UITGANGSPUNTEN SAMENWERKING PROJECT TUSSCHENWATER
1. Het project
Door inrichting van het gebied Tusschenwater wordt een van de ontbrekende schakels in het
Hunzedal gerealiseerd. De gewenste ontwikkeling op de langere termijn is daarbij gericht op de
totstandkoming van een groot en dynamisch vloedmoeras op de overgang van de Hunze naar het
Zuidlaardermeer als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het gebied is onderdeel
van het Hunzedal en dient overeenkomstig de Hunzevisie te worden ingericht ten behoeve van
natuur en waterberging. Omdat op dit moment niet alle gronden hiervoor beschikbaar zijn, wordt in
dit eerste fase-project eerst een kleiner gebied deels als zomerpolder ingericht en de koppeling van
het gehele gebied met het Zuidlaardermeer nog niet tot stand gebracht. Door de komvormige laagte
en de strategische ligging van het gebied op de overgang van de Hunze naar de boezem, doen zich
tevens kansen voor om het gebied geschikt te maken voor waterberging. Binnen het gebied kan een
relatief groot volume water op efficiënte manier worden geborgen, waarbij het extra overstroomd
oppervlak beperkt blijft en geen extra berging op landbouwgrond hoeft plaats te vinden. In het plan
is gekozen voor een inrichting waarbij zowel natuur als waterberging profiteren, en waarbij de
drinkwaterfunctie duurzaam is ingepast. Tevens worden maatregelen genomen om het omliggende
(landbouw)gebied te beschermen tegen hoog water en vernatting. Naast de versterking van natuur
levert het gebied hierdoor een bijdrage aan het verminderen van wateroverlast in stroomafwaarts
gelegen gebieden. Dit om de schade die als gevolg van hoogwatergebeurtenissen tot een kans van
eens in de 100 jaar optreden (T100W+) te voorkomen. De uiteindelijke frequentie van de inzet is
afhankelijk van weersomstandigheden en de effecten van klimaatsverandering.
Het project bevindt zich momenteel in een overgangsfase van planvorming naar uitvoering. Om die
reden is het van belang om uitgangspunten voor samenwerking en afspraken gericht op de
toekomstige uitvoering in dit document vast te leggen.
2. Aanleiding Project, wat voorafging
De afgelopen jaren is door de gezamenlijke partijen hard gewerkt aan de realisatie van diverse
natuur- en beekherstelprojecten in het Hunzedal. Het doel van deze projecten is te komen tot een
samenhangend netwerk van natuurgebieden in het Hunzedal. Waterschap Hunze en Aa’s, Stichting
Het Drentse Landschap (HDL), Waterbedrijf Groningen (WBG), Gemeente Tynaarlo en Provincie
Drenthe werken met elkaar samen aan de inrichting van het gebied Tusschenwater. Dit gebied maakt
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deel uit van het Hunzedal en dient te worden ingericht ten behoeve van natuur en waterberging met
behoud van de drinkwaterfunctie.
3. Doel project / project resultaat
De partijen zien het als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid dat het gebied Tusschenwater wordt
ingericht ten behoeve van natuur, waterberging, beekherstel en met mogelijkheden voor extensieve
vormen van recreatie, waarbij de leveringszekerheid van de drinkwaterwinning van De Groeve
duurzaam is veiliggesteld, zoals is aangegeven in het Inrichtingsplan Tusschenwater.
De partijen dragen alle bij aan de ontwikkeling van Tusschenwater zoals in deze overeenkomst is
aangegeven. Hiermee geven de partijen invulling aan de maatschappelijke opgaven voor
natuurontwikkeling zoals neergelegd in de Hunzevisie en de waterbergingsopgave uit Waterbeheer
21e eeuw. Tevens wordt met de realisatie Tusschenwater de drinkwaterwinning van De Groeve (10
mln. m3/jaar) duurzaam ingepast in haar omgeving, zoals afgesproken in het Raamconvenant Hunze
& Drentsche Aa uit 1999.
4.
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Project gebied
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5. Hoe wordt het project gerealiseerd
In het inrichtingsplan Tusschenwater is beschreven hoe het gebied voor de doelen wordt ingericht en
welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Op de inrichtingstekening is dit aangeduid.

•

Waterschap Hunze en Aa’s, Stichting Het Drentse Landschap, Waterbedrijf Groningen, Gemeente
Tynaarlo en Provincie Drenthe werken met elkaar samen aan de inrichting van het gebied
Tusschenwater;

•

Waterschap Hunze en Aa’s is de trekker en penvoerder van het project en de realisatie van het
inrichtingsplan Tusschenwater, zij is daarmee hoofdverantwoordelijke voor de uitvoering van het
Inrichtingsplan.

6. Randvoorwaarden
• Financiering: De partijen hebben in het Bestuurlijk Overleg Icoon project Hunzedal van 28
november 2014 afspraken gemaakt over de financiering van de inrichtingskosten en de
beheerskosten van het gebied Tusschenwater zoals voorgestaan in het inrichtingsplan;
•

Bestemmingsplan en Vergunningen: De partijen dragen er zorg voor dat de inrichting en het
gebruik zoals wordt voorgestaan in het inrichtingsplan wordt vastgelegd in een bestemmingsplan
en dat de overige procedures worden doorlopen waaronder het peilbesluit, projectplan
Waterwet, aanpassing van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV), de
watervergunning, enz. Ieder heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheden. Voor de verplaatsing
van de drinkwaterputten heeft WBG de verantwoordelijkheid om tijdig informatie t.b.v.
aanpassing POV de vergunning in het kader van de Waterwet aan te leveren. De provincie is
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verantwoordelijk voor het tijdig aanpassen van POV en het afgeven van de vergunning. De
gemeente stelt het bestemmingsplan Tusschenwater vast en is verantwoordelijk voor de
procedure daarvan. Het waterschap neemt een peilbesluit en stelt het projectplan vast;
•

Inrichting en beheer van het gebied is (mede) gericht op veiligstelling en verbetering van de
waterkwaliteit van de Hunze en het Zuidlaardermeer. Afspraken over de uitvoering van de
maatregelen in het gebied Tusschenwater voortvloeiend uit het inrichtingsplan worden tussen de
projectpartijen gemaakt. Deze afspraken worden nog uitgewerkt en vastgelegd in een aparte
uitvoeringsovereenkomst. Het betreft hier de afspraken tussen het waterschap en Waterbedrijf
Groningen ten aanzien van de projectrealisatie;

•

Duurzaam veiligstellen van de drinkwaterfunctie van het gebied: de kwaliteit van het ruwe water
(dus het grondwater dat wordt opgepompt om drinkwater van te maken) mag niet negatief
worden beïnvloed en de drinkwaterbronnen en infrastructuur moeten te allen tijde toegankelijk
zijn voor onderhoud en calamiteiten, hiervoor kan indien nodig binnen de mogelijkheden ook de
oppervlaktewaterstand tijdelijk worden verlaagd;

•

De overeenkomst wordt - voor zover het de taken en verplichtingen van de gemeente Tynaarlo
betreft - aangegaan onder voorbehoud dat de gemeenteraad van Tynaarlo het bestemmingsplan
“Tusschenwater” vaststelt.

7. Afspraken omtrent eigendom, beheer en onderhoud
Algemeen
•

In het document Eigendom, Beheer en Onderhoud (EBO) worden de verantwoordelijkheden
vastgelegd, deze zijn voorafgaand aan het tekenen van deze samenwerkingsovereenkomst
inhoudelijk tussen partijen besproken en vastgelegd;

•

Voor de regeling van het Eigendom, Beheer en Onderhoud is een apart document met
uitgangspunten opgesteld op basis van de algemene uitgangspunten die het waterschap in
dergelijke projecten hanteert, rekening houdend met de aspecten drinkwaterwinning en
natuurontwikkeling. Deze worden vertaald naar een kaart waarop de onderscheiden trajecten en
elementen zijn aangegeven tezamen met staten waarin de verschillende verplichtingen zijn
aangegeven;

•

Beheer en onderhoud van het gebied: om de doelen in het beheerstadium te halen is specifiek
beheer en onderhoud nodig. De projectpartijen leggen in het beheerplan vast welk beheer wordt
nagestreefd en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering daarvan. Het beheerplan wordt nader
uitgewerkt. Voor het beheer en onderhoud van de gronden van WBG stellen WBG en HDL een
bilaterale overeenkomst op voordat de inrichting van het gebied is afgerond.

Eigendom
•

Het gebied bestaat uit eigendommen van WBG, provincie, HDL, de gemeente en het waterschap
en gelegen is in de gemeente Tynaarlo, de totale oppervlakte bedraagt bijna 250 ha. De
eigendomssituatie is aangegeven op de kaart van het plangebied op pagina 2. Het plangebied is
gedeeltelijk begrensd als Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische
Hoofdstructuur;

•

In de EBO-overeenkomst wordt een kaart opgenomen waarin de gewenste eigendomssituatie is
aangegeven. Deze uitgangssituatie zal na de realisatie van de werkzaamheden worden verwerkt.
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Beheer
•

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de nieuw te graven beek,
de bijbehorende waterhuishoudkundige werken en de nog nader te bepalen hoofdwatergangen
en kaden met bijbehorende kustwerken in het gebied; ook dit wordt in het genoemde EBOdocument weergegeven;

•

HDL is vanaf de oplevering van de inrichting van het gebied verantwoordelijk voor het beheer
van het gebied (exclusief de waterwingebieden). WBG en HDL sluiten hiertoe een
gebruiks/erfpacht overeenkomst. HDL verzorgt daartoe het onderhoud voor zowel de als NNN
begrensde als niet begrensde gronden;

•

WBG is verantwoordelijk voor het beheer van haar winmiddelen en de waterwingebieden. De
toegang tot de winmiddelen van WBG is te allen tijde gegarandeerd, voor het materieel dat WBG
nodig acht voor haar werkzaamheden ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening;

•

WBG blijft eigenaar van haar gronden maar zij is niet verantwoordelijk voor het behalen van de
doelen ten aanzien van waterberging en natuur. De gronden worden via de bilaterale
overeenkomst beschikbaar gesteld zodat een andere partij (waterschap en HDL ) deze doelen
kan realiseren;

•

In het project wordt aan het gemeentebestuur van Tynaarlo gevraagd de bestemming van het
gebied aan te passen aan de beoogde gebiedsfuncties natuur, waterberging en
drinkwaterwinning;

•

De gemeente Tynaarlo is verantwoordelijk voor het eigendom, beheer en onderhoud van De Dijk
met daarin de fiets-voetverbinding over de nieuw aan te leggen meander van de Hunze.

8. Uitvoering Project
Verantwoordelijkheden samenwerkingspartners: wie doet wat.
•

WBG en waterschap leggen de afspraken over de uitvoeringsaspecten en verantwoordlijkheden
voor de inrichtingswerkzaamheden van het plan vast in de uitvoeringsovereenkomst
Tusschenwater waarin ondermeer de volgende zaken zijn vastgelegd: Hoe de coördinatie van de
verschillende werkzaamheden en onderdelen is geregeld, de planning van werkzaamheden en de
doorlooptijd van de verschillende onderdelen, afspraken over resultaat- of
inspanningsverplichtingen en afspraken over risico’s of obstakels voor of tijdens uitvoering van
het project zoals bodemverontreiniging, archeologisch vooronderzoek, etc. Verder is in de
uitvoeringsovereenkomst een nadere afbakening van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
partners aangegeven en hoe deze afgedekt worden;

•

WBG voert de maatregelen uit die nodig zijn om de drinkwaterfunctie van het gebied veilig te
stellen. Het waterschap geeft daartoe aan WBG opdracht conform het aanbestedingsreglement
van het waterschap;

•

Het waterschap zorgt voor de realisatie van de overige geplande inrichtingsmaatregelen binnen
de daarvoor geldende voorwaarden. De andere projectpartners leveren hun bijdrage om de tot
hun verantwoordelijkheid behorende aspecten op basis van het inrichtingsplan aan te leggen;

•

Voor het project is een planning op hoofdlijnen gemaakt. In de uitvoeringsovereenkomst wordt
dit nader uitgewerkt en daarin is aangegeven hoe de planning wordt bewaakt;

•

In de uitvoeringsplanning worden de go/no-go momenten aangegeven.
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9. Kosten en Financiering project
Financiering
•

Het waterschap verzorgt subsidieaanvragen bij de provincie Drenthe voor:
o de inrichting van het gebied Tusschenwater;
o het waterschap zal daartoe ten behoeve van de aanvragen de benodigde gegevens
overleggen en verder al het mogelijke doen en/of nalaten om de subsidie(s) te
verkrijgen;

•

De provincie is bereid om binnen Subsidieregeling Natuurbeheer Drenthe subsidies te verlenen
voor:
o functieverandering, inrichting en beheer van gronden die in het Natuurbeheerplan
Drenthe begrensd zijn;
o beheer van de gronden die niet als NNN begrensd zijn maar binnen het Tusschenwater
project in natuur zijn/worden veranderd;

•

HDL verzorgt voor zover het de eigendommen van HDL in het begrensde deel van het gebied
betreft de subsidie aanvragen voor inrichting en beheer;

•

HDL draagt bij aan de verwerving en inrichting van eigendommen die nodig zijn voor het project
als gevolg van de omzetting van landbouw- naar natuurgebied en die niet begrensd zijn als NNN;

•

Het waterschap draagt in het kader van Waterbeheer 21ste Eeuw en de Europese Kaderrichtlijn
Water bij aan de inrichting van Tusschenwater;

•

Voor het gebied in eigendom van het waterbedrijf (niet NNN) draagt HDL voor 50% bij in de
kosten van beheer en onderhoud, waterschap en provincie elk 25%;

•

WBG draagt bij aan de inrichting van Tusschenwater door financiering van de kosten van
verplaatsing van vijf waterwinputten. De kosten die nodig zijn voor aanpassing van de overige
drinkwaterinfrastructuur vallen onder de projectkosten. WBG stelt de gronden die ze in het
gebied in eigendom heeft ter beschikking (d.w.z. in gebruik of in erfpacht) voor
natuurontwikkeling, zoals beschreven in het Inrichtingsplan. De kosten van de voorfinanciering
die WBG heeft gemaakt om het projectgebied vrij te maken van langjarige pacht, vallen ook
onder de projectkosten;

•

de gemeente Tynaarlo draagt de kosten van de aanleg van de fiets- en wandelverbinding van De
Dijk als onderdeel van de inrichting van Tusschenwater;

•

De kosten- en financieringsopzet is in het bestuurlijk overleg, d.d. 28 november 2014 reeds
eerder vastgesteld.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te De Groeve op 19 november 2015.
Initiatiefnemers:

Stichting Het Drentse Landschap,
E. van der Bilt

…………………………………………...

Gemeente Tynaarlo,
J. Westen

…………………………………………...

Provincie Drenthe,
H. Jumelet

…………………………………………...

Waterbedrijf Groningen,
R. Zwart

…………………………………………...

Waterschap Hunze en Aa’s,
W. van der Ploeg

…………………………………………...
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