
 

 

 
 

VERZOEK STELLEN VAN VRAGEN VOOR VRAGENUUR  
 
Van:   Raadslid H. Stevelink 
Ontvangen: 11 november 2021 

 

 
Onderwerp: : Wateroverlast Engbertsdijksvenen (EDV) – West-Geesteren 
 

 
Aan de voorzitter van de raad, 
 
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen d.d. 16 november 2021 
 
Vragen gericht aan: het college van B&W 
 

 

1. Is het college bekend met de peilverhoging van Engbertsdijksvenen? En dat er nu al 

landbouwschade en wateroverlast is in het gebied West Geesteren, gemeente Tubbergen? 

a. Zo ja, wat heeft het college gedaan met deze problematiek? 

b. Zo nee, is het college bereid om met de Bestuurlijke Advies Commissie van de 

Engbertsdijksvenen (BAC EDV) in gesprek te gaan en dit probleem onder de aandacht te 

brengen? 

2. Is het college ook van mening dat er een goede monitoring met een 0-meting moet plaatsvinden 

in dit gebied van West-Geesteren? 

3. Is het college bereid om te kijken naar mogelijkheden om samen met betrokken partners meer 

peilbuizen te plaatsen voor een goede monitoring en 0-meting? 

4. Is het college bereid om samen met de BAC-EDV na te gaan of er een geohydrologisch 

onderzoek gedaan kan worden naar de uitstralingseffecten van ondergrondse waterstroming in 

dit gebied? 

5. Is het college bereid om samen met alle betrokken partners te kijken naar een adequate 

schadeloosstelling voor de betrokken grondeigenaren, mochten deze landbouwschade en 

wateroverlast gaan ervaren in West Geesteren?  

 

Toelichting:   
 
In Engbertsdijksvenen werkt Staatsbosbeheer aan het behoud en het herstel van hoogveen. Uit 
onderzoek blijkt dat het gebied lijdt onder verdroging en een overvloed aan stikstof. Daarom zijn er 
maatregelen nodig om het bijzondere hoogveen te behouden en te versterken. Belangrijke 
maatregelen zijn het vasthouden van water en waterpeilverhoging. Dit worden ook wel de interne 
maatregelen genoemd.  
Daarnaast zijn er rondom EDV, in de zogenaamde bufferzone, ook maatregelen genomen met 
betrekking tot waterpeilverhogingen. Dit zijn de externe maatregelen. Het gaat om de peilverhoging 
GSK (Geesterens Stroom Kanaal) van 2007.  
 



 

 

De percelen waar het nu om gaat liggen in de gemeente Tubbergen en een klein deel op Twenterands 
grondgebied. Deze percelen waren niet goed in beeld. Dat kwam doordat zij niet aangehaakt waren bij  
de Actiegroep ASK (Achterse Stroom Kanaal) en Platform EDV. Zij ervaren echter wel wateroverlast 
als gevolg van de maatregelen van 2007. Zij vrezen dat dit met de nog uit te voeren (interne en 
externe) maatregelen alleen maar zal verergeren. 
 
Het gebruikte model om overlast te voorspellen laat niet voldoende zien dat er door de kwelzones 
zeer natte percelen zijn. Daarom zijn in de BAC EDV van april 2021 afspraken gemaakt om te kijken 
naar mitigerende maatregelen om oplossingen te zoeken voor ecologie, woningen en landbouw. Het 
gebied West Geesteren valt hier buiten. 
 
Een aantal grondeigenaren in West Geesteren ervaren al jaren veel overlast en inkomensderving van 
uitstralingseffecten. Zij vinden echter onvoldoende gehoor. Ook is er onvoldoende data bekend om de 
problemen van wateroverlast te erkennen. Deze groep grondeigenaren komt ook niet in aanmerking 
voor een schadeloos uitkering, niet anders dan bij het schadeloket van de provincie Overijssel. 
 

Ondertekening en naam:  
Namens de fractie CDA 
 
 
H. Stevelink 
 

Wijze van melden van het stellen van een vraag tijdens het vragenuur: Het lid van de raad dat tijdens het 

vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van 
de vergadering bij de voorzitter. 


