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Geacht Dagelijks Bestuur,  

Water is van ons allemaal, maar het valt niet altijd mee om de juiste hoeveelheid water op een goede 

manier te verdelen. Zo ook in het gebied van de Drentse Aa, waar zeker bij waterschaarste het lastig 

is om alle functies in het gebied te bedienen. 

Het landschap van de Drentse Aa, dat ontstaan is door een samenwerking van natuur en mens. Een 

uniek karakteristiek Beek- en Esdorpenlandschap, waar de functies landbouw en natuur sterk 

verweven zijn. Voor beide functies is water een onontbeerlijk element. 

In een heldere presentatie in november 2019 is aan het Algemeen Bestuur een toelichting gegeven 
op de onderzoeken die hebben plaatsgevonden om te komen tot nieuw beleid voor het beregenen 
uit grondwater. De presentatie was gebaseerd op het rapport “Klimaatbestendig Stroomgebied 
Drentsche Aa, een balans vinden tussen landbouw en natuur”, dat in december 2018 is opgesteld 
door Querner Consult. Uit deze presentatie en het onderliggende rapport blijkt dat er bij 
verschillende scenario’s geen onacceptabele schade aan natte natuur is wanneer  grondwater wordt 
onttrokken ten behoeve van beregenen van landbouwgewassen, met inachtneming van de minimale 
bufferzone. 
 
Echter met de huidige regelgeving is het voor een groot deel van de landbouwgronden, waar geen  
hoog-salderende gewassen worden geteeld en zonder grondwatervergunning van voor 1994, niet 
toegestaan om deze landbouwpercelen te beregenen. Dit heeft in tijden van neerslagtekort, zoals de 
afgelopen zomers, een grote impact op de levensvatbaarheid van de landbouwbedrijven in het 
Drentse Aa gebied. Landbouwbedrijven die wel een wezenlijk onderdeel vormen van het 
karakteristieke Beek- en Esdorpenlandschap. Landbouwbedrijven waar financiële ruimte nodig is om 
zich te kunnen ontwikkelen op het gebied van duurzame landbouw, passend binnen de ambitie van 
het Drentse Aa-gebied. Daarnaast is er een ontwikkeling te zien dat het aandeel kapitaal intensieve 
gewassen toeneemt en er een verschuiving optreedt van laag– naar hoog-salderende teelten.  
 
Als leden van het Algemeen Bestuur van de fracties 50PLUS, CDA, VVD en Ongebouwd zijn we blij dat 
het Dagelijks Bestuur tot nieuw beleid wil komen voor het Waterbeheerprogramma 2022-2027. 
Echter ter overbrugging van de periode tot het nieuwe Waterbeheerprogramma zou het zonde zijn 
om, op basis van de conclusies uit het bovengenoemde rapport van Querner Consult, niet de eerste 
stappen te zetten en ervaring op te doen om te komen tot een evenwichtig beregeningsbeleid in het 
gebied van de Drentse Aa. Wij willen u dan ook vragen om een pilot op te starten waarbij de 
landbouwbedrijven een beregeningsquotum per hectare krijgen voor het beregenen van niet-
kapitaal intensieve gewassen. De precieze invulling van dit quotum laten we graag over aan de 
experts, die op basis van de verschillende scenario’s in het rapport kunnen komen tot het juiste 
quotum. De door het waterschap ingestelde klankbordgroep kan daarbij gebruikt worden voor de 
inbreng van de landbouwkundige kennis en ervaring van de agrariërs in het gebied.  



Vanuit de praktijk kunnen ook ideeën over de wijze van beregening, de ondersteuning door een 
beslissend ondersteunende programmatuur worden ingebracht, waardoor een optimum kan worden 
gevonden voor het gebruik van het kostbare grondwater. De resultaten van deze pilot kunnen 
vervolgens worden meegenomen in  het te ontwikkelen beleid voor het waterbeheerprogramma 
2022-2027.   
 
Door het mooie voorjaar is het zaaien en poten van de gewassen voorspoedig verlopen en kleurt het 
landschap zich weer in allerlei tinten groen. Om te zorgen dat de gewassen zich goed ontwikkelen is 
het belangrijk dat er voldoende water is. Daarom het verzoek in een brief aan het Dagelijks Bestuur 
om dit zo spoedig mogelijk op te pakken. 
 
Water is van ons allemaal en de kunst is om het op de juiste manier eerlijk te verdelen zodat 
landbouw en natuur elkaar versterken in het unieke Beek- en Esdorpenlandschap van de Drentse Aa. 
Het op korte termijn opzetten van de pilot, kan in onze ogen een goede bijdrage leveren aan dit doel. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de fracties 50 PLUS, CDA, VVD en Ongebouwd, 
 
 
 
 
Tanja Beuling, fractievoorzitter ongebouwd. 
 


