De onderliggende plan-MER geeft geen
aanleiding tot een reactie.

Overleg
Overlegreactie Provincie Drenthe
Op basis van de Omgevingsvisie Drenthe (2 juni
2010) is het aspect archeologie van provinciaal
belang in het voorontwerpbestemmingsplan.
Het onderdeel archeologie behoeft nadere
aandacht. De provincie acht verkennend
booronderzoek noodzakelijk daar waar
gebieden een hoge of middelhoge verwachting
kennen. Indien de bodemopbouw ter plaatse
voldoende intact is, dienen bodemingrepen
archeologisch begeleid te worden. De provincie
geeft aan dat wanneer geen bodemingrepen
plaatsvinden die dieper reiken dan 0,2 m
verkennend booronderzoek achterwege kan
blijven. De Verbeelding dient aangepast te
worden wat betreft het zuidoostelijk deel van het
plangebied (gebied met hoge of middelhoge
verwachting).
Het archeologisch onderzoek is op de volgende punten verduidelijkt:
• In aanvulling op een strook beekdalgrond kent een
dekzandopduiking in het zuidoostelijke gedeelte van het
plangebied en een historische boerderijplaats in het
noordoostelijke gedeelte van het plangebied een (middel)hoge
verwachtingswaarde.
• Voor de gebieden met een (middel)hoge verwachtingswaarde
wordt het uitvoeren van een archeologisch vervolgonderzoek in
de vorm van een verkennend booronderzoek geadviseerd
wanneer bodemingrepen plaatsvinden die gelijk zijn aan of
dieper reiken dan 0,3 m. Het oorspronkelijke archeologisch
rapport noemde per abuis een diepte van 0,2 m, dit moet 0,3 m
zijn.
• Het gebied met een (middel)hoge verwachting in het
zuidoostelijk deel van het plangebied wordt via een
Dubbelbestemming opgenomen op de Verbeelding. In
aanvulling hierop wordt ook de museumboerderij in het
plangebied met een Dubbelbestemming opgenomen op de
Verbeelding.
Deze reactie is voor kennisgeving aangenomen.

Antwoord Gemeente De Wolden
Naar aanleiding van de provinciale reactie is het aspect archeologie
nader bekeken en heeft een verduidelijking in de rapportage van het
archeologisch onderzoek plaatsgevonden.

De overlegreactie is opgenomen in hoofdstuk 7
(Inspraak en vooroverleg) van de
bestemmingsplantoelichting.

Leidt dit tot aanpassingen? Zo ja, welke?
Het aangepaste archeologisch onderzoek wordt als
bijlage opgenomen in het bestemmingsplan. Het
advies wordt verwerkt in paragraaf 4.5 van de
Toelichting en in de Regels en Verbeelding van het
bestemmingsplan.

De bestemmingsplanprocedure biedt de mogelijkheid tot het geven van (mondelinge/schriftelijke) inspraak. Aanvullend plegen burgemeester en wethouders overleg met
besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie (en Rijk) die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met
de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. Daarnaast heeft op 19 februari 2013, voorafgaand aan de ter visie legging van het bestemmingsplan, een
informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn omwonenden en andere belanghebbenden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over het plan. Het
verslag van deze bijeenkomst is bijgevoegd.
In deze nota van inspraak en overleg wordt gereageerd op de twee ingekomen overlegreacties op het voorontwerp bestemmingsplan ‘Waterberging Panjerd-Veeningen’. Er is
geen inspraakreactie ingediend. Deze nota verwoordt en beantwoordt de overlegreacties. Hierbij wordt duidelijk aangegeven hoe met de reacties wordt omgegaan en of dit
leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Nota van inspraak en overleg Panjerd-Veeningen

Overlegreactie Waterschap Reest en Wieden
Het waterschap gaat akkoord met het
voorontwerpbestemmingsplan ‘Waterberging
Panjerd-Veeningen’ en het plan-MER. Het
waterschap geeft een positief wateradvies.

Antwoord Gemeente De Wolden
Deze reactie is voor kennisgeving aangenomen.

Leidt dit tot aanpassingen? Zo ja, welke?
De overlegreactie is opgenomen in hoofdstuk 7
(Inspraak en vooroverleg) van de
bestemmingsplantoelichting.

Informatie-avond waterberging Panjerd-Veeningen en Traandijk-Oshaar (19 februari 2013)

Opening
De heer Ten Kate, wethouder, opent de informatieavond en heet de aanwezigen hartelijk welkom.
De aanleiding van dit project wordt verteld door mevrouw Kool, dijkgraaf. Ze geeft daarbij een korte
terugblik op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Voorts vertelt ze wat het doel van deze avond
is:





informeren over de plannen (doel, inrichting)
informeren over de te nemenstappen en te volgen procedures
vragen van aanwezigen beantwoorden
zorgen en aandachtspunten van de aanwezigen verzamelen

De informatie die gepresenteerd wordt, is mede gebaseerd op de notitie Reikwijdte en Detailniveau
t.b.v. de milieu effect rapportage. De presentaties worden gebracht door het Waterschap en
adviesbureau de Grontmij:





principes van waterberging - waterschap
plan Traandijk-Oshaar – waterschap
schetsontwerp Panjerd-Veeningen – Grontmij
procedures - Grontmij

De presentaties geven aanleiding tot vragen. Naar aanleiding daarvan wordt een aantal onderwerpen
toegelicht.

Waterberging
Het water dat onder extreme omstandigheden in het gebied vastgehouden moet worden, komt van
neerslag en van hoger gelegen kanaalpanden. Het water wordt in een zo kort mogelijke periode
vastgehouden, tot maximaal 14 dagen. De periode van vasthouden is volledig afhankelijk van de
weerssituatie van dat moment en van de voorspelling voor de komende dagen.
Hoewel het waterschap de strategie tot het inzetten van bergingsgebieden nog niet helemaal heeft
uitgewerkt, is het zeker dat de weerssituatie en de weersvoorspelling van grote invloed zijn op het
bepalen van wanneer welk bergingsgebied wordt ingezet. Daarbij is het goed te weten dat bepaalde
natuurgebieden op andere locaties zich automatisch vullen en dus vanzelf ook bijdragen aan het
bergen van water. In gevallen van gestuurde waterberging is menselijk handelen nodig. In de
projecten Panjerd Veeningen en Traandijk - Oshaar wordt het water binnengelaten via een bedienbaar
inlaatwerk. Voor dit inlaatwerk is een vergunning nodig van de kanaalbeheerder, in dit geval de
provincie Drenthe.
Zodra het veilig is om het water uit het gebied te laten stromen, gebeurt dat via een watergang
benedenstrooms van de Ossensluis terug de Hoogeveense Vaart in.
Kade
Om de nodige veiligheid te bieden wordt rondom de waterbergingen een kade aangelegd. Bij
Traandijk-Oshaar wordt aangesloten bij de bestaande kade rondom de zandwinning . De hoogte van
de kade is afhankelijk van de maaiveld hoogte en kan daarom verschillend zijn. De hoogte van de

kade wordt bepaald door het maximaal afgesproken waterpeil plus 50 cm. De kade krijgt een natuurlijk
groene uitstraling
Alternatief gebruik waterberging.
Of de waterberging ook ingezet kan worden in periodes van watertekort of droogte is een interessante
gedachte. Het waterschap heeft daar geen onderzoek naar gedaan en moet voor nu een antwoord
schuldig blijven. Maar dit is zeker de moeite van het onderzoeken waard.

Het idee om de berging in te zetten bij calamiteiten als b.v. scheepvaart ongelukken is er een om met
de provincie Drenthe (kanaalbeheerder) te bespreken. Het waterschap vindt de gedachte interessant.

Nut en noodzaak en effecten van de waterberging op ophoogzand in Panjerd-Veeningen
Het aanbrengen van ophoogzand uit Traandijk in de plas van Panjerd-Veeningen is niet negatief voor
de plas en kan zelfs positief bijdragen bij aan de ecologie in de plas doordat deze minder diep wordt.
Verder moet dit onderwerp beter uitgewerkt worden. In de eerste instantie is het een afspraak tussen
de zandwinner en Het Drents Landschap.
Waterberging heeft geen effecten op het ophoogzand. Waterberging is een extra schijf water, die
tijdelijk vastgehouden wordt bovenop het normale waterpeil. Hoe diep de plas is, maakt daarbij niet uit
voor hoeveel water je kunt bergen.
Traandijk-Ossensluis
Momenteel zijn er geen plannen voor waterberging in dit gebied (landbouwgrond).
De nut en noodzaak van waterberging op landbouwgrond speciaal in dit gebied wordt nu onderzocht.
De komende jaren is hier geen zandwinning voorzien, maar op langere termijn is dat echter niet uit te
sluiten
De provincie zal dat in haar beleid vastleggen.
Er is vrijwel geen relatie tussen de voortgang van de zandwinning en het creëren van mogelijkheden
voor waterberging. Als er geen zand gewonnen wordt is er berging mogelijk op het maaiveld.

