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1

Inleiding

1.1 Aanleiding
In het Nationaal Waterplan geeft het Rijk te kennen de werking van de watertoets,
conform de afspraak in het NBW-actueel, te willen evalueren. Het Rijk wil daarmee de
kennis over de meest effectieve werking van de watertoets vergroten. In 2010 is, in een
eerste fase van de evaluatie, bekeken welke hoofdvragen deze evaluatie zou moeten
beantwoorden. Uit deze voorstudie kwam naar voren dat de watertoets vooral op
inrichtingsniveau veel wordt toegepast. Over de toepassing op een meer strategisch
niveau, waarbij onder andere locatiekeuzen worden gemaakt, is minder bekend.
In 2011 is daarom, in de tweede fase van de evaluatie, bekeken hoe water in ruimtelijke
plannen op strategisch niveau wordt meegenomen en welke rol de watertoets op dat
niveau speelt. Er zijn daartoe in de periode maart-juni 2011 dertien casestudies uitgevoerd
naar plannen op dit niveau. De gebiedsontwikkeling Oude Willem is daar n van. In deze
rapportage zijn de bevindingen uit deze casestudie weergegeven.
1.2 Doel en werkwijze
Het doel van de casestudies is meervoudig. Ze zijn er enerzijds op gericht inzichten te
genereren over de wijze waarop in de praktijk in strategische ruimtelijke projecten met
water wordt omgegaan en hoe dat kan worden verklaard. Oogmerk daarbij is, om hierop
met bij de casus betrokkenen te reflecteren en daarvan te leren. Anderzijds vormen
de casestudies de basis voor een regionale en landsbrede analyse van de rol van water
in strategische ruimtelijke projecten. Ook de daaraan gerelateerde handelingen en
interacties en de betekenis van wettelijke en institutionele condities die daarbij een rol
spelen komen aan bod.
Deze casusrapportage is in een aantal stappen tot stand gekomen. Eerst is een
dossierstudie uitgevoerd, waarin op basis van de beschikbare documenten een eerste
beeld van het project is gevormd. Vervolgens zijn interviews uitgevoerd met verschillende
betrokkenen. In de interviews zijn het verloop van het planproces en de resultaten
daarvan vanuit het gezichtspunt van de verschillende actoren in beeld gebracht. In
een derde stap hebben de onderzoekers vervolgens op basis van de dossierstudie en
de interviews het planproces gereconstrueerd, met name in relatie tot wateraspecten.
Daarbij zijn dwarsverbanden gelegd en zijn mogelijke verklaringen gegeven voor het
verloop van het planproces.
Een eerdere versie van deze rapportage vormde de basis voor een reflectieworkshop
met de betrokken actoren. In de workshop werd om te beginnen nagegaan in hoeverre
de rapportage voor betrokkenen herkenbaar en verhelderend is. Vervolgens werd het
verloop van het beschreven proces gezamenlijk geanalyseerd en kwam de vraag aan de
orde wat hiervan, met het oog op de toekomst, kan worden geleerd en tot welke verdere
onderzoeks- en leervragen de analyse aanleiding geeft. Correcties en aanvullingen die in
de workshop naar voren kwamen, zijn in de tekst verwerkt.
De resultaten van de dertien cases vormen de basis voor een meta-analyse. In deze
analyse wordt bekeken welke rode lijnen door alle cases heenlopen en als input kunnen
dienen voor zowel regionale leertrajecten als voor de landelijke beleidsdiscussie over de
toepassing van de watertoets.

Rapportage Casus
Gebiedsontwikkeling Oude Willem

-7-

1.3 Leeswijzer
In deze rapportage worden in hoofdstuk 2 de hoofdlijnen van de gebiedsontwikkeling
Oude Willem beschreven en de wateraspecten die daarbij aan de orde zijn
genventariseerd. Ook wordt een globaal beeld van de organisatie en de chronologie van
het planproces gegeven. In hoofdstuk 3 worden de bij de totstandkoming van het plan
betrokken actoren beschreven en hun (initile) insteek en belangen in kaart gebracht.
Hoofdstuk 4 geeft een analyse van de dynamica van het proces waarin het plan tot stand
is gekomen. Daarbij ligt het accent op wateraspecten. In hoofdstuk 5 worden op dit
laatste punt verklaringen gegeven en wordt specifiek aandacht besteed aan de rol van de
watertoets in het planproces.
In voorliggende rapportage wordt de interpretatie van dit proces, en de wijze waarop
water daarin aan de orde komt, door het evaluatieteam van Grontmij en Erasmus
Universiteit weergegeven.
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2

Het plan

2.1 Aanleiding en plangebied
Het gebied Oude Willem is een landbouwenclave binnen het Drents-Friese Wold. Dit
bos- en natuurgebied is aangewezen als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur
en delen ervan worden wettelijk beschermd, doordat ze zijn aangewezen als Natura
2000-gebied. Delen van het Drents-Friese Wold zijn verdroogd. De verdroging in het
Drents-Friese Wold wordt voor ongeveer de helft veroorzaakt door de drinkwaterwinning
in Terwisscha en voor de andere helft door de waterhuishouding in de omgeving
(waaronder de ontwatering ten behoeve van de landbouw in Oude Willem), de
waterhuishouding in het natuurgebied zelf en de begroeiing met naaldbomen
(Haskoning, 2010).
De directe aanleiding voor het project Oude Willem vormen de doelstellingen voor
natuurontwikkeling (EHS en N2000). Andere doelstellingen, met name vanuit recreatie
en waterhuishouding, zijn mede belangrijke redenen om tot gebiedsontwikkeling over te
gaan.

Figuur 1. Projectgebied Oude Willem
2.2 Doelen en opgaven
Het algemene doel van het project is in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, die in
het kader van de planMER voor het project is opgesteld, als volgt geformuleerd: Het
duurzaam herstel van het hydrologisch systeem in het Drents-Friese Wold met de
Oude Willem als onderdeel daarvan. Dit is gekoppeld aan het herstel van de ecologie.
[conceptrapport, Royal Haskoning 2010 pp. 2].
Naast dit hoofddoel spelen ook de volgende doelstellingen in het gebied:
Bieden van voldoende ontwikkelingsperspectief voor andere functies in het gebied,
zoals recreatie (stuurgroep Oude Willem, 2009);
Herstel van de Oude Willem als brongebied voor de beek de Vledder Aa;
Realiseren van waterberging voor 500.000m3;
Realiseren van Kaderrichtlijn Waterdoelstellingen voor de Vledder Aa.
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2.3 Gemaakte (locatie)keuzes
De Oude Willem is rond 2003 begrensd als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur
met natuurdoeltype bos en beek. Daarmee was de belangrijkste locatiekeuze voor dit
gebied gemaakt. De Oude Willem is opgenomen binnen de grens van het N2000-gebied
Drents-Friese Wold- Leggelderveld. De aanwijzing als N2000-gebied betekent een
wettelijke bescherming vanuit de Natuurbeschermingswet (volgend op de Europese
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn). Bestaande en toekomstige functies mogen vanuit de
NB-wet het realiseren van N2000-doelstellingen niet belemmeren, bovendien moeten de
juiste hydrologische omstandigheden worden gerealiseerd.
In het lopende planproces moeten nog keuzes worden gemaakt over de functies die een
plek krijgen in de nieuwe inrichting van het gebied. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de
bestaande weg, woningen, landbouw en recreatiefuncties in het inrichtingsplan worden
opgenomen. De keuze tussen functies moet dus deels nog worden gemaakt.
2.4 Water in het plan
De wateropgaven spelen een belangrijke rol in de planontwikkeling, de
waterdoelstellingen waren mede initirend.
In de jaren negentig zijn verschillende maatregelen genomen om de ten westen van het
plangebied gelegen beek de Vledder Aa te herstellen. Het watersysteem van de Oude
Willem met zijn landbouwfunctie is toen deels van dit beeksysteem afgekoppeld. De
Vledder Aa staat vanuit ecologisch oogpunt nu nog te vaak droog. Doel van het project is
om het gehele watersysteem van de Oude Willem op termijn te benutten als brongebied
voor de Vledder Aa en weer aan te koppelen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de
mogelijke mobilisatie van fosfaat uit de landbouwgronden van Oude Willem.
De huidige ontwateringstoestand in de Oude Willem veroorzaakt verdroging in delen
van het Natura 2000-gebied. Duurzaam herstel van het watersysteem is daarom het
hoofddoel voor het opstellen van het inrichtingsplan voor de Oude Willem, waar vanaf
2009 aan gewerkt wordt.
Voor de Vledder Aa gelden waterkwaliteitsdoelstellingen vanuit de Kaderrichtlijn Water
(KRW). Een andere waterdoelstelling is het realiseren van een berging van 500.000m3 in
de Oude Willem.
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2.5 Chronologisch projectverloop
Tabel 1 geeft een korte schets weer van de voorgeschiedenis, verschenen beleidsstukken
en doorlopen fases in het proces rondom de Oude Willem tot nu toe.
Tabel 1. Chronologisch verloop gebiedsontwikkeling Oude Willem
In het provinciaal Waterhuishoudplan Drenthe
Eind jaren 80
wordt het belang van beekherstel en aanpak van de
verdroging in het gebied onderstreept.
Discussie over (verplaatsen) waterwinning
Terwisscha

Begin jaren 90

Beekherstelproject Vledder Aa + gedeeltelijke
afkoppeling Oude Willem van beeksysteem als
tijdelijke maatregel.

Jaren 90

Beheer- en Inrichtingsplan Drents- Friese Wold.

1998

Nederland biedt de Europese Commissie lijst met
habitatrichtlijngebieden aan.

2003

Vaststelling EHS in POP II Drenthe.

2004

Publicatie voorlopig aanwijzingsbesluit
Drents-Friese Wold en Leggelderveld als N2000
gebied.

2006

Het woud van verwachting. Verkenning door DLG
als basis voor verder planvorming.

2007

Bestuursovereenkomst Ontwikkelagenda
Appelscha.

29 oktober 2008 (opgesteld in periode vanaf
eind 2007)

Plan van aanpak gebiedscontract Oude Willem.

Stuurgroep Oude Willem, 8 oktober 2009

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Gebiedsontwikkeling Oude Willem.

Stuurgroep Oude Willem, 15 maart 2010

PlanMER en ruimtelijk ontwerp Oude Willem.

Wordt nu ontwikkeld in opdracht van
stuurgroep Oude Willem

Ontwikkelagenda Oude Willem-Westerveld.

Wordt nu opgesteld in opdracht van de
provincie Drenthe
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3

Actoren en interactie

3.1 Betrokken actoren
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bij het project betrokken actoren beschreven en
gekarakteriseerd. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen shareholders en stakeholders
(zie Tabel 2). Shareholders hebben een direct belang bij de uitvoering van het plan en
zetten daartoe financile en/of instrumentele middelen in. Stakeholders hebben een
direct of indirect belang bij uitvoering van het plan, voelen zich sterk betrokken bij of
geraakt door het plan en wensen hier invloed op uit te oefenen.
Tabel 2. Shareholders en stakeholder
Shareholders

Stakeholders

Provincie Frysln
Provincie Drenthe
Ministerie van EL&I
Waterschap Reest en Wieden
Waterschap Frysln
Gemeente Westerveld
Gemeente Ooststellingwerf

Staatsbosbeheer
Boeren in de Oude Willem
Overlegorgaan Nationaal Park
Recreatieondernemers
Recreanten
Natuurorganisaties
Bewoners

3.2 Actorbeschrijvingen
3.2.1
Ministerie EL&I
Wie: Het Ministerie van EL&I is verantwoordelijk voor het aanwijzen en begrenzen van
N2000-gebieden. Ook trekt het ministerie het opstellen van het N2000-beheerplan voor
het N2000-gebied Drents-Friese Wold en Leggelderveld.
Het ministerie bepaalt daarnaast deels het budget dat voor realisatie van de EHS
beschikbaar is en sluit voor realisering van de EHS overeenkomsten met de provincie.
Organisatie: Het ministerie neemt als agendalid deel aan de projectgroep Oude
Willem. Het ministerie is trekker van het opstellen van het beheerplan en heeft een
klankbordgroep ingesteld waarin regionale partijen zijn vertegenwoordigd.
Belang en strategie: Het centrale belang van het ministerie in dit verband is het realiseren
van natuurontwikkeling (DG Natuur & Regio). Daarnaast mag worden verondersteld dat
het ministerie oog heeft voor landbouw (DG Agro) en andere economische belangen.
Het ministerie is medeondertekenaar van de Bestuursovereenkomst Ontwikkelagenda
Appelscha. Het ministerie heeft de Natura 2000-begrenzing aangepast en vastgelegd in
het definitieve aanwijzingsbesluit dat eind 2010 is vastgesteld, zoals ook was afgesproken
in de ontwikkelagenda.
Het ministerie heeft ter uitvoering van het kabinetsbeleid een flinke bezuinigingsronde
doorgevoerd, waardoor minder budget beschikbaar is voor de realisatie van de EHS. Het
ministerie doet nu wat moet, niets meer of minder.
3.2.2
De provincie Frysln
Wie: De provincie Frysln is als regionale, algemene overheid een partij die besluiten
neemt met betrekking tot de functies in het Friese deel van het plangebied. Ook is de
provincie verantwoordelijk voor het realiseren van de EHS en geeft zij opdracht tot de
aankoop van gronden door het Bureau Beheer Landbouwgronden voor het realiseren van
dit doel.
Organisatie: De provincie Frysln fungeert sinds 2008 als trekker van het project. De
provincie is vertegenwoordigd in de projectgroep en in de stuurgroep. Het project wordt
getrokken vanuit de afdeling Programmas en Projecten Landelijk gebied. De provincie
Frysln trekt ook het project verplaatsing drinkwaterwinning Terwisscha.
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Belang en strategie: De provincie heeft de Oude Willem als EHS begrensd en werkt aan de
realisatie van de EHS. Daarnaast streeft de provincie ernaar de economische vitaliteit van
de regio, en dan met name van Appelscha, een impuls te geven. De provincie Frysln heeft
samen met de gemeente Ooststellingwerf een bestuursovereenkomst Ontwikkelagenda
Appelscha opgesteld en werkt nu aan de uitvoering daarvan. Door natuurontwikkeling te
koppelen aan de belangen van de recreatief ondernemers is het project aan Friese zijde
aanzienlijk versneld. De provincie Frysln heeft de gronden in het Friese deel van de Oude
Willem aangekocht.
3.2.3
Provincie Drenthe
Wie: De provincie Drenthe is als regionale algemene overheid een partij die besluiten
neemt met betrekking tot de functies in het Drentse deel van het plangebied. Ook is de
provincie verantwoordelijk voor het realiseren van de EHS en koopt grond aan voor het
realiseren van dit doel.
Organisatie: De provincie Drenthe heeft de ontwikkeling van de EHS tot 2008 getrokken.
De provincie neemt deel aan zowel de stuurgroep als de projectgroep.
Belang en strategie: De provincie Drenthe heeft gronden in het Drentse deel van de Oude
Willem aangekocht en ingericht. Ook probeert de provincie de resterende gronden in het
Drentse deel van de Oude Willem aan te kopen. De provincie Drenthe heeft samen met
Staatsbosbeheer en in afstemming met de gemeente Westerveld het initiatief genomen
tot het opstellen van een Ontwikkelagenda Oude Willem-Westerveld.
3.2.4
Gemeente Ooststellingwerf
Wie: De gemeente Ooststellingwerf is als de algemene bestuurslaag verantwoordelijk
voor het noordelijk deel van het plangebied, het aangrenzende bosgebied en het dorp
Appelscha. De gemeente stelt bestemmingsplannen op voor haar grondgebied.
Organisatie: De gemeente neemt deel aan de projectgroep en de stuurgroep. De gemeente
is trekker van de uitvoering van de bestuursovereenkomst Ontwikkelagenda Appelscha.
De gemeente wordt in de projectgroep vertegenwoordigd door een beleidsmedewerker
VROM. Deze persoon is ook vertegenwoordigd in de projectgroep voor het verplaatsen van
de waterwinning Terwisscha.
Belang en strategie: De gemeente heeft als voornaamste belang het geven van een
impuls aan de ontwikkeling van Appelscha en daaraan gekoppeld het ontwikkelen
van natuur van een bijzondere kwaliteit in de Oude Willem. De N2000-grens lag eerst
pal tegen Appelscha aan. De gemeente heeft dit weten te wijzigen door een integrale
ontwikkelagenda Appelscha op te stellen, waarin een aanpassing van de grens van N2000
werd gekoppeld aan natuurontwikkeling in de Oude Willem en het aan het N2000-gebied
toevoegen van het terrein van twee campings.
3.2.5
Gemeente Westerveld
Wie: De gemeente Westerveld is als de algemene bestuurslaag verantwoordelijk voor het
zuidelijk deel van het plangebied, het aangrenzende bosgebied en het dorp Diever. De
gemeente gaat onder andere over het vastleggen van de functie van deze gebieden in het
bestemmingsplan.
Organisatie: De gemeente is vertegenwoordigd in zowel de projectgroep als de
stuurgroep. In de projectgroep neemt een breed georinteerde projectleider deel. De
afgelopen jaren is deze positie echter een aantal keren gewisseld, wat als onhandig wordt
ervaren. De projectleider voert regelmatig direct overleg met de betrokken wethouder.
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Belang en strategie: De gemeente staat voor het belang van de huidige, nog niet
uitgekochte inwoners van de Oude Willem. Daarnaast is de recreatieve ontwikkeling
van Westerveld een belang waarop de gemeente let. De gemeente vindt het belangrijk
dat netjes met deze bewoners wordt omgegaan en goed met de bewoners wordt
gecommuniceerd. De gemeente is dan ook vaak het gezicht naar buiten toe. Het project
heeft geen hoge prioriteit voor de gemeente.
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3.2.6
Waterschap Reest en Wieden
Wie: Het Waterschap Reest en Wieden is de waterbeheerder in de Oude Willem. Het
waterschap is in 2000 ontstaan uit een fusie tussen de waterschappen Meppelerdiep en
Wold en Wieden.
Organisatie: Het waterschap is vertegenwoordigd in de projectgroep en de stuurgroep.
Het waterschap brengt hydrologische kennis in en begeleidt studies. Het project wordt
nu getrokken vanuit de adviesafdeling. Waar noodzakelijk wordt specifieke kennis vanuit
andere organisaties benut. De betrokken projectleider is al vanaf de jaren negentig bij
het beekherstel betrokken en heeft veel affiniteit met ecologie. Zodra het project van
de planfase naar de uitvoeringsfase overgaat, zal een andere projectleider het project
overnemen.
Belang en strategie: Het waterschap faciliteert de functies in de Oude Willem die door
het algemeen bestuur worden aangewezen. Het waterschap heeft belang bij het herstel
van het hydrologisch systeem. Hiermee kan de Vledder Aa weer langer watervoerend
worden en wordt verdroging tegengegaan, waarmee de N2000-doelen worden gediend.
Daarnaast wil het waterschap in de Oude Willem een waterberging realiseren om de
afvoer uit dit gebied bij hevige neerslag te vertragen. Ten slotte heeft het waterschap
belang bij een goede waterkwaliteit voor het behalen van KRW-doelen. Het waterschap
heeft middels tijdelijke maatregelen de wateraan- en afvoer uit de Oude Willem nu
in noordoostelijke richting geregeld. Belang van het waterschap is dat niet nogmaals
tijdelijke maatregelen nodig zijn.
3.2.7
Wetterskip Frysln
Wie: Het Wetterskip is waterbeheerder van het noordelijk deel van het Drents-Friese Wold
en in het Friese deel van de Oude Willem. De wateraanvoer en waterafvoer vanuit de Oude
Willem worden echter door het Waterschap Reest en Wieden geregeld.
Organisatie: Het Wetterskip is vertegenwoordigd in zowel de projectgroep als de
stuurgroep.
Belang en strategie: De belangen van het Wetterskip hangen samen met de effecten van
maatregelen in Oude Willem op het door het Wetterskip beheerde watersysteem.
3.2.8
Staatsbosbeheer
Wie: Staatsbosbeheer is de eigenaar en beheerder van een groot deel van het
Drents-Friese Wold en beoogd beheerder van de te ontwikkelen natuur in de Oude Willem.
Organisatie: Staatsbosbeheer is in de planfase als adviseur betrokken, in de uitvoerings- en
beheerfase wordt Staatsbosbeheer ook beslisser. Staatsbosbeheer neemt deel aan zowel
de projectgroep als de stuurgroep.
Belang en strategie: Staatsbosbeheer staat voor het natuurbelang en streeft ernaar de
Oude Willem zo natuurlijk mogelijk in te richten. Nadat de grond door het Bureau Beheer
Landbouwgronden is aangekocht en ingericht in opdracht van een provincie, wordt deze
overgedragen aan Staatsbosbeheer.
3.2.9
Boeren in de Oude Willem
Wie: In het plangebied zijn/waren vier boerenbedrijven actief. Twee aan Friese zijde en
twee aan Drentse zijde. De bedrijven aan Friese kant zijn gekocht en worden in 2011
verplaatst. Aan Drentse kant is met n bedrijf gesproken over verplaatsing. Probleem
daarbij is het verkrijgen van een NBwet-vergunning voor de nieuwe locatie. Beide
boerenbedrijven aan Drentse kant hebben ook een camping bij de boer.
Organisatie: LTO Noord komt op voor de belangen van de landbouw in de Oude Willem.
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Belang: Het belang van de grondeigenaren ligt in het krijgen van een goede prijs voor
hun grond, dan wel in het voortzetten van hun bedrijf of het behouden van hun huis en
bedrijf.
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3.2.10 Recreatieondernemers
Wie: Het Drents-Friese Wold wordt intensief gebruikt als recreatiegebied. Zowel in de
gemeente Ooststellingwerf als in de gemeente Westerveld zijn diverse recreatieve
ondernemers actief, met name in Appelscha en Diever. In de Oude Willem is een camping
aanwezig.
Organisatie: Verschillende recreatieondernemers nemen deel aan het overlegorgaan
Drents-Friese Wold.
Belang: De belangen van de recreatieve ondernemers zijn niet allemaal gelijk. De
ontwikkeling van de Oude Willem als een stukje oernatuur maakt het Wold interessanter
voor recreanten en biedt dus kansen. Natuurontwikkeling brengt echter ook beperkingen
met zich mee.
3.3 Organisatie rond het project
Stuurgroep Oude Willem
In de stuurgroep Oude Willem zijn alle partijen in onderstaande tabel betrokken.
De stuurgroep heeft als doel om afstemming te bereiken over de plannen. De
stuurgroep draagt onder andere de verantwoordelijkheid voor het doorlopen van de
planMER-procedure. De stuurgroep is niet besluitvormend. Besluiten worden genomen
door de provincies, gemeenten en waterschappen afzonderlijk.
De verantwoordelijkheden van de partijen veranderen met de planfase waarin het plan
zich bevindt. In onderstaande tabel zijn deze verantwoordelijkheden in de verschillende
projectfasen weergegeven.
Tabel 3. Verantwoordelijkheden stuurgroep. B= Besluitvormend, I= Informerend, A=adviserend.
[PvA gebiedscontract Oude Willem 2009]
Organisatie

Verkenningsfase

Planfase

Realisatiefase

Beheerfase

Provincie Frysln

B

B

B

A

Provincie Drenthe

B

B

B

A

Gem. Westerveld

B

B

B

A

Gem. Ooststellingwerf

B

B

B

A

Overlegorgaan Nationaal Park

I

I

I

I

Staatsbosbeheer

A

A

B

B

Waterschap Reest en Wieden

A

B

B

B

Wetterskip Frysln

A

B

B

B

Projectgroep Oude Willem
De projectgroep Oude Willem geeft opdracht voor onderzoeken, adviseert en coördineert.
In de projectgroep zijn dezelfde partijen vertegenwoordigd als in de stuurgroep.
Daarnaast is het Ministerie van EL&I agendalid van de projectgroep. DLG is betrokken
als ondersteuner van het planproces. De provincie Frysln is namens de twee provincies
trekker van het project. Alle partijen in de projectgroep leveren inbreng en betalen mee
aan de proceskosten.
Overlegorgaan Drents-Friese Wold
Het Overlegorgaan vormt het bestuur van een nationaal park. In het Overlegorgaan zijn
alle betrokken instanties, eigenaren en beheerders vertegenwoordigd. Het Overlegorgaan
is genstalleerd door de minister van EL&I bij de instelling van het Nationaal Park in 2000
en heeft onder andere taken op het gebied van biodiversiteit, recreatieve ontwikkeling en
educatie.
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Het overlegorgaan is geen bestuurslaag maar een lichaam waarin de leden met
behoud van eigen taken en bevoegdheden samenwerken. Het overlegorgaan stelt een
gezamenlijk beheer- en inrichtingsplan (BIP) voor het Nationaal Park op.
Projectgroep verplaatsing drinkwaterwinning Terwisscha
De provincie Frysln trekt deze projectgroep, waarin o.a. het Vitens, Staatsbosbeheer
en het Wetterskip zijn vertegenwoordigd. Momenteel ligt de planvorming rond de
verplaatsing stil, in afwachting van gerechtelijke procedures.
Ontwikkelagenda Appelscha
De ontwikkelagenda Appelscha is opgesteld om nieuwe impulsen te geven voor zowel
recreatie, natuur als economische ontwikkeling in Appelscha. Betrokken partijen zijn
de provincie Frysln, de gemeente Ooststellingwerf, Staatsbosbeheer, Nationaal Park
Drents-Friese Wold en het Ministerie van EL&I.
Ontwikkelagenda Westerveld
De ontwikkelagenda Westerveld is in ontwikkeling. Doel is te komen tot een
samenhangende agenda van ruimtelijk-economische kansen en natuurontwikkeling.
Betrokken partijen zijn o.a. gemeente Westerveld, provincie Drenthe en Staatsbosbeheer.
Landinrichtingscommissie Oosterwolde-Elsloo-Appelscha
De landinrichtingscommissie heeft plannen gemaakt voor een gebied waarvan ook
de Oude Willem deel uitmaakt. De landinrichtingscommissie blijft betrokken bij de
verwerving van gronden voor Oude Willem, maar de inrichting van Oude Willem wordt
overgelaten aan de stuurgroep.
Natura 2000
Het Ministerie van EL&I is trekker van het opstellen van een beheerplan voor het Natura
2000-gebied. In de ambtelijke begeleidingsgroep nemen deel: het Drents landschap, it
Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, particuliere vertegenwoordiging, het
overlegorgaan Drents Friese Wold, de waterschappen en DLG. Doel is dat dit plan medio
2011 wordt afgerond.

Rapportage Casus
Gebiedsontwikkeling Oude Willem

- 17 -

4

Procesdynamiek

4.1 Procesreconstructie
Al vanaf eind jaren 80 van de vorige eeuw zijn stappen ondernomen en projecten
uitgevoerd ten behoeve van natuurontwikkeling en hydrologisch herstel. De ontwikkeling
van het inrichtingsplan voor de Oude Willem is in die zin het sluitstuk van een lang proces.
In de beschrijving onderscheiden we vier fasen:
Fase tot en met de aanwijzing als EHS-gebied;
Initiatieffase;
Planfase;
Uitvoeringsfase.
4.1.1
Beekherstel en aanwijzing als EHS
De Vledder Aa is van oorspong een beekje dat gevoed werd vanuit het veen. Dit veen
is rond 1910 ontgonnen. In de jaren vijftig is de beek genormaliseerd. Het gebied Oude
Willem is sinds de ontginning een landbouwenclave binnen het Drents-Friese Wold.
Het gebied ligt lager dan het omringende bos en het waterbeheer is afgestemd op de
landbouw. Omdat het waterbeheer op de landbouw is afgestemd, draineert de Oude
Willem het omliggende bos waardoor er verdroging optreedt. Daarnaast was ook de
andere bron van verdroging, de drinkwaterwinning bij Terwisscha in beeld. Over dat
probleem werd vanaf het begin van de jaren 90 gesproken.
In de jaren negentig heeft de provincie Drenthe het herstel van de Vledder Aa op de
agenda gezet, onder andere in het provinciaal waterhuishoudingsplan. De provincie
en ook het Waterschap Reest en Wieden hadden een grote ambitie op het vlak van
beekherstel. Toen al werd in het kader van dit plan gesproken over functieverandering
van de Oude Willem naar natuurgebied. Hier was dus voor het eerst sprake van een
locatiekeuze voor natuurontwikkeling vanuit eco(-hydrologische) argumenten.
Er is toen voor gekozen om het landbouwkundig gebied bij Smilde, het aangrenzend
Fries gebied en (tijdelijk) het noordelijk deel van de Oude Willem niet meer via Tilgrup en
Vledder Aa af te voeren door het natuurgebied van het Nationaal Park Het Drents-Friese
Wold. Ook is de keuze gemaakt om wateraanvoer vanuit de Drentse hoofdvaart door
het natuurgebied (voor landbouwgronden benedenstrooms het natuurgebied) te
laten vervallen en dit water via een andere weg aan te voeren. Hierna kan beekherstel
plaatsvinden van het brongebied van de Vledder Aa.
De landbouwgronden in het zuidelijk deel van de Oude Willem blijven (tijdelijk) afvoeren
op het natuurgebied, totdat deze gronden zijn verworven en zijn ingericht als natuur.
Ook de landbouwgronden in het noorden van de Oude Willem kunnen na verwerving en
inrichting afvoeren op de herstelde Tilgrup en Vledder Aa.
Rond 2000 zijn de maatregelen uitgevoerd. Eerst is de aan- en afvoer van het
watersysteem gereorganiseerd: natuur- en landbouwwater werden gescheiden.
Vervolgens is het beekherstel uitgevoerd, waarbij ook een deel van het brongebied van
de Vledder Aa is hersteld. In 2003 is door de provincies besloten de Oude Willem als
onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur aan te wijzen.
4.1.2
Initiatief project Oude Willem
Nadat het gebied Oude Willem is aangewezen als EHS, is gestart met de aankoop van
grond. Drenthe fungeerde als trekker voor de ontwikkeling van de Oude Willem tot natuur.
De provincie Drenthe heeft daarna ook daadwerkelijk een deel van de grond aangekocht
en ingericht.
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Bij het eerste stuk dat is ingericht, is de bovenlaag van de grond afgegraven om te
voorkomen dat veel fosfaat zou vrijkomen. Kaden zijn aangelegd om wateroverlast
voor het omliggende landbouwgebied te beperken. In Friesland ging de ontwikkeling
ondertussen minder snel, omdat de discussie over landbouw- en natuurbelangen op slot
zat. Deze discussie is in het kader van een ROM-project uiteindelijk vlotgetrokken.
In november 2006 heeft het toenmalige Ministerie van LNV het Drents-Friese Wold
en Leggelderveld voorlopig aangewezen als Natura 2000-gebied. In de voorlopige
begrenzing lag alleen het Drentse deel van de Oude Willem. Het Friese deel van de Oude
Willem lag buiten het Natura 2000-gebied.
Een groot deel van het huidige bos in Friesland lag wel binnen de voorlopige begrenzing.
De grens van het N2000-gebied lag hier dicht tegen de bebouwde kom van Appelscha
aan. De recreatieve ondernemers gevestigd aan de boerenstreek in Appelscha en de
politiek in de gemeente Ooststellingwerf waren hier fel op tegen. De grens van het
N2000-gebied werd ervaren als een beperking van de ontwikkelmogelijkheden. Er werd
officieel protest aangetekend tegen de aanwijzing. Dit was in eerste instantie niet
succesvol.
Als reactie op de (voorlopige) aanwijzing heeft de gemeente Ooststellingwerf het
initiatief genomen tot het opstellen van een bestuursovereenkomst Ontwikkelagenda
Appelscha (ondertekend in 2008). Bij deze overeenkomst zijn zowel het Rijk, de provincie
Frysln, de gemeente Ooststellingwerf als Staatsbosbeheer en het Nationaal Park
betrokken. Met de bestuursovereenkomst scharen de partijen zich achter een integraal
pakket van dertien maatregelen op het gebied van recreatie en natuurontwikkeling.
Onderdeel van de overeenkomst waren onder andere:
Verplaatsing van de waterwinning Terwisscha;
Volledige herinrichting van landbouwenclave Oude Willem (Friese deel) naar natuur;
De teruglegging van de N2000-grens bij Appelscha en het opnemen van de Oude
Willem (en twee kampeerterreinen) binnen de begrenzing. Opname van de Oude
Willem in het N2000-gebied maakt het aanvragen van de Europese LIFE-subsidie
mogelijk. De LIFE-subsidie heeft tot doel de vogelstand en de natuurlijke habitats, in het
bijzonder die van het N2000-netwerk, in stand te houden.
De provincie Drenthe en de gemeente Westerveld zijn geen deelnemer in de
Ontwikkelagenda. Wel heeft bestuurlijke afstemming plaatsgevonden. Met betrekking tot
de Oude Willem is in de annex opgenomen dat het einddoel van volledige herinrichting
en optimale hydrologische inrichting wordt onderschreven, maar dat het uitgangspunt
dat het project in 2013 moet zijn uitgevoerd voor het Drentse deel niet kan worden
gegarandeerd.
In dezelfde periode hebben de provincies Drenthe en Frysln opdracht gegeven aan de
DLG om te verkennen hoe natuurontwikkeling in de Oude Willem verder kon worden
vormgegeven. Gevolg was een koerswijziging, waarbij de nadruk meer kwam te liggen
op het tegengaan van verdroging in het omliggende gebied. De inrichting van de Oude
Willem kwam ook meer ten dienste te staan van het omliggend gebied. Bij aankoop van
natuur zal daarom geen afgraving van de toplaag meer plaatsvinden, zodat de verdroging
beter wordt tegengegaan. Wel zal een andere oplossing voor de fosfaatrijke toplaag
moeten worden gevonden.
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In de werkgroep Oude Willem, die werd getrokken door de provincie Drenthe, werd
besloten om de aankoop van gronden in de Oude Willem gezamenlijk op te pakken.
De daadwerkelijke aankoop van gronden wordt uitgevoerd door het Bureau Beheer
Landbouwgronden (BBL). Door de bestuursovereenkomst Appelscha was de urgentie aan
Friese zijde nu echter hoger dan aan Drentse zijde. Besloten werd dat de provincie Frysln
nu trekker zou worden van de planontwikkeling. De doelen en de begrenzing van het
project liggen al ongeveer vast, daarom is gekozen voor een projectstructuur en niet voor
het opzetten van een gebiedscommissie. Gezien het grote aantal betrokken partijen is
wel eerst een plan van aanpak opgesteld, waarmee van grof naar fijn het inrichtingsplan
verder kon worden uitgewerkt. DLG werd ingeschakeld om dit proces te ondersteunen.
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Binnen het Friese deel van de Oude Willem deden zich in 2009, rond het moment dat het
plan van aanpak werd opgesteld, al snel mogelijkheden voor om grond aan te kopen. In
korte tijd werden de boerderijen in het Friese deel aangekocht. Waar eerder de afspraak
was om voor de grondaankoop een gezamenlijke strategie te volgen, liep de aankoop in
het Friese deel nu voorop.
De ontwikkelvisie Appelscha heeft in de optiek van alle partijen geleid tot een versnelling
in de ontwikkeling aan Friese zijde. Door het thema breder te trekken dan alleen
natuurontwikkeling in de Oude Willem, maar juist naar een integraal beeld voor een
groter gebied is de ontwikkeling in beweging gekomen. Aan Drentse kant is daarom
ook het initiatief gestart tot het opstellen van een ontwikkelingsvisie op het gebied
van Westerveld. Deze visie wordt nu in opdracht van de provincie Drenthe opgesteld.
Het moet nog duidelijk worden hoe breed deze wordt ingestoken, maar het doel is
om hiermee een ontwikkelingsperspectief voor de gemeente Westerveld te creren,
gekoppeld aan de beoogde ontwikkeling van de Oude Willem.
4.1.3
Planuitwerking
In het plan van aanpak zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop het inrichtingsplan
wordt opgesteld. Alle partijen die deelnemen in de projectgroep dragen een deel van
de proceskosten voor het opstellen van het plan. Water speelt in de procesaanpak een
belangrijke rol, gezien het feit dat hydrologisch herstel een hoofddoelstelling is. Algemeen
werd gedacht dat water daarmee ook een belangrijke rol in de variantkeuze zou spelen.
Het opstellen van een planMER vormt een rode draad in de aanpak. Hoewel niet verplicht,
wordt ervoor gekozen deze procedure te volgen. Hiermee zou objectiever in beeld
worden gebracht welke alternatieven er zijn, aangezien in dat geval de commissie voor
de m.e.r. meer betrokken is. In de procedure van de planMER worden de startnotitie en
het voorkeursalternatief openbaar gemaakt, waardoor belanghebbenden erop kunnen
reageren.
Na het opstellen van het plan werd onderzoek uitgevoerd naar hydrologie, fosfaat,
ecologie en archeologie. De waterschappen hebben een belangrijke rol in het begeleiden
van het hydrologisch onderzoek. Uit het onderzoek bleek dat zonder aanvullende
maatregelen de bergingsdoelstelling van het Waterschap Reest en Wieden niet zou
worden gehaald. Het water loopt sneller weg uit het gebied dan eerder gedacht werd.
Het blijkt noodzakelijk om constructieve maatregelen te treffen om het water in de Oude
Willem vast te houden.
Met behulp van schetssessies zijn in het kader van de planMER twee varianten
geformuleerd. Een natuurlijke/hydrologische variant en een antropogene/
cultuurhistorische variant. Het belangrijkste verschil tussen beide is dat in de natuurlijke
variant de Oude Willemseweg en de huizen langs deze weg niet in het plan zijn
opgenomen, terwijl deze in de antropogene variant blijven staan. In de antropogene
variant zullen voor de huizen hydrologische maatregelen worden getroffen.
Met behulp van het hydrologisch model zijn beide varianten doorgerekend. Het kwam
voor alle partijen als verrassing dat er weinig verschil bestaat in de mate van hydrologisch
herstel die in beide varianten optreedt. Met beide varianten kunnen de hydrologische
doelstellingen worden gehaald. Wel wordt de antropogene variant door bijvoorbeeld
Staatsbosbeheer als minder robuust gezien, omdat het natuurgebied daarmee
doorsneden blijft. In de stuurgroep is geconcludeerd dat de keuze tussen de varianten van
andere aspecten dan de hydrologie zal afhangen, omdat de verschillen in uitkomst wat
betreft hydrologische aspecten klein zijn. Natuurontwikkeling, potentie voor recreatie en
de acceptatie in de streek spelen nu een grotere rol. In de stuurgroep is recent de keuze
gemaakt om de natuurlijke/hydrologische variant verder uit te werken.
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Vanuit de gemeente Westerveld rijst de vraag in hoeverre de uitvoering van het project zin
heeft als de waterwinning Terwisscha niet wordt verplaatst. Ook zou de gemeente graag
zien dat verder wordt uitgezocht wat de cultuurhistorische waarde van de Oude Willem is
en in hoeverre dit een rol zou moeten spelen in de te nemen beslissing.
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4.1.4
Uitvoering
De uitvoering van de ontwikkelagenda Appelscha is in volle gang. Zo is op 30 december
2010 de grens van het Natura 2000-gebied definitief verlegd en is de Oude Willem
definitief aangewezen als Natura 2000-gebied door de staatssecretaris van het Ministerie
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Voordat tot uitvoering van het inrichtingsplan Oude Willem kan worden overgegaan, is
nog een aantal hobbels te nemen. Belangrijke issues zijn de communicatie met bewoners
en de financiering van de inrichting.
De inrichting gaat naar verwachting tussen de 2,5 (antropogene variant) en 4 à 5
miljoen euro (natuurlijke variant) kosten. Wel liggen de beheerkosten van de natuurlijke
variant lager. Hoe de inrichting gefinancierd zal worden, is nog niet duidelijk. Het is nog
onduidelijk hoeveel ILG-gelden hiervoor kunnen worden ingezet. Een Europese subsidie
vanuit LIFE zou tot de mogelijkheden behoren, omdat de Oude Willem nu binnen de
grenzen van de N2000 valt. De vraag is wel hoeveel cofinanciering hierbij noodzakelijk
is en wie deze betaalt. Problemen met de financiering zouden kunnen leiden tot
bijvoorbeeld een fasering. Voor het waterschap is het belangrijk dat dit niet tot meer dure,
tijdelijke maatregelen leidt.
In de beleving van verschillende partijen kan het verwijderen van de Oude Willemseweg
een politiek probleem zijn in de gemeente Westerveld. Een eerdere wegsluiting binnen de
gemeente heeft geleid tot de val van een college. De gemeente zelf verwacht dat vooral
een open communicatie met de bewoners om deze reden van groot belang is.
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5

Verklaringen

5.1 Inleiding
In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste waarnemingen van het evaluatieteam met betrekking
tot de wateraspecten in deze case samengevat. Ook worden daarvoor, gezien vanuit de
procesbenadering, verklaringen gezocht.
In  5.2 worden de opgave en het resultaat samengevat. Wat was of waren de initile
opgave(n) bij de start van het gebiedsproces? Welk (tussen)resultaat was in het voorjaar
van 2011 bereikt? Vervolgens worden de belangrijke elementen of fasen tijdens het
doorlopen proces van initile opgave(n) naar resultaat benoemd. Deze worden in de
daaropvolgende paragrafen nader zijn uitgediept. Daarbij zijn verschillende verklarende
factoren te onderscheiden, die hier als volgt zijn ingedeeld:
Ontwikkelingen in opgaven, belangen en speelveld;
De opstelling van actoren en hun interacties en strategien;
De maatschappelijke context en dynamica van het proces.
Tot slot volgt een korte recapitulatie van de toepassing en de rol van het
procesinstrument watertoets in dit planproces.
5.2 Opgave, belangen en resultaat
Opgave
In het project Oude Willem zijn verschillende opgaven aan de orde. Ook heeft zich hier in
de loop van de tijd een ontwikkeling voorgedaan. In de jaren negentig was beekherstel
een belangrijke opgave. Nadat het gebied was aangewezen als EHS, werd de realisatie
hiervan een belangrijk punt. Met de voorlopige aanwijzing als Natura 2000-gebied in
2006 werden de natuuropgaven hard gemaakt. De opgave is in de notitie Reikwijdte en
Detailniveau die in het kader van de planMER is opgesteld, als volgt gedefinieerd: Het
duurzaam herstel van het hydrologisch systeem in het Drents-Friese Wold met de Oude
Willem als onderdeel daarvan. Dit is gekoppeld aan het herstel van de ecologie. [Royal
Haskoning 2010, pg 2]. Daarnaast spelen, eveneens in de loop der tijd op verschillende
manieren, andere belangen in het gebied, zoals die van de landbouw, drinkwaterwinning,
cultuurhistorie en vooral ook economische belangen gerelateerd aan recreatie.
Resultaat
Het watersysteem van de Oude Willem is in de jaren negentig afgekoppeld van de Vledder
Aa. Dit was een maatregel die is gecombineerd met het beekherstel van de Vledder
Aa. Aan Drentse zijde is vervolgens een deel van de landbouwgrond aangekocht en
ingericht als natuur in het kader van de EHS. Ter uitwerking van de bestuursovereenkomst
Appelscha is het Friese deel van de Oude Willem opgenomen binnen de grens van
het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold en Leggelderveld. Deze gronden zijn ook
aangekocht. Aan Drentse kant is nog niet alle grond aangekocht. Er wordt ook hier aan
een bestuursovereenkomst gewerkt die wellicht, net als aan Friese kant, het proces kan
versnellen. Vervolgens wordt gewerkt aan het uitwerken van een inrichtingsplan, waarbij
een belangrijke keuze is of de Oude Willemseweg met bebouwing behouden blijft.

Rapportage Casus
Gebiedsontwikkeling Oude Willem

- 23 -

Waarnemingen
In het procesverloop kunnen allerlei wendingen worden waargenomen. Deze kunnen in
hoofdlijnen als volgt worden beschreven:
De keuze voor natuurontwikkeling in de Oude Willem is al jaren een vrij vast gegeven.
Het beleid waaraan deze ontwikkeling is gekoppeld, verandert door de jaren heen;
Het hydrologisch functioneren van het gebied is een belangrijk element in het proces,
dit wordt door alle partijen onderkend. Door verschuivende ambities en nieuwe
informatie veranderen de oplossingsopties;
In het proces treden tempo- en urgentieverschillen op in de tijd en tussen provincies/
gemeenten;
Voortschrijdend inzicht in het functioneren van het gebied leidt tot aanpassingen in de
planvorming;
Onduidelijkheid over de financiering bedreigt de voortgang van het project.
In de navolgende paragrafen gaan we nader in op deze waarnemingen en de verklaringen
die daarvoor kunnen worden gegeven.
5.3 Koppeling natuurontwikkeling en beleid
Al vanaf de jaren negentig sturen de provincies op de uiteindelijke functieverandering
van de Oude Willem naar natuur. De motivatie voor de functieverandering kwam eerst
(met name) voort uit beekherstel. In die periode waren vooral de provincie Drenthe en
het Waterschap Reest en Wieden actief. Drenthe trok toen het traject. Vervolgens werd de
natuurontwikkeling in de Oude Willem gekoppeld aan de realisatie van de EHS. Met name
aan Friese kant leidde dat niet tot een grote impuls voor het proces, omdat er door de
tegenstelling tussen landbouw en natuur een vorm van blokkade optrad.
Toen het dwingender stramien van de Natura 2000-doelen van toepassing werd
veranderde dat, maar niet eerder dan nadat koppeling met andere belangen was
gerealiseerd. Het Friese deel van de Oude Willem lag aanvankelijk niet binnen de Natura
2000-begrenzing. Wel lag die begrenzing pal tegen het dorp Appelscha aan, wat door
ondernemers in Appelscha en de politieke partijen in de gemeente Ooststellingwerf
als bedreiging ervaren werd, met name door de recreatie(ondernemers). In het
bestuursakkoord Ontwikkelingsagenda Appelscha werd een koppeling gemaakt tussen
het recreatiebelang en de ontwikkeling van de Oude Willem door het verleggen van de
Natura 2000-begrenzing bij Appelscha en het opnemen van de Oude Willem binnen die
begrenzing. Daarmee was niet alleen tegemoet gekomen aan de recreatiebelangen bij
Appelscha en aan de natuurontwikkeling in de Oude Willem, maar werd dat laatste ook
een aantrekkelijke bouwsteen voor de ontwikkeling van recreatie in het hele gebied.
Vanaf dat bestuursakkoord heeft de ontwikkeling aan Friese kant dan ook een flinke
vlucht genomen en is de provincie Frysln trekker van het project geworden. Daarbij werd
ingezet op grondverwerving en verplaatsing van de landbouwbedrijven naar buiten het
betreffende gebied. Het is in dit verband interessant dat er nu aan Drentse kant wordt
gepoogd een soortgelijke bestuursovereenkomst te realiseren.
Ook enkele andere koppelingen tussen de natuurontwikkeling en andere dossiers
lijken in het proces van belang geweest. Vanaf het moment dat de bestrijding van de
verdroging in het omringende Drents-Friese Wold op de agenda stond, speelde ook de
aanwezigheid van drinkwaterwinning in het gebied een rol. Op dit punt vond in feite een
ontkoppeling plaats. Na het besluit de drinkwatervoorziening te verplaatsen, was het
voor alle betrokkenen duidelijk dat peilverhoging in de Oude Willem de verdroging in het
Drents-Friese Wold zou helpen bestrijden.

Rapportage Casus
Gebiedsontwikkeling Oude Willem

Toen de opheffing van weg en bebouwing in de Oude Willem ter sprake kwam,
ontstonden bij de gemeente Westerveld reserves, omdat dit geassocieerd werd met
een eerder besluit in die gemeente om een weg op te heffen, wat groot politiek
en maatschappelijk rumoer opleverde. Nadere overweging van cultuurhistorische
aspecten, ook wanneer voor de natuurlijk-hydrologische variant is gekozen, en een
bestuursovereenkomst aan Drentse kant kunnen door nieuwe koppelingen hier wellicht
helpen.
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5.4 Hydrologie: belangrijk aspect in het proces
Water heeft een centrale plek in de planontwikkeling. Het project is onder andere gericht
op het herstel van grondwatergebonden natuur en dit conflicteert met het belang van de
landbouw als huidige gebruiker van een deel van het gebied (zie 5.3). Zowel vanuit water
als vanuit natuur bekeken staat water hoog op de agenda.
De waterschappen zijn in het proces betrokken, maar ondanks dat hydrologie een
belangrijke voorwaardenscheppende rol speelt voor de beoogde natuurontwikkeling,
trekken zij de gebiedsontwikkeling niet.
Het lijkt er niettemin op dat de rol van het waterschap ook zonder het bestaan van de
watertoets niet anders zou zijn geweest. Vanuit de Kaderrichtlijn Water zijn doelstellingen
verbonden aan de waterkwaliteit van de Vledder Aa.
5.5 Tempoverschillen
Door het plangebied loopt de bestuurlijke grens tussen Drenthe en Friesland. Aanpak,
beleid en urgentie hebben aan beide kanten van de grens een andere dynamiek. Dit
is zichtbaar in de resultaten tot nu toe: Drenthe heeft eerst een deel van de grond
aangekocht en ingericht. Vervolgens heeft Friesland gronden aangekocht en is het
wachten nu op verdere aankoop in Drenthe.
Verschillende partijen signaleren dat het sluiten van een weg in de gemeente Westerveld
een gevoelig onderwerp is. De sluiting van een weg in het Dwingelderveld heeft in
Westerveld tot een bestuurscrisis geleid. Dit verleden is mogelijk debet aan de indruk dat
het project Oude Willem binnen de gemeente Westerveld een lage prioriteit kent.
De dynamica van de plan- en besluitvorming lijkt tot nu toe vooral bepaald te zijn door
de wijze waarop herstel van de hydrologie en natuurontwikkeling in de Oude Willem door
actoren is gekoppeld aan andere aspecten en belangen.
Met de bestuursovereenkomst Ontwikkelagenda Appelscha zijn de belangen van
natuurontwikkeling en hydrologisch herstel gekoppeld aan het verplaatsen van de
drinkwaterwinning en de ontwikkelingsmogelijkheden voor de recreatie. Door een
verbreding van het speelveld werden win-winsituaties mogelijk. Aan Drentse kant is een
dergelijke koppeling nog niet tot stand gekomen, waardoor de urgentie aan Drentse kant
lager ligt.
De introductie van Natura 2000 heeft een versnelling teweeggebracht.
De bezuinigingen die landelijk worden doorgevoerd op het budget voor de EHS zouden
invloed kunnen hebben op de fasering van het project.
5.6 Voortschrijdend inzicht
Het waterschap heeft ingebracht dat in de Oude Willem een bergingsopgave ligt voor
500.000m3. Aanvankelijk dachten de partijen dat na een functieverandering geen
aanvullende maatregelen nodig zouden zijn om dit water in het gebied vast te houden
na een hevige regenbui. Bij nadere uitwerking bleek dit wel het geval: er moeten
maatregelen worden getroffen.
De provincie Drenthe heeft als eerste grond aangekocht en ingericht ten behoeve van de
EHS. Hierbij is de nutrintenrijke bovenlaag afgegraven. Binnen de planvorming voor de
overige stukken is deze koers gewijzigd. Partijen achten het nu belangrijker het maaiveld
te behouden, omdat hiermee verdroging beter wordt tegengegaan. Voor de nutrinten
moet een andere oplossing gevonden worden.
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In het planMER-proces zijn twee varianten ontwikkeld. Aanvankelijk dachten de
betrokkenen dat argumenten vanuit water een doorslaggevende rol zouden spelen bij de
keuze tussen beide varianten. Modelstudies wijzen echter uit dat de projectdoelstellingen
met betrekking tot verdrogingsbestrijding met beide varianten haalbaar zijn. Water is
daarmee niet meer doorslaggevend.
Vanuit verschillende organisaties zijn betrokkenen al gedurende lange tijd actief in het
gebied. Door de lange looptijd ontstaan op gezette tijden echter ook kennisverschillen
tussen de partijen en wordt de rol van individuen belangrijk
5.7 Rol van de watertoets
De betrokken partijen ervaren water als een dominant of leidend thema in de
planontwikkeling. Dit komt niet zozeer door de watertoets: herstel van de hydrologie is
een voorwaarde voor de natuurontwikkeling en daarmee een belangrijk thema.
Staatsbosbeheer geeft aan dat de manier waarop met water wordt omgegaan een
randvoorwaarde is voor zowel natuurontwikkeling als voor de landbouw. Vanuit het
oogpunt van natuurontwikkeling is vernatting gewenst, terwijl voor de landbouw vaak
een grotere ontwatering noodzakelijk is. In projecten waar natuur- en landbouwbelangen
spelen, heeft water dus automatisch een belangrijke plek. Het Waterschap Reest en
Wieden heeft dan ook vanaf de jaren negentig, vóór het bestaan van de watertoets, al
een belangrijke rol in het proces.
De inbreng vanuit water is soms sturend voor het planproces. Als voorbeeld wordt
genoemd de aandacht voor de waterberging die door de inbreng van het waterschap op
de agenda staat. De (wettelijke) voorschriften van de watertoets hebben daarbij volgens
de respondenten geen rol gespeeld.
De betrokkenheid van het waterschap wordt in het proces geen watertoets genoemd.
De inspanningen en vroege betrokkenheid van het waterschap stemmen wel overeen
met het idee achter de watertoets. Bij gedetailleerde inrichtingsplannen, die later in het
proces mogelijk moeten worden opgesteld, heeft het waterschap soms wel een toetsende
rol door bijvoorbeeld voorwaarden te stellen aan grondwaterstanden. Het waterschap
geeft aan dat zodra uiteindelijk een bestemmingsplan wordt opgesteld, daarvoor ook
een watertoets wordt uitgevoerd. De watertoets is daarmee een sluitstuk op de gehele
planontwikkeling.
Door verschillende partijen wordt aangegeven dat de planMER een belangrijke rol speelt
in het planproces. De partijen vinden dat water goed wordt meegenomen in de planMER
en dat daarmee water goed wordt meegewogen in de afwegingen. Met de planMER
wordt een objectief, door de MER-commissie gecontroleerd advies over de afweging
van varianten verkregen. De betrokken partijen, waaronder het waterschap, nemen de
uiteindelijke beslissingen.
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Colofon
De projectgroep Evaluatie watertoets voert de evaluatie uit voor de Landelijke Werkgroep
Watertoets. De Landelijke Werkgroep Watertoets werkt in opdracht van het Bestuurlijk
Koepeloverleg (BKO), de opvolger van het Nationaal Wateroverleg (NWO).
De projectgroep Evaluatie Watertoets is in haar werkzaamheden ondersteund door een
consortium van Grontmij Nederland B.V., Erasmus Universiteit Rotterdam en Nirov.
Projectgroep Evaluatie watertoets
Hilde Westera
Rijkswaterstaat Waterdienst, projectleider
Izabel Costa
Ministerie van Infrastructuur & Milieu, DG Water en Ruimte
Garmt Arbouw
Ministerie van Infrastructuur & Milieu, DG Water en Ruimte
Marcel de Ruijter
Unie van Waterschappen
Reginald Grendelman
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Cees Kamphuis
Interprovinciaal Overleg
Nienke Siekerman
Rijkswaterstaat Waterdienst
Jane Jagernath
Rijkswaterstaat Waterdienst
Landelijke Werkgroep Watertoets
Jelte Bosma
Waterschap Zuiderzeeland, voorzitter
Hilde Westera
Rijkswaterstaat Waterdienst, secretaris
Cees Kamphuis
Interprovinciaal Overleg
Reginald Grendelman
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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Wim Zeeman
Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie, Dienst
Landelijk Gebied
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Ministerie van Infrastructuur & Milieu, DG Ruimte en Water
Jane Jagernath
Rijkswaterstaat Waterdienst
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