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inzake beregening Drentsche Aa

Geachte heer/mevrouw
In de brief van 11 mei jI. vragen uw fracties 50PLUS, COA, WO en Ongebouwd aandacht van het
dagelijks bestuur voor de problematiek inzake "Beregening Orentsche Aa". In deze brief gaan wij
nader in op de door u geschetste problematiek en uw verzoek om de landbouw in het gebied
middels een pilot verder tegemoet te komen.
Laten wij beginnen met het stellen dat wij uw zorgen over de positie van de landbouw in het
kwetsbare Orentsche Aa gebied met daarnaast prachtige natuurwaarden begrijpen. Oat is ook de
reden dat wij, samen met alle gebruikers van het gebied en de provincie Drenthe, op zoek zijn
naar mogelijkheden om anders om te gaan met grondwateronttrekking dan tot nu toe het beleid is
en als zodanig vastgesteld is door het algemeen bestuur.
Oaarbij hebben wij rekening te houden met alle verschilIende belangen die in het Orentsche Aa
gebied speien. Oat vraagt ook om een zorgvuldig traject waarbij het waterschap als functionele
overheid niet de allesbepalende factor is.
Door de landbouw is aan het waterschap gevraagd om onderzoek te doen naar verruiming van de
mogelijkheden voor het beregenen uit grondwater. Dit onderzoek heeft geresuiteerd in het rapport
van Querner Consult waar u naar verwijst in uw brief. De uitkomsten van dit onderzoek en het
verdere vervolg zijn, onder grote belangstelling, toegelicht in het overleg met het gebied op 4
november 2019, in café Hofsteenge in Rolde.
De droogte van de afgelopen jaren 2018 en 2019 heeft aangetoond dat de droogte in het
Orentsche Aa gebied grote gevolgen heeft voor de landbouw, natuur, drinkwatervoorziening en de
opgaven die wij hebben in het kader van de Kader richtlijn water (KRW). Het gebied van de
Orentsche Aa is al decennia lang complex in de afweging van de verschilIende belangen.
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Als waterschap zijn wij één van de partijen, die bij alle initiatieven moet zorgen voor een
zorgvuldige afweging en deze tijdig en gedegen bespreken met alle belanghebbenden.
Het huidige beleid rond grondwateronttrekking en beregening is in de afgelopen tientallen jaren tot
stand gekomen en vastgelegd in beleid en regelgeving, zoals het beheerprogramma, de Keur en
de Aigemene Regeis. Beleid en regelgeving rondom het beregenen in het Drentsche Aa gebied is
vanaf het jaar 1994 van kracht en derhalve niet nieuw.
Wijziging van het huidige beleid en afspraken, waarom u in uw brief feitelijk vraagt kan enkel indien
er een gedegen en goede afstemming met alle belanghebbenden plaatsvindt, ook als dit wordt
uitgevoerd als een pilot. Het wijzigen van het huidige beleid vastgelegd in regels zal zeker leiden
tot bezwaren en procedures op moment dat hier vooraf geen afstemming is geweest en
overeenstemming is bereikt met de grootste belanghebbenden. Een door u voorgestelde pilot
wijzen wij dan ook af.
Wei zijn wij, samen met betrokkenen uit het gebied en met de provincie Drenthe de afgelopen
periode voortvarend gestart met deze afstemming en technisch inhoudelijke uitwerking van de
extra mogelijkheden voor beregening in het Drentsche Aa gebied. In de bijgevoegde bijlage vindt u
een overzicht van de reeds opgepakte en geplande activiteiten.
Zowel bij het dagelijks bestuur als bij de organisatie wordt de urgentie van het vraagstuk alsmede
de consequenties voor de agrarische ondernemers in het gebied nadrukkelijk onderkent. Voor de
korte termijn zien wij geiet op voorgaande geen mogelijkheden om met, door u gewenste
oplossingen al dan niet in de vorm van een pilot, te komen. Wij zetten het traject voortvarend voort
om voor de langere termijn met inachtneming van alle belangen in het gebied tot nieuw beleid te
komen.
Wij verwachten dat hierover in de tweede helft van 2020 meer duidelijkheid zal komen en zullen u
op de hoogte houden van de voortgang en de uit te voeren activiteiten dan wei bestuurlijke
beslismomenten.
Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,

Harm Küpers
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink
dijkgraaf
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Beregenen uit grondwater Drentse Aa
Stappen gezet en te zetten na november 2019

Inventarisatie onttrekkingen
•

In december 2019 is een brief gestuurd naar aile grondeigenaren, pachters en huurders om
de huidige grondwateronttrekkingen in beeld te brengen. Hierop is gereageerd, het gaat om
164 putten, waarvan in 2019 uit 101 is beregend, in 2018 uit 90 en in 2017 uit 63. Deze
onttrekkingen zijn op kaart gezet.
Niet iedereen heeft alle informatie volledig aangeleverd, bijv. onttrekkingsgegevens. De
informatie is wei nodig als input t.b.v. het vervolgonderzoek. Eind juni zal ook de resterende
informatie zijn ingewonnen. De onttrekkingen zijn ook bezocht en gedocumenteerd. De
locaties waar een erfbezoek nodig is zijn i.v.m. corona nog niet bezocht. De gegevens
aangeleverd n.a.v. de inventarisatie zijn gecombineerd met de bestanden van de provincie
(onttrekkingen voor 1994) en het bestand van de meldingen.

G rondwatermeetnet

•

Er is een kaart gemaakt van monitoringsbuizen van verschilIende organisaties. Gekeken
wordt of we tot een representatieve set van peilbuizen kunnen komen. Ook wordt aan de
hand hiervan gekeken of een extra grondwatermeetpunt nodig is. Inmiddels is er een eerste
selectie gemaakt van 10-15 buizen, waar langere tijdreeksen voor beschikbaar zijn. Het is van
belang om punten te kiezen die iets zeggen over de grondwatervoorraad. Een
tijdreeksanalyse wordt nog uitgevoerd. Bedoeling is om in het nieuwe beleid beter te kunnen
onderbouwen wanneer een beregeningsverbod nodig is. We zijn tevens in overleg met de
provincie om de meetgegevens op de bestaande punten dagelijks beschikbaar te krijgen.

Benodigde vervolgonderzoek
In gezamenlijkheid met de provincie Drenthe wordt gewerkt aan het benodigde vervolgonderzoek.

Dit vervolgonderzoek is nodig en kost tijd. Het eerste deel is eind augustus gereed, het tweede deel
eind september.
•

In gezamenlijkheid met de provincie zijn offertes gevraagd voor het benodigde

vervolgonderzoek. Het vervolgonderzoek bestaat uit 2 delen.
o

Het eerste deel zal bestaan uit het omzetten van nieuwe informatie m.b.t.
geologische lagen bodemlagen in een geologische schematisatie van de ondergrond.
Er is recent meer informatie beschikbaar gekomen over de Peelo kleilagen en fijne
zanden (waar ze liggen en hoe dik ze zijn) door gebruikt te maken van een nieuwe
techniek (SkyTem:elektromagnestische metingen vanuit een helikopter). Hiermee
kan het model worden verbeterd. Voor het maken van een nieuwe geologische
schematisatie is begin mei opdracht gegeven door de provincie aan Sweco. Dit
onderzoek is eind augustus gereed. Er is voor dit onderdeel een projectgroep met
deskundigen, getrokken door de provincie.
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Bij het tweede deel wordt de verbeterde
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bestaande geo-hydrologische model . Met dit verbeterde gß,,'U~sclë"oI!ld
kunnen de hydrologische effecten van beregening worden berekend in verschillende
scenario's t.b.v. nieuw beleid. Voor dit onderdeel is recent opdracht gegeven (aan
Sweco/Querner). Het tweede deel is eind oktober gereed, we streven ernaar dit te
versnellen naar eind september.
o

M.b.t. de scenario's wordt gedacht aan het maken van een gedetailleerdere
begrenzing voor natuur, in het eerdere onderzoek is dit vrij grof meegenomen. Er
gaat in overleg met provincie en anderen gekeken worden of de kaarten
gedetailleerd kunnen worden, welke natuur als echt natte gevoelige natuur
gehanteerd wordt. Dit wordt alvast gestart, zodat de benodigde informatie
beschikbaar is voor invoering in het model.

Overleggroepen
Met de klankbordgroep landbouw is overleg geweest in maart, de brede klankbordgroep gaat
z.s.m. van start.

•

De betrokken organisaties uit de brede klankbordgroep zijn benaderd, nieuwe
vertegenwoordigers zijn gezocht en er wordt (samen met de provincie) een eerste
bijeenkomst georganiseerd voor de zomer. In de eerste bijeenkomst wordt aangegeven wat
er al is gebeurd in het eerdere onderzoek, en welke stappen gezet gaan worden
(gezamenlijke presentatie waterschap en provincie).

•

Er is in maart overleg geweest met de klankbordgroep voor de landbouw. Op verzoek van de
landbouw is een externe hydroloog benaderd. Met deze externe hydroloog is overleg
geweest. Hij zal zowel deelnemen aan de projectgroep met deskundigen, als oak aan de
brede klankbordgroep. Oak is n.a.v. de klankbordgroep landbouw een brief gestuurd naar
iedereen die oak de brief m.b.t. de inventarisatie had ontvangen. Dit am te wijzen op het
huidige beleid/regelgeving t.b.v. de zomer 2020 en te informeren over de te zetten stappen
m.b.t. nieuw beleid.
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