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- Waterberging Noord-Drenthe krijgt vorm
- Samenwerking WMD en Simavi in Indonesië
- Gebiedsgroepen zorgen voor draagvlak rond KRW
- KRW inspraakrondes van start
- Onderwijsproject Droge Voeten
- Nieuwe wie-wat-waterkaart provincie Drenthe
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Op de voorkant van deze nieuwsbrief staat Jaap van Dijk, voorzitter van de Landinrichtingscommissie Peize met een impressie
van dit prachtige gebied als achtergrond. Jaap van Dijk: "Herinrichting Peize richt zich op gunstige condities voor de landbouw
en een wezenlijke bijdrage aan de ecologische hoofdstructuur (de natuur) rond Peize en in Noord-Drenthe. De derde peiler
waarop deze herinrichting wordt ontwikkeld, is de veiligheid van inwoners van Drenthe en Groningen: als de waterberging
straks klaar is, hoeft de Stad Groningen zich niet meer bedreigd te voelen en kunnen calamiteiten zoals in 1998 zich niet meer
voordoen."

In het project werken overheden (Dienst Landelijk Gebied, de provincie Drenthe, de gemeenten Tynaarlo
en Noordenveld, Waterschap Noorderzijlvest en het Kadaster) nauw samen met natuurorganisaties
(Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) en de landbouw (LTO Noord). Het gebied waarin nieuwe
combinaties tussen landbouw, water en natuur worden ingezet, is niet alleen qua aanpak bijzonder,
maar ook wat de omvang betreft.

Inwoners aan woord:

krijgt vorm

Jelle Cnossen van
Watersportcentrum Cnossen
Leekstermeer:

Jelle Cnossen

"We zetten hier een flinke
stap om de natuur te
conserveren, er ontwikkelt
zich hier een uniek gebied.
Natuurgerichte recreatie,
educatie en informatieve
voorzieningen in dit gebied
zijn daarbij belangrijke
speerpunten voor behoud en
ontwikkeling van deze
natuur."

Gebiedsgroepen
zorgen voor
draagvlak KRW
maatregelen
Durk Slagman is beleidsmedewerker
bij het waterschap Noorderzijlvest
en verantwoordelijk voor de
bijeenkomsten in de gebiedsgroepen van genoemd waterschap.
Slagman legt uit: "Om goed aan
te sluiten bij bestaande overlegstructuren zijn de stroomgebieden
van Nedereems en Rijn Noord
onderverdeeld in verschillende
Durk Slagman
gebiedsgroepen. In ons gebied
hebben we drie gebiedsgroepen: Noord-Groningen,
Westerkwartier en de kop van Drenthe. Daarin praten
we met lokaal betrokkenen over de maatregelen die
voortvloeien uit de invoering van de Kaderrichtlijn
Water (KRW)*."

Waterberging Noord-Drenthe

*) De Europese Kaderrichtlijn Water vereist dat er per stroomgebied
bindende afspraken worden gemaakt over de verbetering van de
kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. Voor meer informatie
over de KRW: www.kaderrichtlijnwater.nl.

Joke Ensing uit Peize:

Joke Ensing

"De manier waarop het project wordt aangepakt,
bevalt me prima. In de klankbordgroep konden we als
betrokken bewoners heel goed ons ei kwijt. Zo hebben
we gepleit voor grazers om het gebied te onderhouden.
Want als je stadjers wilt trekken, moet er toch wel wat
te zien zijn."

Europese Kaderrichtlijn Water: inspreken op
tijdschema, werkprogramma en waterbeheerkwesties
Tot en met 3 januari 2007 liggen tijdschema,
werkprogramma en waterbeheerkwesties ten behoeve
van de Europese kaderrichtlijn water ter inzage. De
documenten waar het om gaat kunt u vinden op
http://www.kaderrichtlijnwater.nl/publiekeparticipatie/inspraak.
Deze documenten doorlopen een inspraakprocedure.
Hoe kunt u inspreken?
U kunt gedurende de gehele inspraaktermijn mondeling
of schriftelijk reageren op tijdschema, werkprogramma
en waterbeheerkwesties. Uw schriftelijke reactie kunt
u tot en met 3 januari 2007 sturen naar:
Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
Kaderrichtlijn water
Postbus 30316
2500 GH Den Haag
Uw inspraakreactie kunt u ook via internet versturen:
www.inspraakvenw.nl.

Platform voor schoon water in de toekomst

Het voorkeursalternatief (vastgesteld in juli 2006) voor de inrichting
van de combinatie van waterberging en natuur in de Eelder- en
Peizermaden en het Leekstermeergebied.

Slagman vervolgt: "Het doel van de gebiedsgroepen
is de deelnemers te informeren over het KRW-proces.
De deelnemers zijn lokale bestuurders, belangenorganisaties zoals LTO Noord, de beheerders van
natuurterreinen en vertegenwoordigers van de
watersport en hengelsport. Verder doen de agrarische
natuurverenigingen, de milieufederaties, IVN, GroningsDrents Particulier Grondbezit, de Kamers van
Koophandel en de drinkwaterbedrijven mee. Samen
met waterbeherende overheden: provincies, gemeenten

en waterschappen. Belangrijk is dat de lokale belangengroeperingen, met gezag in de streek, nauw betrokken
zijn. De doelen die voortvloeien uit de KRW moeten
qua maatschappelijke kosten en uitvoerbaarheid wel
realistisch zijn. De gebiedsgroepen vormen zo een mooi
platform voor ambitie en kennisoverdracht uit het
gebied. Gezamenlijk het KRW-proces doorlopen
vergroot het draagvlak voor de te nemen maatregelen.
Dit maakt de uitvoering ervan gemakkelijker."

De samenwerking tussen WMD en ontwikkelingsorganisatie Simavi is gericht op de watervoorziening
en verbetering van sanitaire voorzieningen in de
plattelandsgebieden rond een aantal steden in OostIndonesië. De lokale bevolking wordt direct betrokken
bij dit project. Het programma is mogelijk gemaakt
door een bijdrage van € 120.000,- van het Ministerie
van Ontwikkelingssamenwerking (via Partners voor
Water). Kijk voor meer informatie op www.wmd.nl.

Onderwijsproject
over waterbeheer

Brochure 'Werken aan schoon! water'
Speciaal voor bestuurders en beleidsambtenaren in
Nedereems en Rijn Noord is een brochure samengesteld
over de invoering van de KRW in deze deelstroomgebieden. U kunt de brochure 'Werken aan schoon!
water' downloaden via de site www.groningen
/drentheleeftmetwater.nl of bestellen door een mail
te sturen aan info@groningenleeftmetwater.nl of
info@drentheleeftmetwater.nl.

'

Leerlingen van het Wessel Gansfort College tijdens
een spreekbeurt over waterbeheer

Samenwerking WMD en
Simava in Indonesië

Droge voeten'

Waterproblematiek
zorgt voor
samenwerking
Voor ons is schoon water de gewoonste zaak van de
wereld, voor een miljard mensen elders in de wereld
niet. Ze hebben géén of onveilig drinkwater.
Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) is onder
meer als stuurgroeplid nauw betrokken bij
waterkwesties in onze regio. Maar ook dragen zij hun
steentje bij aan wateroplossingen in de derde wereld.
Waarbij Waterbedrijf Groningen weer een gedeelte
van de menskracht levert.

Alweer voor het derde jaar staat het educatieproject
Droge voeten met succes in het jaaraanbod van het
IVN-programma Scholen voor Duurzaamheid. Tijdens
Droge voeten kruipen deelnemende scholieren van
Groningen en Drenthe 'in de huid van' een journalist
en gaan op zoek naar nieuws, feiten en meningen
over de toekomst van het waterbeheer in NoordNederland.
Daarvoor hebben ze de website www.droge-voeten.nl
tot hun beschikking, waarop ze onder andere informatie
vinden over bijna dertig verschillende uitvoerlocaties.
Op al deze uitvoerlocaties speelt iets rond waterbeheer,
zoals de Blauwe Stad, Nationaal Park Lauwersmeer
en de waterbergingsplannen in Noord-Drenthe.
Droge voeten is de afgelopen twee schooljaren al
uitgevoerd door meer dan 1000 scholieren.
Nieuw

Herstel en aanleg van
de waterleiding

Een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Oost-Indonesië

Dit schooljaar kan het voortgezet onderwijs uit hele
provincie Drenthe meedoen aan Droge voeten. De
komende periode wordt de website uitgebreid met
vijftien extra uitvoerlocaties in het zuidelijk deel van
Drenthe. In april vindt er vervolgens een feestelijk
evenement plaats, waarbij de deelnemende leerlingen
hun toekomstvisie op waterbeheer presenteren aan
beleidsmakers, bestuurders en overige geïnteresseerden.
Vervolg op pagina 4

Gezocht: experts
Voor de uitvoerlocaties in Groningen
en Drenthe waar waterbeheer
belangrijk is zoeken we experts:
personen die op de website
www.droge-voeten.nl bij één of meer
waterbeheerlocaties genoemd staan.
door deelnemende leerlingen benaderd kunnen worden
met gerichte vragen over waterbeheer. Hebt u interesse
of wilt u hier meer van weten, neem dan contact op
met Arjan Woertink, IVN Consulentschap Groningen,
tel. (050) 313 59 33, e-mail: a.woertink@ivn.nl.

Meer
van Blauwestad
profiteert van vele
regen

erfgoed. De Wie-WatWaterkaart laat mensen door
een waterbril naar hun
omgeving kijken.
De kaart is te verkrijgen bij
de provincie Drenthe,
bibliotheken en VVV's, en is
ook digitaal beschikbaar op
www.drenthe.nl (te vinden
onder 'Kaarten').

Wie-Wat-Waterkaart van de
provincie Drenthe

Door de overvloedige regen in augustus stroomt het
meer van de Blauwestad vanzelf vol. De verwachting
was dat het meer rond december helemaal vol zou
zijn. Door het vele hemelwater ligt het waterpeil van
het meer nu al voor op schema. Waterschap Hunze
& Aa's meldt dat de pompen, die nu ruim een jaar
water in het meer laten lopen, dan ook niet meer
nodig zijn.
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Dit is een uitgave van de Stuurgroep Water 2000+, waarin de provincies
Groningen en Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa's en
Noorderzijlvest, Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland, LNV Noord,
VROM-Inspectie Noord, Waterbedrijf Groningen, Waterleidingbedrijf
Drenthe, en de Drentse en Groningse gemeenten samenwerken aan
verbetering van de waterhuishouding in Groningen en Noord- en
Oost-Drenthe.

Blauwestad meer

Nieuwe
Wie-Wat-Waterkaart
van Drenthe
Deze zomer is de Drentse Wie-Wat-Waterkaart voor
de eerste keer verschenen. De waterkaart bevat naast
informatie over kanalen, bruggen en sluizen ook andere
wetenswaardigheden over water. Zo komen educatieve
grondwatermeters aan bod, de waterschappen,
rioolwater-zuivering, beekherstel, waterberging,
vispassages en bevat de kaart informatie over water-
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Stuurgroep Water 2000+
t.a.v. het secretariaat
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Tel: 050 316 45 30
E-mail: info@groningenleeftmetwater.nl of info@drentheleeftmetwater.nl
Internet: www.groningenleeftymetwater.nl of
www.drentheleeftmetwater.nl
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt u dit kenbaar
maken door een mail te sturen aan info@ groningenleeftmetwater.nl
of info@drentheleeftmetwater.nl

