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1. Aanleiding en doel
1.a. (Juridische) basis
Op basis van artikel 5.4 Waterwet stelt Wetterskip Fryslân als waterbeheerder een projectplan vast
bij de aanleg of wijziging van waterstaatswerken. Het projectplan is een besluit in de zin van artikel
1:3 Algemene wet bestuursrecht (AWB). In het besluit vindt belangenafweging plaats en wordt
rechtsbescherming geboden aan belanghebbenden.
In dit besluit worden de waterstaatswerken aangelegd of gewijzigd die nodig zijn om de
maatregelen benoemd in het Inrichtingsplan Oude Willen en Peilbesluit Oude Willem te kunnen
effectueren.
1.b. aanleiding
De provincies Drenthe en Fryslân en de gemeenten Westerveld en Ooststellingwerf, willen het
gebied Oude Willem inrichten als natuurgebied. Naast genoemde overheden zijn waterschap Reest
& Wieden en Wetterskip Fryslân deelnemer aan het project voor de inrichting van het gebied De
Oude Willem. Ter voorbereiding hebben genoemde partijen vanaf 19 augustus 2014 ter inzage
gelegd:
- peilbesluit van Wetterskip Fryslân voor gebied de Oude Willem, dit besluit is door het
algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân vastgesteld op 30 juni 2015. Er is door één
belanghebbende beroep ingesteld tegen dit besluit;
- het ontwerp-inrichtingsplan, inclusief de milieueffectrapportage. Vastgesteld door
Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe op 16 december 2014;
- projectplan en GGOR besluit Reest en Wieden (voor het Drentse deel van het plangebied,
vastgesteld door het algemeen bestuur van waterschap Reest en Wieden op 16 december
2014).
De in dit projectplan te realiseren werken volgen uit de geformuleerde doelen en maatregelen van
het inrichtingsplan Oude Willem voor het Friese gedeelte.
Het huidige watersysteem is grotendeels afgestemd op landbouwkundig gebruik. In het
inrichtingsplan Oude Willem wordt herstel nagestreefd van de natuurlijke waterhuishouding en het
creëren van een geleidelijke overgang tussen het bos op de hogere gronden en de lagere delen in de
Oude Willem. In het inrichtingsplan worden doelen gerealiseerd die geformuleerd zijn in de nota
Waterbeheer 21e eeuw en de Kaderrichtlijn Water. Deze doelen zijn:
1. duurzaam herstel van het hydrologische systeem in de Oude Willem, waardoor het weer als
brongebied van het beeksysteem van de Vledder Aa gaat functioneren;
2. bijdragen aan de natuurwaarden in het Natura-2000-gebied op de flanken van de Oude Willem;
3. voorwaarden scheppen voor robuuste natuurontwikkeling in de Oude Willem als onderdeel van
het Drents Friese Wold;
4. realiseren van waterberging (400.000 m3).
De herinrichting leidt ertoe dat sloten en greppels in de Oude Willem worden gedempt. Zo wordt de
Tilgrup voor een gedeelte gedempt en afgedamd en een deel wordt verondiept (minder diep
gemaakt). Bij het herstel van de natuurlijke hydrologie in de Oude Willem als brongebied voor de
Vledder Aa, horen ook natuurlijke waterpeilen. Dit betekent dat het waterschap in het toekomstig
natuurgebied geen vast waterpeil zal handhaven en dat het waterpeil in droge en natte periodes kan
fluctueren. In het Peilbesluit Oude Willem heeft hierover besluitvorming plaatsgevonden.
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1.c Schets Ruimtelijk ontwerp Oude Willem

2. Ligging en begrenzing plangebied
Het gebied Oude Willem ligt deels in de Drentse gemeente Westerveld en deels in de Friese
gemeente Ooststellingwerf. De provinciegrens doorsnijdt het plangebied.
De Oude Willem is een landbouwenclave in het Nationaal Park Drents Friese Wold. Het plangebied
is circa 450 hectare groot waarvan globaal 200 hectare in de provincie Fryslân en beheergebied van
Wetterskip Fryslân ligt.
Plangebied Oude Willem in twee provincies en twee gemeenten

provinciegrens
Prov. Fryslân

Prov. Drenthe
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3. Beschrijving van de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken
In de huidige situatie is de Oude Willem vanwege de landbouwfunctie een gebied met een sterke
ontwatering. In het gebied ligt De Tilgrup als hoofdwatergang met 2 gemalen welke beheerd
worden door waterschap Reest en Wieden.
In het zuidwesten staat het gemaal Bosweg, waar een minimum en maximum waterpeil van NAP
+7,30 en NAP +7,75 m wordt aangehouden. In het noordoosten gemaal Graafstra, waar een
minimum en maximum waterpeil van NAP +8,25 en NAP +8,60 m wordt aangehouden.
In 2000 is stuw Uilenhorst gerealiseerd.
Huidige waterhuishoudkundige situatie Oude Willem

Onderstaand worden de waterstaatswerken benoemd die in het kader van dit projectplan worden
aangelegd of gewijzigd.
Deze aanleg of wijziging volgt uit het inrichtingsplan Oude Willem (december 2014) waar in
Hoofdstuk 4 van dat plan de maatregelen zijn benoemd.
De werken die uitgevoerd worden staan op de onderstaande maatregelenkaart aangegeven.
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Maatregelenkaart

Oude Willem

Tilgrup

De bovengenoemde kaarten zijn vergroot weergegeven in de bijlage.

3.1. Aanleg slenk
Slenk in het Friese deel
De aan te leggen slenk - aangeduid op de bovengenoemde maatregelenkaart met een blauwe lijn volgt de laagte van het maaiveld. Dit houdt ook in dat niet over het hele aangegeven traject
daadwerkelijk een slenk zichtbaar is. Op bepaalde locaties is afgraving niet nodig door de
hoogteligging van het gebied. Bovenstrooms van de Oude Willem wordt de bodemhoogte
ongeveer NAP+9,55 m.
Voor de aan te leggen slenk gelden als leggerwaarden:
Breedte: ca. 10 meter
Bodembreedte: 5 meter
Bodemhoogte: NAP +9.55 tot NAP +9,40 m. tot aan de Oude Willem
Op het traject tussen de Oude Willem en de Tilgrup loopt de bodemhoogte van de slenk af van
NAP+9,40 m naar ca. NAP+9,10 m. Hier komt de slenk uit op de Tilgrup waarvan de bodem wordt
opgehoogd naar ca. NAP +8.80 tot aan stuw Uilenhorst; hier is dan sprake van demping.
Eigendom van de slenk ligt bij de terreinbeheerder; de terreinbeheerder zorgt vanwege de
toebedeelde taken in het gebied voor het beheer en onderhoud van de slenk.
Er zitten een aantal hoogtes in het traject dat afgegraven wordt. De Oude Willem wordt door de
slenk gekruist met een ‘voorde’ (dit is een doorwaadbare plaats) aangelegd. Dit betekent dat de
weg hier lager komt te liggen, op NAP+9,40 m en dus onder water kan komen te staan, met geringe
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waterdiepte. De waterdiepte zal ongeveer 0 tot 20 cm bedragen in situaties met veel neerslag. Deze
situaties zal zich alleen voordoen bij overvloedige neerslag. Zie voor het hierdoor te ontstane
gevolg hoofdstuk 7.1 (voorkomen of beperken van de nadelige gevolgen).
Motivatie
Met de aanleg van de slenk wordt de bronfunctie van de Vledder Aa (in Drenthe) hersteld.
Verder wordt met de aanleg van de slenk er een waterhuishoudkundig belang gediend, omdat
hiermee het overtollige water vanuit het gebied kan worden afgevoerd (waarborging van de
waterafvoer). De aanleg is verder van belang, omdat in het plangebied een aantal wateren wordt
gedempt. Met het dempen van deze wateren wordt invulling gegeven aan het ruimtelijk ontwerp
vermeld in het inrichtingsplan Oude Willem, met als doel om zoveel mogelijk hydrologisch herstel
te realiseren. Hiermee wordt ook bereikt dat het grondwater op de flanken van het Drents Friese
Wold wordt aangevuld.
De slenk ‘begint’ ten noordoosten van de Oude Willem (tussen Oude Willem en de N381) om ook
hier het ‘teveel’ aan water uit het gebied te kunnen afvoeren. Onderkend wordt dat de slenk ten
noordoosten van de woningen aan Oude Willem begint. Hierdoor kan (extra) muggenoverlast
ontstaan. Zie voor de te treffen maatregelen ter beperking van de nadelige gevolgen hoofdstuk 7.1.

3.2. Aanleg duiker en onderleiders
De volgende onderleiders (ook wel syphon genoemd) en duiker worden aangelegd, zie voor de
ligging: maatregelenkaart:
1. onderleider op de kruising van de slenk met de Oude Willem met de volgende
leggerwaarden (zie maatregel W18a maatregelenkaart/bijlage):
• beton diameter 500 mm
• b.o.b. instroom NAP+8,00 m, uitstroom NAP +7.67
• in- en uitstroombekkens, aanleghoogte bovenstrooms NAP +7.80 en
benedenstrooms NAP +7,67
Aan de uitstroomzijde wordt een bodembescherming toegepast.
2. onderleider onder de slenk door tussen twee overige wateren (zie maatregel W18b
maatregelenkaart/bijlage) met de volgende leggerwaarden:
• onderleider pvc 250mm
• verbinding bestaande watergangen met als laagste punt b.o.b. NAP + 8.75m.
3. duiker (W4c maatregelenkaart/bijlage) tussen bermsloot en Tilgrup nabij perceel Oude
Willem 15 met de volgende leggerwaarden:
• Duiker beton, diameter 300mm
• b.o.b. NAP +8,60 m
• uitstroming op de Tilgrup
3.3. Zijwatergangen
De ligging van de aan te leggen (zij) wateren worden geduid op de maatregelenkaart.
Water W5a
De zijwatergang W5a (=achter perceel Oude Willem 11) wordt vanwege een ontbrekende
afwatering nabij het perceel verlengd. De maatregel zorgt ervoor dat overtollig water vanaf
genoemd perceel voldoende kan worden afgevoerd. De watergang behoudt de (legger) status van
overig water.
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Water W1
Watergang W1 nabij de N381 behoudt ook de (legger) status overig water.
De huidige sloot achter de woningen - aangeduid als W1 op de maatregelenkaart – is als gevolg van
recente werkzaamheden in het gebied gedeeltelijk gedempt. Deze demping zal ongedaan gemaakt
worden waardoor de afwatering wordt hersteld.
Voor het nieuw aan te leggen slootpand wordt de slootdiepte aangehouden van de nog aanwezige
sloot en geldt verder het volgende profiel:
Afmeting sloot:
- bodembreedte van 0,5 m
- talud van 1:1,5

3.4. Kaden
In het kader van het project wordt ter voorkoming van wateroverlast langs de onder 1. genoemde
slenk lage kaden aangebracht. Het waterschap merkt deze hoogtes/kades niet aan als
waterstaatswerken (waterkeringen) in de zin van de Waterwet, maar als werken. Op de
maatregelenkaart (aangeduid met rode stippellijn) wordt de ligging van deze hoogtes/kaden
geduid. De afmetingen van deze hoogtes/kaden zijn ten opzichte van het maaiveld ca. 30 cm
(waakhoogte) met een taludprofiel van 1:3 tot 1:5.
De kadehoogte is 30 cm hoger dan de maximaal berekende waterstand bij een regenintensiteit die
eenmaal per 100 jaar voorkomt.
De kadehoogte is hieronder weergegeven.
Kadehoogten (NAP m)
LOCATIE

WATERSTAND

KADEHOOGTE

Oude Willem

T100
+9,90

+10,20

De kaden worden niet opgenomen in de legger. Het zijn geen waterstaatswerken. Voor het in stand
houden en onderhouden van deze kaden worden deze (qua ligging, afmeting, vorm en constructie)
wel opgenomen in het beheerregister. Het onderhoud van de kaden wordt privaatrechtelijk
geregeld tussen waterschap en de terreinbeheerder.
3.5. Werken buiten het plangebied
De stuw Uilenhorst bevindt zich op het grensvlak van Drenthe-Fryslân en is in beheer bij waterschap
Reest en Wieden.
De maatregelen die in Drenthe worden genomen inclusief de aanpassingen aan de stuw vallen
buiten dit projectplan.

4. Beschikbaarheid gronden
De percelen waarop de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken worden gerealiseerd zijn in
eigendom van een medeoverheid, of in eigendom van Wetterskip Fryslân. Deze overheden hebben
Wetterskip Fryslân (privaatrechtelijk) toestemming verleend om de aanleg of wijziging van de
waterstaatswerken te realiseren. Er worden geen waterstaatswerken aangelegd of gewijzigd
percelen in eigendom van particulieren.
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5. Effecten van het plan
De aanpassingen in het gebied Oude Willem betekenen dat het watersysteem van het brongebied
wordt aangepast aan de functie die verandert van landbouw naar natuur. De volgende doelen
worden hiermee bereikt:
Natura2000 : inrichten 450 hectare Natura 2000 gebied
WB21
: waterberging realiseren van ca. 400.000 m3; welke door de lage ligging
voornamelijk in het Drentse deel van Oude Willem zal plaatsvinden. In de Friese deel zal deze vooral
tot stand komen in de lage gedeeltes ten zuiden van de Oude Willemseweg.
5.1 Effecten inrichtingsmaatregelen
Particuliere percelen
Langs de Oude Willem in Fryslân bevinden zich drie particuliere percelen. Modelberekeningen en
huidige monitoring van de grondwaterstand tonen aan dat geen vernatting is te verwachten
(Peilbesluit Oude Willem, par. 5.2 Effecten op de gebruiksfuncties, vastgesteld op 30 juni 2015).
Ten aanzien van effecten op de leefomgeving kan de gebiedsontwikkeling Oude Willem leiden tot
overlast/hinder van muggen en/of stekende insecten (bijv. dazen) in de nabijheid van (stilstaand)
open water. Zie voor de treffen maatregelen hoofdstuk 7.1.
Landbouw
Binnen het Friese deel van het plangebied bevinden zich geen percelen met een landbouwfunctie.
Buiten het plangebied grenst wel een landbouwgebied. Dit gebied is en blijft in gebruik als
akkerbouwgrond (LGN6). In dit gebied stijgt de grondwaterstand in de GLG-situatie circa 10 cm. In
de GHG-situatie stijgt de grondwaterstand hier circa 5 cm. In de huidige situatie is de GLG circa 120
tot 150 cm onder maaiveld, de GHG circa 50 cm tot 70 cm-mv. Door de aanwezige drainage op het
perceel wordt verwacht dat de stijging van de GHG geen nadelig effect heeft. Bron: Royal
Haskoning Hydrologisch modelinstrumentarium Oude Willem, 2012 + aanvullend onderzoek.
Deze incidentele stijging zal nauwelijks leiden tot een afname van doelrealisatie, zoals is aangegeven
in paragraaf 5.2 Effecten op de gebruiksfuncties van het Peilbesluit Oude Willem.
De effecten en verwachte gevolgen zijn gebaseerd op de rapportage:
1. Aanvulling Milieueffectrapportage Inrichtingsplan Oude Willem, Royal Haskoning DHV, 14
november 2014, BD5367;
2. Royal Haskoning, Hydrologisch Modelinstrument ten behoeve van herinrichting Oude
Willem, 5 juni 2012, projectnummer 9V3891.
Deze rapportages zijn opvraagbaar bij het waterschap en worden als bijlage opgenomen bij de
bekendmaking van het projectplan. Voor de goede orde wordt vermeld dat genoemde rapportages
tevens als basis dienden voor het peilbesluit Oude Willem.
Zie voor de te treffen maatregelen (monitoring) hoofdstuk 7.1.
5.2 Effect op waterkwaliteit in de beek
Door de herinrichting zal de Oude Willem weer als brongebied van de Vledder Aa gaan fungeren en
wordt de beek gevoed met grondwater. Dit is positief voor de waterkwaliteit.
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5.3 Effecten op bebouwing en wegen
Inundatie
De realisatie van de inrichting van de Oude Willem kan ertoe leiden dat bij de woningen sprake zal
zijn van wateroverlast of hinder. Zie hoofdstuk 7.1 over hoe het hieruit voortvloeiende nadelig
gevolg wordt voorkomen.

6. Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd
De werkzaamheden worden vanaf 2016 uitgevoerd, tenzij onvoorziene omstandigheden optreden.
De werkzaamheden worden uitgevoerd op de terreinen van de overheid en natuurorganisaties. De
uitvoering vindt plaats tussen 7.00 – 17.00 uur op werkdagen. Onderkend wordt dat de
werkvolgorde van belang is voor een aantal percelen omdat die te maken kunnen krijgen met
wateroverlast. Zie voor de treffen maatregelen, hoofdstuk 7.1.

7. Te treffen voorzieningen (gericht op het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen)
7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan
1. beperking wateroverlast bij woningen
Als gevolg van de aanleg van de slenk genoemd onder 1 van hoofdstuk 3, worden lage kaden
aangelegd nabij de percelen van naastgelegen woningen. Hiermee worden deze woningen, inclusief
tuinen beschermd tegen inundatie. Vanwege de zeer geringe hoogte (30 cm boven het maaiveld),
de afstand tot de woningen én de zeer flauwe taluds van deze kaden wordt gesteld dat geen sprake
is van een nadelig gevolg in de vorm van beperking van het uitzicht.
Ondanks het feit dat bij de particuliere woningen langs de Oude Willem geen vernatting van het
perceel is te verwachten als gevolg van de aanleg van de slenk worden de volgende maatregelen
getroffen als voorzorgsmaatregel:
- aanbrengen van drainage
- aanleg en verbetering van watergangen om overtollig water af te kunnen voeren.
Deze maatregelen zijn tijdens de fase van planvoorbereiding met de betreffende bewoners
besproken.
2. Maatregelen te treffen als gevolg van extra muggenoverlast
Ten aanzien van eventuele muggenoverlast zal in juni-juli 2016 een zgn.
muggenmonitoringsprogramma worden gestart. Zo wordt in 2016 de ‘nulsituatie’ vastgelegd om de
veranderingen in hoeveelheden stekende insecten te meten gedurende de periode van de inrichting
van het gebied. De metingen van muggen zullen op strategisch gelegen locaties plaatsvinden, bij
woningen en in het natuurgebied zelf.
De bestuurscommissie Oude Willem organiseert bij aanvang van de muggenmonitoring een
voorlichting in het gebied, zodat de bewoners in het gebied inzicht krijgen in de gekozen
onderzoeksmethodiek en dit biedt tevens de mogelijkheid om hun eigen ervaringen in te brengen.
Mocht uit de onderzoeksresultaten blijken dat het aantal muggen door de inrichting van het
natuurgebied is toegenomen, dan zullen op dat moment aanbevelingen voor vervolgstappen
worden geformuleerd. De vervolgstappen kunnen nu niet worden overzien en zullen wellicht ook
niet nodig zijn.
Ter voorkoming van (eventueel toenemende) overlast door stekende insecten (=dazen) zal in overleg
met de bewoners in het plangebied bij iedere woning een dazenvanger worden geplaatst.
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3. Beoordeling nadelig gevolg doordat de slenk een menroute kruist
De slenk kruist de parallel aan de Oude Willem aan te leggen menroute. Volgens Staatsbosbeheer is
deze nieuwe route een veilige en aansluitende route op de bestaande menroute (o.a. vanuit de
bossen in Drenthe zuidoostelijk van de Oude Willem). De menroute kruist de slenk en zal alleen in
zeer uitzonderlijke situaties dat er water wordt ‘geborgen’ in het plangebied moeilijker toegankelijk
zijn. Volgens het hydrologisch onderzoek (Hydrologisch instrument Oude Willem, Haskoning 2012)
vindt nabij de Oude Willem geen overstroming plaats als gevolg van het inrichten van de
plangebied.
4. Monitoring van de grondwaterstanden
In 2009 is een hydrologisch meetnet in het plangebied ingericht om de effecten van de
veranderingen van de grondwaterstanden in het gebied Oude Willem te kunnen meten.
Wetterskip Fryslân plaatst op de daarvoor in aanmerking komende situaties en percelen peilbuizen
in het gebied teneinde de grondwaterstanden te maten. Deze peilbuizen worden zodanig geplaatst
dat de meetresultaten inzicht geven in de nadelige gevolgen van rechthebbenden, in het bijzonder
voor rechthebbenden met agrarische percelen. Als de meetresultaten hier aanleiding voor geven
worden passende maatregelen getroffen en waar nodig wordt de geleden schade aan
rechthebbende vergoed.

7.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering
Algemeen
Negatieve effecten beperken zich tot de bouwperiode, hierover worden met de betreffende
perceeleigenaren afspraken gemaakt. De maatregelen ter voorkoming, ongedaan maken of
beperken van mogelijke nadelige gevolgen van de uitvoering zijn het gebruik van rijplaten. Voor het
overige worden er als gevolg van de uitvoering van de in dit projectplan genoemde aan te leggen of
te wijzigen waterstaatswerken geen financiële schade voorzien bij rechthebbenden op wiens
eigendom de waterstaatswerken worden aangelegd of gewijzigd.
Werkvolgorde
De werkmethode en -volgorde worden in samenspraak met de bestuurscommissie van het project
Oude Willem bepaald. Bij het bepalen van de werkvolgorde wordt nadrukkelijk rekening gehouden
met het feit dat wateroverlast kan ontstaan nabij de woningen. De door het waterschap te bepalen
werkvolgorde wordt als bestekseis benoemd bij de aanbesteding van het werk. De
bestuurscommissie Oude Willem ziet erop toe dat de uit te voeren partij (aannemer) de
rechthebbenden die dit aangaat informeert over de activiteiten.

7.3 Financieel nadeel
Bij de voorbereiding van dit projectplan geldt dat er op basis van artikel 3:4 AWB een
belangenafweging heeft plaatsgevonden. De nadelige gevolgen van het besluit en de wijze waarop
deze ongedaan of beperkt worden staan beschreven in dit besluit (projectplan).
Mocht een belanghebbende menen dat hij, ondanks deze belangenafweging, onevenredige schade
heeft geleden ten gevolge van dit besluit (projectplan) dan kan hij op basis van artikel 7.14
Waterwet een verzoek tot schadeverzoek indienen bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

8. Legger, beheer en onderhoud
8.1 Legger
De onder hoofdstuk 3. vermelde aangelegde of gewijzigde waterstaatswerken, met bijbehorende
leggerwaarden, worden toegevoegd aan de legger. De leggerkaart en register worden hierop
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aangepast. Voor de onder punt 3. genoemde waterstaatswerken geldt de volgende
onderhoudstoewijzing:
- De slenk wordt als ‘overig water’ toegevoegd aan de legger en vormt het onderdeel van de
afwatering van het gebied; voor de leggerwaarden, zie H. 3 bij 1. ‘aanleg slenk’. De status
“overig water” betekent dat voor dit water geen toewijzing van een onderhoudsplicht
plaatsvindt. Wel worden de afspraken voor het onderhoud (buitengewoon- en gewoon
onderhoud) op privaatrechtelijke basis geregeld tussen waterschap en de terreinbeheerder.
Deze afspraken legt het waterschap vast in zijn beheerregister (administratie voor het uit te
voeren onderhoud aan waterstaatswerken);
- Voor de duiker (=maatregel W18b) die nabij de Oude Willem worden aangelegd geldt dat de
wegbeheerder (de gemeente) onderhoudsplichtige is voor het buitengewoon als gewoon
onderhoud. Het betreft namelijk een duiker gelegen onder een openbare weg.
De onderhoudsplicht omvat: het in goede staat houden van de (buis) constructie van de
duiker en het te allen tijde gangbaar houden van het doorstroomprofiel van de duiker.
- Voor de aan te leggen onderleider (onder de Oude Willem door) (=maatregel W18a) is de
gemeente eigenaar en onderhoudsplichtige. De onderhoudsplicht omvat: het in goede
staat houden van de constructie en het te allen tijde gangbaar houden van het doorstroom
profiel van de onderleiders (ook wel : syphon).
- Zie voor de toewijzing van de onderhoudsplicht voor de (zij)wateren, onderstaand overzicht
toewijzing onderhoudsplicht wateren), met bijbehorende tabel.
- de kaden in het gebied nabij de Oude Willem (ter voorkoming van wateroverlast) worden in
het beheerregister van Wetterskip Fryslân opgenomen. Voor deze kaden is het waterschap
onderhoudsplichtige. Het onderhoud van de kaden wordt privaatrechtelijk geregeld tussen
waterschap en de terreinbeheerder (Staatsbosbeheer).
- De leggerkaart en beheerregister wordt conform de nieuwe situering en de genoemde
onderhoudsplicht aangepast.

Overzicht toewijzing onderhoudsplicht wateren
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Detaillering:

Tabel toewijzing onderhoudsplicht wateren
nr.
W1
W4c
W5a

eigendom
Terreinbeheerder
Wetterskip Fryslân
Terreinbeheerder

beheerder
Terreinbeheerder
Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân

onderhoud
Terreinbeheerder
Wetterskip Fryslân
Terreinbeheerder

Terreinbeh./Partic.

Wetterskip Fryslân

Terreinbeheerder/particulier

Ws Reest en Wieden

Ws Reest en Wieden

Ws Reest en Wieden

Ooststellingwerf

Wetterskip Fryslân

Ooststellingwerf

W18b
W19

Omschrijving
Overig water
Duiker naar Tilgrup
Overig water Oude
Willem 11
Schouwwater
particulieren
Duiker gemaal
bestaand
Onderleider Oude
Willem
Onderleider slenk
Duiker of voorde

Terreinbeheerder
gem.Ooststellingwerf

Terreinbeheerder
gem.Ooststellingwerf

W20

Knijpstuw Uilenhorst

Ws Reest en Wieden

Wetterskip Fryslân
Duiker=Wetterskip Fryslân;
Voorde=
gem.Ooststellingwerf
Ws Reest en Wieden

W5b
W17
W18a

Ws Reest en Wieden

9. Samenwerking
In de voorbereiding van dit besluit heeft afstemming plaatsgevonden met de andere
projectdeelnemers en rechthebbenden (eigenaren en pachters) op wiens eigendommen de in
hoofdstuk 3 benoemde aanleg of wijziging van de waterstaatswerken worden gerealiseerd. Deze
rechthebbenden zijn: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Drentse Landschap.
10. Waterwet procedures
10.1 Voorbereiding Projectplan
Gedurende de jaren 2012-2104 is het concept Inrichtingsplan Oude Willem met particulieren,
agrariërs, belangenorganisaties besproken. Bij alle particulieren zijn keukentafelgesprekken
gevoerd om de plannen toe te lichten. Medio september 2014 heeft het ontwerp Inrichtingsplan
Oude Willem gelijktijdig ter visie gelegen met het Milieueffectrapport, het Watergebiedsplan Oude
Willem en het Peilbesluit. De provincie Drenthe is daarbij opgetreden als vrijwillig coördinerend
bevoegd gezag. Dat betekent dat de overheden gezorgd hebben voor een gezamenlijke
advertentie, dat er één loket was voor het indienen van de zienswijzen en dat wij de zienswijzen
hebben doorgestuurd naar de juiste instantie. Het Watergebiedsplan Oude Willem en het
Peilbesluit zijn respectievelijk vastgesteld door het Algemeen bestuur van het waterschap Reest en
Wieden en het Algemeen Bestuur van het Wetterskip Fryslân. Bij alle procedures is de mogelijkheid
geboden om zienswijze en/of beroep in te stellen. De reacties hebben niet geleid tot significante
wijzigingen van dit projectplan.
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10.2 Rechtsbescherming Projectplan
Rechtsbescherming wordt geboden tijdens de bezwaren- en beroepsprocedure. Beroep staat open
voor diegenen die een bezwaarschrift hebben ingediend tegen het projectplan. Voor de
beroepsprocedure wordt verwezen naar de bekendmakingsadvertentie (waterschapsblad /
overheid.nl). Een eventueel ingediend bezwaar of beroep schort de uitvoering van het werk niet op.
Mocht er beroep worden ingesteld tegen dit besluit, dan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisisen herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in hun beroepsschrift moeten
aangeven welke gronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van 6 weken
kunnen geen nieuwe gronden meer worden aangevoerd.
Het indienen van bezwaar of beroep staat de uitvoering van het projectplan niet in de weg. Wil men
voorkomen dat onomkeerbare handelingen worden verricht dan dient een voorlopige voorziening
te worden aangevraagd bij de rechtbank (voorzieningenrechter) respectievelijk de Raad van State
(al naar gelang de procedure is gevorderd).
10.3 Beroepsprocedure Peilbesluit
Op 16 december 2014 heeft het AB van het waterschap Reest en Wieden het watergebiedsplan
(plan met o.a. een projectplan) voor het plangebied vastgesteld. Op 30 juni 2015 heeft het AB het
peilbesluit Oude Willem vastgesteld.
Bij waterschap Reest en Wieden is na de vaststelling beroep tegen het projectplan ingesteld; bij
Wetterskip Fryslân is beroep ingesteld tegen het peilbesluit.
Op 4 juni 2015 heeft de bestuursrechter de behandeling van de beroepen geschorst en
aangehouden tot Wetterskip Fryslân de besluitvorming voor het plangebied (lees projectplan) heeft
afgerond. Er wordt voorzien in een gezamenlijke zitting met beide waterschappen.
Bijlagen
-

Plankaart
Maatregelenkaart
Aanvulling Milieueffectrapportage Inrichtingsplan Oude Willem, Royal Haskoning DHV, 14
november 2014, BD5367 – gezien omvang opvraagbaar
Royal Haskoning, Hydrologisch Modelinstrument ten behoeve van herinrichting Oude
Willem, 5 juni 2012, projectnummer 9V3891 – gezien de omvang opvraagbaar
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Plankaart

15

Maatregelenkaart
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Legenda Maatregelenkaart
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