindere mate natuurwaarden binnen
genoemde beekdalen worden ontwikkeld. Hiermee kan de hoofddoelstelling in dit gebied verschuiven naar natuurontwikkeling. Voorlopig
wordt, uitgegaande van het huidige plan van de
ruilverkaveling Mars- en Westerstroom, een landbouwkundige doelstelling aangehouden in dit
gebied.

Dalerveensche Veen en Ermerveen ten zuidwesten van Nieuw-Amsterdam (zone 6)
Zie hiervoor bij systeem Bargerbeek.

WoldAa
De waterhuishouding in het systeem Wold Aa
richt zich op ontwikkeling van natuurwaarden in
de Ruiner Aa en het Dwingelderveld en op behoud van natuurwaarden op het Echtenerveld.

Binnen het grootste deel van de ·zone-1- en
-2-gebieden van het Streekplan en in het ruilverkavelingsblok Ruinerwold-Koekange kan de landbouw worden ontwikkeld.

Zwarte Water ten noordoosten van Pesse en het Nuilerveld (zone 6)
Het betreft hier een heiderestant, een bosje en een
zone 1 en is te klein om apart op de functiekaart
ven op de grens met het systeem Middenveld. Het te vermelden. De doelstelling van de schets van
gebied wordt omgeven door landbouwgebied met het systeem richt zich in dit gebied op de land-
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bouw. Mogelijk dat enige beïnvloeding optreedt
vanuit de aangrenzende gronden. Deze beïnvloe-

ding wordt geaccepteerd. Het gebied zelf wordt
beschermd via de ruimtelijke ordening.

Bosje bij Wijster (zone 5)
Dit bosje ligt op de grens van drie systemen,
namelijk: Wold Aa, Middenveld en Oude Vaart.
Het is een relatief hooggelegen gebied en naar verwachting is er geen sprake van een hydrologische

beïnvloeding vanuit de omgeving. Het gebied is te
klein om apart op de functiekaart te vermelden,
hetgeen verder geen consequenties heeft.

Noordenveld
Bunnerveen (zone 6)
Binnen het landbouwgebied gelegen laagveenrestant.
Enige beïnvloeding van het omliggende gebied is te
verwachten en zal moeten worden geaccepteerd.
In de voorafgaande beschouwing is uitgegaan van de
relatie van de waterhuishouding met de functiekaart
van het Streekplan. De vraag in hoeverre de op de
ontwikkelingskaart aangegeven ontwikkelingen vanuit de waterhuishouding zullen worden ondersteund,
is daarmee nog niet beantwoord. De op de ontwikkelingskaart aangegeven ontwikkeling van natuurwaarden wordt volledig ondersteund voor de beekdalen
van: de Drentsche Aa, het Peizerdiep, de Elperstroom, de Vledder- en Wapserveensche Aa en de
Reest. Zowel het oppervlaktewater als het freatisch
grondwater heeft hier een natuurfunctie. Voor de
belangrijkste delen van de beekdalen van de Ruiner
Aa en de Aalder- en Westerstroom geldt hetzelfde. Bij
het Oude Diep heeft het oppervlaktewater een
natuurfunctiè op midden niveau en het freatisch
grondwater een algemene functie. Hiermee wordt de
ontwikkeling van natuurwaarden in de beek (inclusief
de oevers) ondersteund, terwijl ook kleinschalige
natuurontwikkeling voldoende ondersteund kan worden. In het beekdal van de Hunze heeft alleen het op-

8.2.

Milieu

Behoeft geen verdere toelichting.

pervlaktewater een natuurfunctie gekregen. Dat
betekent dat de ontwikkeling van natuurwaarden
alleen vanuit de waterhuishouding wordt ondersteund, voor zover het gaat om waarden die direct
aan het water gebonden zijn. Op bepaalde plaatsen zijn echter de huidige waterhuishoudkundige
condities zodanig dat een natuurontwikkeling op
het land ook heel wel mogelijk is.
Op de ontwikkelingskaart is aangegeven dat ontwikkeling van oppervlaktewaterwinning gewenst
is voor de Drentsche Aa, het Peizerdiep en de
Oostermoerse Vaart. In de Drentsche Aa wordt
nu reeds water gewonnen, deze winning zal verder toenemen. In dit Waterhuishoudingsplan is
aangegeven dat winning uit het Peizerdiep eveneens mogelijk is, met name als aanvulling op de
grondwaterwinning te Nietap.
Voor de Oostermoerse Vaart wordt de mogelijkheid van oppervlaktewaterwinnig opengehouden
voor de langere termijn. Door de op dit moment
nog hoge stofbelasting vanuit de landbouw is
deze mogelijkheid hier voor de kortere termijn
niet opgenomen.
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9.

Toelichting bij het programma van
•
•
u1tvoer1ng

9.1.

Acties door de provincie

P.1

De openbare drinkwatervoorziening maakt
tot op heden voornamelijk gebruik van
grondwater. Gezien de wens om de grondwateronttrekking te verminderen of in elk
geval niet te laten stijgen, wordt oppervlaktewater steeds vaker als alternatief genoemd. Hierbij doet zich een aantal vragen
voor:
waar zijn geschikte winpunten voor
oppervlaktewater;
is kleinschalige winning aantrekkelijk,
of alleen grootschalige winning;
is infiltratie van oppervlaktewater een
bruikbaar alternatief;
wat zijn de gevolgen voor de drinkwaterprijs.

P.9

P.10

Dit onderzoek kan het beste in samenwerking
met de andere noordelijke provincies worden opgezet.
P.11

P.2
P.3
P.4

P.5
P.6

1)./

P.8

Zie hiervoor systeem Drentse Aa.
Zie hiervoor systeem Noordenveld.
Van het veenkoloniale gebied bij Smilde
watert het noordelijk deel af via het systeem Noordenveld en het zuidelijk deel
via het systeem Vledder- en Wapserveense Aa. Voor deze beide systemen
betekent dit een negatieve invloed. Een
andere afvoerroute is dus wenselijk. De
Drentsche Hoofdvaart is het meest
voor de hand liggende altenatief. De
vraag is echter of dit kanaal deze afvoer
wel kan verwerken of dat er aanpassingen nodig en mogelijk zijn.
Zie systeem Vledder- en Wapserveense Aa.
Om het beleid ten aanzien van beregening
te kunnen uitvoeren moet de Grondwaterkwantiteitsverordening worden aangepast.
Over het dynamische gedrag van grondwatersystemen is nog weinig bekend. Toch
kan dit grote gevolgen hebben voor het stoftransport.
Het met enige regelmaat opnieuw toetsen
van vergunningen in het kader van de
Grondwater-wet is als beleid geformuleerd

P.13

P.14

P.15

P.16

P.17
P.18

in hoofdstuk 5.
In de voorbereidingsfase van het Waterhuishoudingsplan zijn van de kaartbladen 12
oost en 17 oost de grondwatertrappenkaarten herzien.
Grondwatertrappen geven inzicht in de
stand en de fluctuatie van het grondwater.
Deze informatie is van groot belang bij de
bestrijding van de verdroging. Bij de reeds
uitgevoerde herziening is gebleken dat de
kaarten sterk verouderd zijn. Dit geldt ook
voor de nog niet gereviseerde en relatief
oude kaartbladen 16 oost en 17 west. Vandaar dat een herziening is gewenst.
De Rijksbijdrageregeling regionaal integraal
waterbeheer (REGIWA) loopt tot en met
1994. De rijksbijdrage aan projecten in het
kader van deze regeling is maximaal 50%,
de provincie levert een bijdrage van gemiddeld 10%.
Wanneer de REGIWA in 1995 niet meer
bestaat, zullen projecten in het kader van
andere regelingen voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Een voorbeeld van
zo'n regeling is de A2-EHS. De provincie
zal aan dergelijke projecten eveens een
bijdrage verlenen.
Momenteel wordt gewerkt aan het realiseren van een bescherming van de oppervlaktewaterwinning uit de Drentsche Aá.
Een van de knelpunten in het omgaan met
verontreinigde baggerspecie is het ontbreken van geschikte stortlocaties.
Het in de nota Baggerspecie voorgestelde
interimbeleid zal op een of andere manier
geëffectueerd moeten worden. Er wordt
getracht dit door middel van een convenant
met de waterbeheerders te realiseren.
Momenteel wordt gewerkt aan de herziening van de bestemmingsplannen buitengebied. Het is van belang erop toe te zien dat
ook het Waterhuishoudingsplan hier in
doorwerkt.
Spreekt voor zich.
Spreekt voor zich.
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9.2.
W.1

W.2

W.3

W.4
W.5

W.6
W.7

9.3.
A.1

A.2

Acties door de beheerders
Op kaart 6 is aangegeven welke gebieden
als verdroogd worden aangemerkt. In de
tabellen 1 en 2 is van ieder gebied nadere
informatie gegeven.
In de tabellen 1 en 2 van het Waterhuishoudingsplan is per verdroogd gebied aangegeven wat voor soort maatregelen kansrijk
lijken en wat de mogelijheden zijn om deze,
gezien de grondgebruikssituatie, uit te voeren. Wanneer het maatregelenpakket nader
is uitgewerkt kan ook exact aangegeven
worden welke maatregelen nu al uitvoerbaar zijn en welke nog niet.
Om de verdroging ook werkelijk te bestrijden zullen de maatregelen ook zo snel
mogelijk moeten worden uitgevoerd.
In de Verordening waterhuishouding is aangegeven dat binnen twee jaar na vaststelling van
het provinciaal Waterhuishoudingsplan de
waterbeheerders een beheersplan moeten vaststellen. Verschillende beheerders hebben reeds
een beheersplan. In deze beheersplannen is het
nieuwe beleid van dit Waterhuishoudingsplan
nog niet verwerkt. Om vertraging in de uitvoering van het beleid te voorkomen, is het nodig
dat zo spoedig mogelijk beheersplannen tot
stand komen waarin het beleid van dit Waterhuishoudingsplan is verwerkt.
Zie hoofdstuk 3.
Als wateren met een natuurfunctie niet aan
de ecologische normen voldoen, moeten de
oorzaken hiervan worden vastgesteld. Vervolgens moeten er maatregelen worden genomen. Deze zullen in een aantal gevallen
buiten de bevoegdheid van het Zuiveringsschap liggen, vandaar dat met andere instanties zal moeten worden samengewerkt.
Zie bij systeem Noordenveld.
In het Streekplan en het Natuurbeleidsplan
zijn ecologische verbindingszones aangegeven. In dit Waterhuishoudingsplan zijn

W.8

W. 9

W.10

W.11

W.12
W.13

deze opgenomen als er mogelijk waterhuishoudkundige aspecten aan kleven. De provincie en NBLF zijn bezig deze ecologische
verbindingen nader uit te werken. Het ligt
voor de hand dat de waterbeheerders bij
deze uitwerking aansluiten.
Regenwateroverstorten op wateren met een
natuurfunctie moeten worden gesaneerd
(zie hoofdstuk 3). De gemeenten zijn als
rioolbeheerder primair verantwoordelijk.
Voor het Zuiveringsschap is echter een
belangrijke stimulerende en coördinerende
taak weggelegd.
Een van de belangrijkste knelpunten in het
ecologisch functioneren van waterhuishoudkundige systemen is de huidige inrichting.
Bij de systemen is op diverse plaatsen aangegeven dat gestreefd wordt naar een meer
natuurvriendelijke inrichting. Het ligt voor
de hand bij het opstellen van plannen voor
de inrichting gebruik te maken van de (ecologische) kennis van de provincie en/of
NBLF.
Opgestelde plannen moeten ook worden
uitgevoerd. De beschikbare financiën spelen
vooral een rol bij het bepalen van het tempo
van uitvoering. In de planperiode zal in elk
geval een duidelijk begin moeten worden
gemaakt.
De wijze en frequentie van het onderhoud
kan van grote invloed zijn op de ontwikkeling van natuurwaarden in en langs waterlopen. Het zo goed mogelijk afstemmen van
het noodzakelijk onderhoud op deze natuurwaarden is een voortdurend aandachtspunt.
Zie actiepunt P.15.
De kaart met verdroogde gebieden moet
gezien worden als een minimum. Vanuit
hun veldkennis kunnen de waterbeheerders
belangrijke aanvullingen leveren.

Acties door anderen
Het saneren van de regenwateroverstorten
op wateren met een natuurfunctie is primair
een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het Zuiveringsschap zal hierbij vooral
stimulerend en coördinerend optreden. Zie
verder hoofdstuk 3.
Het grondwaterverbruik bestaat voor het
grootste deel uit gebruik ten behoeve van
de openbare drinkwatervoorziening. Het
drinkwaterverbruik neemt jaarlijks met 1%
toe. Besparing op het drinkwaterverbruik is
dan ook nodig om de grondwateronttrek-

A.3

A.4

kingen niet te sterk toe te laten nemen.
De waterleidingbedrijven kunnen deze besparing het beste zelf stimuleren. Zij hebben immers rechtstreeks contact met de klant.
De toestand van de riolering heeft een belangrijke invloed op de grondwaterkwaliteit
en de oppervlaktewaterkwaliteit. Een goed
en rationeel rioleringbeheer is voor de waterhuishouding dan ook van groot belang.
Het ontharden van drinkwater vermindert
de aantasting van waterleidingen en daarmee belasting van het afvalwater met koper.
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A.5
A.6

Spreekt voor zich.
Waterhuishouding is een belangrijke factor
voor natuur en milieu. Om hiervoor bij de
burger begrip te kweken is voorlichting

noodzakelijk. Het is verstandig om hiermee
aan te sluiten bij de bestaande natuur- en
milieu- educatiecircuits.
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Begrippen en afkortingen
A2-EHS

Subsidieregeling voor infrastructurele werken buiten landinrichtingsverband ten behoeve van een invulling van de ecologische hoofdstructuur.

Aantrekkelijk gebied

Een gebied waar een nieuwe grondwaterwinning ten behoeve van de
openbare drinkwatervoorziening een relatief gering effect heeft op de
onderscheiden belangen (Grondwaterplan, 1986).

Afwatering

Afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een
lozingspunt van het afwateringsgebied.

Algemene milieukwaliteit
(waterkwaliteitsdoelstelling
2000)

Aangescherpte normenreeks zoals gepresenteerd in de Derde nota
voor de waterhuis houding. Deze normenreeks geldt in principe voor
alle wateren, tenzij strengere eisen worden gesteld. Vervangt de basiskwaliteit.

AMvB

Algemene maatregel van bestuur.

Aquatisch ecosysteem

Ecosysteem in het water (zie ook ecosysteem).

Aquatische natuur

Waternatuur.

Baggerspecie

Het vast/vloeibare materiaal dat vrijkomt bij het verwijderen van
(delen van) waterbodems.

Basiskwaliteit

De minimumkwaliteitsdoelstelling voor alle oppervlaktewateren,
bestaande uit een woordeHjke omschrijving en een normenreeks. De
woordelijke omschrijving luidt als volgt:
geen overlast (met name) voor de omgeving veroorzaakt en er
niet vervuild uitziet;
levenskansen biedt voor aquatische levensgemeenschappen waarvan ook hogere organismen, zoals diverse vissoorten, deel uit
kunnen maken en tevens ecologische belangen buiten het water
(bij voorbeeld vogels en zoogdieren die waterdieren consumeren)
beschermt;
mogelijkheden biedt voor bepaalde vormen van menselijk gebruik van het oppervlaktewater waarvoor geen specifieke waterkwaliteitsdoelstellingen gelden.

Best bestaande technieken

Technieken die - bij huidige stand van de techniek - de verontreiniging maximaal kunnen beperken.

Best uitvoerbare technieken

Die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten (dat wil zeggen uit kostenoogpunt aanvaardbaar te achten voor
een normaal renderend bedrijf), de grootste reductie in de verontreiniging wordt verkregen(= Engels: best practicable means).

Bronbemaling

Het droogmaken van bouwputten door (plaatselijke) verlaging van de
grondwaterstand met behulp van pompen.

Bufferzone

Gebied rondom een natuurgebied waar, met het oog op de vereiste
milieukwaliteit in het natuurgebied, maatregelen noodzakelijk zijn. In
het plan gaat het daarbij om waterhuishoudkundige maatregelen.
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Conservering

Vasthouden van grond- en oppervlaktewater in een periode van
afvoer ten behoeve van een periode met watertekort.

cuwvo

Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewater.

Diepe grondwater

Grondwater dat zich in een watervoerende laag bevindt beneden de
eerste slecht doorlatende laag.

Diffuse verontreiniging

Verspreide verontreiniging (bij voorbeeld via neerslag, verkeer en
landbouw).

EOT

Eenheidsoefenterrein.

Ecologische hoofdstructuur

Verspreiding en onderlinge ruimtelijke samenhang van gebieden die
voor het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden van belang
ZlJil.

Ecosysteem

Samenhangend geheel van levende organismen in een niet-levende
omgeving, inclusief de relaties

Ecosysteem

Samenhangend geheel van levende organismen in een niet-levende
omgeving, inclusief de relaties

Effluent

Gezuiverd afvalwater.

Eutrofiëring

Verrijking van oppervlaktewater met voedingsstoffen.

Freatisch water

Water in een relatief goed doorlatende laag, dat onder de grondwater~
spiegel ligt en boven een eerste slecht doorlatende of ondoorlatende
laag.

Functie

De bestemming in waterhuishoudkundige zin van het op en/of in de
bodem vrij aanwezige water (het waterhuishoudkundig systeem). met
het oog op de daarbij betrokken belangen.

Gebiedsvreemd water

Water dat van buiten het betrokken gebied afkomstig is en een afwijkende samenstelling heeft.

GHG

Gemiddelde hoogste grondwaterstand.

GLG

Gemiddelde laagste grondwaterstand.

Grondwater

Water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot water
beneden de grondwaterspiegel.

Grondwaterbeschermingsgebied Gebied waarin bij verordening regels zijn gesteld ter bescherming van
het grondwater in verband met een winning.
Grondwatersituatie

De toestand van het grondwater gedefinieerd door de GT en het al of
niet aanwezig zijn van kwel.

Grondwatertrap (GT)

Klasse-indeling waarmee door middel van de romeinse cijfers I tot en
met VIII aangegeven wordt binnen welke grenzen de grondwaterstand fluctueerd. (Als er een* aan de grondwatertrap is toegevoegd,
gaat het om het drogere deel van die grondwatertrap).

GWG

Gemeentelijk Waterbedrijf Groningen.

IBC-citeria

Landelijk geformuleerde criteria voor het isoleren, beheersen en
controleren van afvalstoffen op stortplaatsen.
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IBS

lnterimwet bodemsanering.

IMP

Indicatief meerjarenprogramma.

Infiltratie

Het verschijnsel dat water aan het grondoppervlak de grond binnentreedt (veelal bewust nagestreefd).

Integraal waterbeheer

Samenhangend beleid en beheer dat de verschillende overheidsorganen met strategische taken en/of beheerstaken op het gebied van de
waterhuishouding voeren in het perspectief van de watersysteembenadering. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de interne functionele samenhangen (de relaties tussen kwantiteits- en kwaliteitsaspecten van het grond- en het oppervlaktewater) als de externe functionele samenhangen (de relaties tussen waterbeheer en andere beleidsterreinen zoals milieubeheer, ruimtelijke ordening en natuurbeheer).

Intrekgebied

Het gebied waar het infiltrerende neerslagwater in de pompputten
van een grondwaterwinning terecht kan komen.

Kwel

Het uittreden van grondwater aan het grondoppervlak of in waterlopen.

Laagste maatschappelijke kosten De totale kosten voor een gezamenlijk handelen van verschillende
overheden welke kosten, uitgaande van bepaalde doelstellingen en
randvoorwaarden, voor de maatschappij zo laag mogelijk zijn.
LNO

Landbouw, natuur en openluchtrecreatie.

Maatregelen

Voorschriften, activiteiten, etc. die noodzakelijk zijn om de normdoelstelling bij een toegekende functie te realiseren, vanuit een situatie
waarin het waterhuishoudkundig systeem nog niet aan die normdoelstelling voldoet.

Meanderen

Natuurlijk bochtig verloop van een watergang.

MER

Milieu-effectrapport.

M.e.r.

Milieu-effectrapportage.

Natuurontwikkeling

Activiteiten gericht op de ontwikkeling van natuurwaarden.

NBP

Natuurbeleidsplan.

NMP(+)

Nationaal Milieubeleidsplan (plus).

NW3

Derde nota voor de waterhuishouding.

Ontwatering

De afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel
door drainbuizen en greppels naar een stelsel van grotere waterlopen.

Oppervlaktewater

Het water dat stroomt over of verblijft op het aardoppervlak.

Overstort

Kunstwerk in het rioolstelsel waarmee overtollig en ongezuiverd
rioolwater, meestal door regen aangevoerd, kan worden geloosd op
het oppervlaktewater.

Overstortfrequentie

Het aantal malen per jaar, dat een (riool-)overstort in werking treedt.

PAK's

Polycyclische koolwaterstoffen.

PCB's

Polychloorbifenylen.
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Peil beheer

Zorg voor het handhaven van bepaalde waterstand.

Plas-dras-zones

Moerassige zones, met een hoogteligging ongeveer op het niveau van
het gemiddeld waterpeil.

Puntlozing

Lozing die geconcentreerd is op een bepaalde locatie.

Reallocatie waterwinning

Het verplaatsen van (grond)waterwinningen.

Rioleringsbeheersplan

Integraal plan voor het tegen minimale kosten in stand houden van
goed functionerende rioleringen.

Rioolstelsel

Ondergronds buizenstelsel voor de inzameling en afvoer van afvalwater en/of regenwater.

Rioolwatersysteem

Aaneengesloten systeem dat nodig is voor het verzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater.

Rioolwaterzuiveringsinrichting Inrichting waar het rioolwater doorheen wordt gevoerd om te
worden ontdaan van (een deel) van de verontreinigende stoffen.
REGIWA

Rijksbijdrageregeling regionaal integraal waterbeheer.

R.z.i.

RioolwaterzuÎveringsinrichting.

Stand-still-beginsel

Waar waterhuishoudkundige systemen in een betere toestand (gelet
op de functie) verkeren, dient deze toestand niet te verslechteren. De
toepassing van het stand-still-beginsel betreft gebieden en niet individuele bronnen.

Stroomgebied

Een gebied waaruit het afstromende water door één bepaalde waterloop wordt afgevoerd.

Stijghoogte

Druk in een watervoerende laag uitgedrukt in meters waterkolom.

Systeemvreemd water

Water dat niet afkomstig is uit het natuurlijke waterhuishoudkundige
systeem waartoe een gebied behoort en dat dus kunstmatig naar een
gebied wordt aangevoerd.

Uitspoeling

Transport van stoffen vanaf het landoppervlak of vanuit de bouwvoor
naar het grondwater en eventueel via het grondwater naar het oppervlaktewater.

Verbindingszones

Routes waarlangs organismen zich (ecologisch) kunnen verplaatsen
tussen voor die organismen geschikte biotopen.

Verblijftijd (van het grondwater) De tijd die het water nodig heeft om de afstand tussen twee nader te
definiëren punten (meestal het intree- en onttrekkingspunt) te overbruggen.
Verdroging

Alle nadelige effecten op natuurwaarden in gebieden waar de waterhuishouding wordt afgestemd op behoud of herstel van deze natuurwaarden, als gevolg van een, door menselijke ingrepen, structureel te
lage grond- en/of oppervlaktewaterstand ten opzichte van de gewenste.

VEWIN

Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland.

Vochttekort

Het verschil tussen potentiële en werkelijke verdamping van een
plant.
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VW

Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Waprog

NV Waterleidingmaatschappij voor de provincie Groningen.

Waterakkoord

Overeenkomst tussen twee waterbeheerders waarin zij een onderlinge waterhuishoudkundige relatie regelen (Wet op de waterhuishouding, artikel 17 tot en met 23).

Waterbalans

De vergelijking van de hoeveelheden water betrokken bij toevoer,
afvoer, onttrekking en verandering in berging over een bepaalde
periode en binnen een gegeven gebied.

Waterbeheer

Synoniem voor het begrip waterhuishouding waarbij de overheidszorg behalve het feitelijke beheer (fysieke maatregelen) en een juridisch beheer (vergunningen en dergelijke) tevens de daaraan voorafgaande beleidsplanning (planvorming en dergelijke) omvat.

Waterbeheerder

Overheidslichaam (rijk, provincie, waterschap of gemeente) belast
met een of meer operationele beheerstaken op het gebied van waterbeheer.

Waterbodem

Bodem die permanent, dan wel met een zekere regelmaat, dan wel
onder bijzondere omstandigheden met oppervlaktewater is bedekt.
De waterbodem vormt de verbinding tussen het oppervlaktewater en
de bodem.

Waterhuishouding

De overheidszorg die zich richt op het op en in de bodem vrij aanwezige water, met het oog op de daarbij betrokken belangen (begripsomschrijving artikel 1 van de Wet op de waterhuishouding).

Waterhuishoudkundige
infrastructuur

Een samenhangend geheel van watergangen, gangen en kunstwerken.

Waterhuishoudkundig systeem

Een samenhangend geheel van oppervlaktewateren en grondwatervoorkomens, waarbij met oppervlaktewater wordt bedoeld: het
samenhangend geheel van water, waterbodem, oevers, technische
infrastructuur en de biologische component.

Waterschap

Overheidslichaam belast met de waterstaatkundige verzorging (geheel of gedeeltelijk) van een gebied.

Waterstaatkundige eenheid

Een of meer gebieden waarin het water in uiteindelijk dezelfde bedding tot uitstroming komt (stroomgebied), of waarin men uit een oogpunt van waterbeheersing op een samenhangend stelsel van wateren is
aangewezen (boezem- en poldergebied).

Waterstand

De hoogte van het wateroppervlak ten opzichte van een ;:derentievlak.

W;ttersysteem

Het kader gevormd door het waterhuishoudkundige systeem met zijn
relevante omgeving, waarvan de begrenzing mede afhankelijk is van
de functionele samenhang(en) waarop men de aandacht richt.

Watersysteembenadering

Werkwijze van waaruit de zorg voor de waterhuishouding wordt
benaderd en waarbij wordt uitgegaan van de samenhang binnen de
waterhuishouding en die van de waterhuishouding met relevante
omgeving. (De benadering vormt daarmee het brede kader waarin de
Derde nota waterhuishouding dient te worden geplaatst.)

Waterwingebied

Gebied direct om een grondwaterwinning dat een bijzondere bescherming geniet (60-dagenzone).
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Weerstandbiedende laag

Laag in de ondergrond die een grotere weerstand biedt aan de
stroming van het grondwater dan de boven- en/of onderliggende
lagen.

WHVZ

Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden.

WKP

Waterkwaliteitsplan.

WMO

Waterleiding Maatschappij Overijssel.

WMD

NV Waterleidingmaatschappij "Drenthe".

WWH

Wet op de waterhuishouding (Staatsblad 1989, nummer 285}.

WVO

Wet verontreiniging oppervlaktewater.

Zuurstofbindende stoffen

Stoffen die (bio)chemisch reageren waarbij zuurstof wordt verbruikt.

Zware metalen

De elementen uit de reeks "zware metalen". Bedoeld worden meestal
de volgende elementen: cadmium (Cd), kwik (Hg), koper (Cu}, lood
(Pbu), zink (Zn), chroom (Cr) en nikkel (Ni}.

Zwarte-lijststoffen

Gevaarlijke stoffen waarvan de lozing op korte termijn moet worden
gestopt; de lijst wordt in internationaal overleg vastgesteld.
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