Inspraaknotitie
Ontwerp KRW Maatregelenpakket 20162021 De Stichtse Rijnlanden

Samenvatting
Gedurende de periode van 6 januari 2015
tot en met 20 februari 2015 heeft inspraak
op het Ontwerp KRW-Maatregelenpakket
2016-2021 plaatsgevonden. Tijdens de
inspraakperiode zijn 3 reacties
binnengekomen. In deze inspraaknotitie
worden de zienswijzen behandeld.
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Toelichting inspraaknotitie
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft maatregelen opgesteld (tabel 1)
voor de periode 2016-2021 om de waterkwaliteit te verbeteren, in overleg met andere
overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee geeft het waterschap uitvoering
aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Doel van deze richtlijn is schoon en
gezond water in alle Europese lidstaten. Op het ontwerp KRW-maatregelenpakket is
inspraak mogelijk geweest van 6 januari tot en met 20 februari 2015.
Deze inspraaknotitie geeft een overzicht van de inspraakreacties en het antwoord van
het waterschap. Hierbij is aangegeven of daarbij is afgestemd met andere overheden
binnen deelstroomgebied Rijn-West of landelijk. Het Algemeen Bestuur van het
waterschap stelt op 30 september definitief een maatregelenpakket en de
inspraaknotitie vast.
Tabel 1. Ontwerp KRW-Maatregelenpakket 2016-2021
Maatregel
1.

HDSR bijdrage

Uitvoeren Emissiebeheerplan 2014-2021

reguliere exploitatie

2.

Uitvoeren Convenant Schoon water Utrechtse fruitteelt

reguliere exploitatie

3.

Programma groen-blauwe diensten

€ 250.000 per jaar

4.

Integrale beheerprogramma's

€ 100.000 per jaar

5.

Afwegen natuurvriendelijker peilbeheer in 9 peilgebieden

reguliere exploitatie

Verwachte cofinanciering / subsidie

€ 250.000 per jaar

6.

6 km natuurvriendelijke oevers/verbreding in KRW-waterlichamen

€ 1.000.000

onbekend

7.

14 kunstwerken passeerbaar maken voor vis

€ 1.000.000

onbekend

8.

Programma Synergieprojecten Landelijk gebied

€ 1.000.000

onbekend

9.

Programma Kwaliteitsimpuls Stedelijk water

10. KRW-onderzoeksprogramma

€ 300.000 per jaar

€ 300.000 per jaar

reguliere exploitatie

Beschouwing inspraakreacties
Bij HDSR zijn 3 reacties binnengekomen op het Ontwerp KRW-Maatregelenpakket:
van LTO Noord, Natuur- en Milieufederatie Utrecht en Staatsbosbeheer. De reactie
van de NMU is verstuurd mede namens Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, IVN
Utrecht en Staatsbosbeheer. Alle reacties zijn in de basis positief en ondersteunen de
verschuiving van de focus van het waterschap naar de kleinere wateren en
samenwerking met andere partijen. Het waterschap beoordeelt dat deze reacties geen
aanleiding geven om het Ontwerp KRW-Maatregelenpakket aan te passen.
Belangrijkste punten per inspreker:
- LTO Noord wil graag betrokken worden bij 8 van de 10 maatregelen en roept op tot
meer communicatie over waterkwaliteit voor meer draagvlak en stimuleren van
innovatieve ideeën vanuit de sector. Zij vraagt capaciteit en middelen vrij te maken
voor uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Zij ondersteunen het
voornemen om beter inzichtelijk te maken van welke bronnen de nutriënten
afkomstig zijn en dit te verdisconteren in de doelen. Tot slot roepen zij op om geen
normen op te stellen voor boerensloten (overig water), maar geven ze aan dat het
wel nodig is dat boeren maatregelen nemen om de kwaliteit van het
hoofdwatersysteem op orde te krijgen
- De NMU stelt dat het waterschap de opgaven voor de komende KRW-periode in
het Achtergronddocument goed heeft verwoord, en kan zich over het algemeen
ook vinden in de ontwerp maatregelen. Zij missen nog wel enkele onderwerpen:
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-

een bewustwordingscampagne over de opgaven rond nutriënten, medicijnresten
en microplastics; groenblauwe diensten voor slotenbeheer in natuurterreinen;
maatregelen gericht op groenblauwe verbindingen in de stad tbv
klimaatrobuustheid; bijdragen aan de Joint Fact Finding voor de zoetwateraanvoer
voor het Groene Hart na 2021 en inbedding van PAS/Natura 2000 maatregelen.
Voor de synergieprojecten landelijk gebied dragen zij specifieke gebieden aan en
het aanbod om hierover samen in gesprek te gaan.
Staatbosbeheer licht in haar eigen zienswijze toe dat zij de accentverlegging naar
de kleinere wateren ondersteunt, omdat sturing op systeemniveau, via de
haarvaten van het systeem, kosteneffectiever is dan aanleg van natuurvriendelijke
oevers langs hoofdwatergangen. Zij vraagt evenals in de NMU-reactie ook meer
aandacht voor slootbeheer in natuurterreinen en geeft daarvoor kerngebieden aan.
Tot slot roept zij op om alle maatregelen in N2000 gebieden in de KRW-factsheets
op te nemen, waarbij heldere afstemming van grond- en
oppervlaktewatermaatregelen nodig is.

Afstemming binnen Rijn West en op landelijk niveau
Voor meerdere opmerkingen geldt dat deze ook in vergelijkbare bewoordingen aan
andere waterschappen en provincies zijn verstuurd. Daarom heeft afstemming
plaatsgevonden voordat een formele reactie is verstuurd.
Inspraakreacties op de regionale waterplannen binnen deelstroomgebied Rijn-West
- Provincies hebben ongeveer 80 reacties gekregen, waterschappen ongeveer 45.
- Bij meerdere waterschappen en provincies zijn reacties binnengekomen van de
insprekers bij HDSR: LTO-Noord, Natuur- en Milieufederaties, Staatsbosbeheer.
Daarnaast zijn bij andere waterschappen ook reacties binnengekomen van diverse
gemeenten, Sportvisserij Nederland, Vitens, Adviesgroep Borm en Huijgens,
plaatselijke belangengroepen en enkele particulieren.
- Afgestemd is over reacties die bij meerdere overheden zijn binnengekomen, te
weten:
o LTO-Noord: middelen voor DAW, doelen overige wateren en
achtergrondbelasting.
o Sportvisserij Nederland (niet bij HDSR): over bereikbaarheid en bevisbaarheid,
wens tot variatie aan streefbeelden, zorg om toename helderheid,
baggerachterstanden en toename compartimentering, microverontreinigingen.
o Natuur- en mileuorganisaties: voorlichtingscampagne, duidelijkheid rond
N2000/PAS en relatie grond-oppervlaktewater.
o Dhr. Lobee (zelfstandig ondernemer, niet bij HDSR): gebruik vislood.
o Adviesgroep Borm en Huijgens (niet van toepassing bij HDSR): reactie op
Nationaal Waterplan over Deltaprogramma en doorwerking op andere plannen.
Inspraakreacties op het 2e Nationaal Waterplan van het rijk
- De inspraaktermijn liep van 23 december 2014 tot en met 22 juni. Tot en met 23
juni zijn in totaal 49 zienswijzen binnengekomen.
- Het betreft 5 zienswijzen van waterschappen, 3 van provincies, 8 van gemeenten,
3 van buitenlandse overheden, 1 vanuit het Deltaprogramma, 8 van
maatschappelijke organisaties, 12 van bedrijven en 9 van individuele participanten.
- De drie prioritaire thema’s die veruit het meest aan bod komen zijn:
1. waterkwaliteit met stroomgebiedbeheerplannen
2. Noordzee met Kaderrichtlijn Mariene Strategie
3. waterveiligheid langs de rivieren met planschade.
- Bij waterkwaliteit worden vooral zorg over de haalbaarheid van de KRW-doelen en
de onderwerpen geneesmiddelen, zwerfvuil en drinkwater veel genoemd. Een
aantal zienswijzen betreft de stroomgebiedbeheerplannen.
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LTO Noord
Inspraakreactie
Samenwerking
LTO Noord wil graag betrokken worden bij de verdere
uitwerkingen van de maatregelen welke betrekking hebben
op de regionale invulling van maatregelen in het landelijk
gebied en van invloed zijn op de agrarische sector. Hierbij
noemt zij specifiek de maatregelen 1. Uitvoeren
Emissiebeheerplan (waaronder invulling geven aan de
bestuursovereenkomst Nutriënten in Veenweiden RijnWest), 2. Uitvoeren Convenant Utrechtse Fruitteelt, 3.
Programma groenblauwe diensten (graag samen
verkennen van groenblauwe diensten die de waterkwaliteit
ten goede komen), 4. Integrale beheerprogramma’s, 5.
Afwegen natuurvriendelijker peilbeheer, 6.
Natuurvriendelijke oevers en 8. Synergieprojecten landelijk
gebied
Emissiereductie agrarische sector via DAW
In de komende periode wil LTO Noord zich blijven inzetten
om de waterkwaliteit te verbeteren, zoals geformuleerd in
het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. LTO Noord wil via
gebieds- en sectorgerichte projecten samen met het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en overige
partners eraan werken om diffuse verontreinigingen verder
terug te brengen.
Het kabinet heeft financiële middelen van het GLB
ondergebracht in POP, waaraan de voorwaarde is
verbonden dat ook waterbeheerders eenzelfde bedrag aan
cofinanciering leveren en dat het geld terechtkomt in de
portemonnee op het boerenerf. LTO Noord verzoekt het
hoogheemraadschap om capaciteit en financiële middelen
vrij te maken om samen met LTO Noord te komen tot
DAW-projecten om op grotere schaal deze kansrijke
maatregelen toe te passen die bijdragen aan het
verbeteren van de waterkwaliteit.
Communicatie
Waterschappen en provincies hebben factsheets voor de
KRW-waterlichamen opgesteld. LTO Noord verzoekt het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden om deze

Antwoord HDSR

Afgestemd met

Wij danken u hartelijk voor uw constructieve reactie en aanbod tot
samenwerking, wij maken daarvan graag gebruik. Bij het uitvoeren
van het Emissiebeheerplan en het Convenant Utrechtse fruitteelt
is de LTO al een belangrijke partner (deels via de NFO). Bij de
groenblauwe diensten zijn de agrarische collectieven
aanspreekpunt, waarbij wij de samenwerking met LTO sterk
ondersteunen.

Rijn-West (gedeeltelijk)
De waterschappen staan positief tegenover het DAW. Wij
verwachten van LTO dat zij dit gedachtegoed via de bestaande
structuren van samenwerking in gebieden zullen realiseren door
aan te sluiten bij lopende trajecten en initiatieven (er lopen al pilots
over kringlooplandbouw en groenblauwe diensten). Wij zien
vooralsnog geen noodzaak om specifiek voor DAW extra
capaciteit en middelen beschikbaar te stellen. In het kader van het
GLB/POP3 kunnen watermaatregelen worden gefinancierd en in
samenwerking met de waterschappen worden uitgewerkt. Het
waterschap is niet voornemens grote investeringen op het
boerenerf te (co)financieren, zoals vergroten van een mestopslag
of inrichtings-maatregelen die erfafspoeling tegengaan. Mogelijke
(toekomstige) uitzondering is onderwaterdrainage. HDSR wil de
LTO wel helpen met het uitvoeren van het DAW door gezamenlijk
een convenant op te stellen om erfafspoeling tegen te gaan.

Wij waarderen uw voorstellen voor bredere communicatie ten
behoeve van waterbewustzijn bij maatschappelijke partijen. Ook
op landelijk en internationaal niveau wordt hiervoor aandacht
gevraagd.

Rijn-West
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factsheets in gebiedsbijeenkomsten te communiceren met
de betreffende ingelanden. Dit draagt bij aan de kennis van
de knelpunten, aan het draagvlak voor de te nemen
bekende maatregelen en stimuleert innovatieve ideeën
vanuit de sector om de gestelde doelen te behalen.
Daarnaast zou het hoogheemraadschap de verbetering van
de waterkwaliteit beter moeten communiceren en zich meer
moeten richten op de stoffen die te beïnvloeden zijn. LTO
Noord verzoekt HDSR bij de monitoring de ubiquitaire
(alomvoorkomende) stoffen buiten beschouwing te laten
zodat blijkt of de chemische kwaliteit in de waterlichamen
goed is.

Binnen deelstroomgebied Rijn-West bereiden de samenwerkende
overheden daarom in 2015 een bewustzijnscampagne op het
gebied van schoon en gezond water voor. Daarnaast zal het
waterschap ook zelf communicatieactiviteiten uit gaan voeren,
waarbij samenwerking wordt gezocht met maatschappelijke
partners.
Aandacht voor de toestand van de waterkwaliteit zal zeker
onderdeel van de communicatie zijn. De factsheets zijn openbaar
en bevatten veel nuttige informatie. Als communicatiemiddel zijn
ze vanwege hun brede opzet echter minder geschikt.
Informatie over ubiquitaire stoffen (stoffen die niet meer geloosd
worden, maar waar nog lange tijd normoverschrijding door
nalevering uit het systeem te verwachten is) zal bij communicatie
in het gebied nauwelijks een rol spelen, omdat productie en
gebruik van deze stoffen al verboden is en verdere maatregelen
niet of nauwelijks mogelijk zijn. Monitoring van ubiquitaire stoffen
zal worden voortgezet omdat dit een verplichting is en omdat het
ook voor deze stoffen van belang is te weten of zij -op langere
termijn- uit het milieu verdwijnen.

Natuurvriendelijke oevers
LTO Noord verzoekt het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden hiervoor geen gronden aan te kopen en uit
productie te nemen, maar ondernemers/grondeigenaren te
faciliteren om deze natuurvriendelijke oevers op eigen
grond aan te leggen en deze via een reële vergoeding als
groenblauwe dienst zelf te beheren. Dit is kosteneffectiever
dan aankoop en beheer door het hoogheemraadschap.
Kunstwerken passeerbaar maken voor vis
LTO Noord wil benadrukken dat het passeerbaar maken
van kunstwerken geen gevolgen mag hebben voor de
waterkwaliteit en -kwantiteit van de wateren aan beide
zijden van het kunstwerk. Het passeerbaar maken van
kunstwerken mag niet resulteren in wijzigingen in
peilbeheer.
Kwaliteitsimpuls Stedelijk water
Het programma Kwaliteitsimpuls Stedelijk water mag niet
leiden tot afwenteling van problemen op het landelijk
gebied of knelpunten opleveren voor het landelijk gebied.
De stedelijke gebieden zijn verantwoordelijk voor het

Natuurvriendelijke oevers in KRW-waterlichamen worden
momenteel vaak aangelegd op gronden van gemeenten of
terreinbeheerders; in het geval van agrarische grond vindt
momenteel in principe aankoop of afwaardering plaats, waarbij het
beheer uitgevoerd wordt door het waterschap. Het waterschap
onderzoekt wat de kansen en mogelijkheden zijn van inrichting en
beheer door agrariërs en is daarover ook in gesprek met de
agrarische collectieven.”
Dit is ook een aandachtspunt voor het waterschap. Voorafgaand
aan de definitieve locatiekeuze en het ontwerp van een
vispassage worden eventuele effecten op kwantiteit en kwaliteit
beoordeeld en wordt hierin een afweging gemaakt.

De impulsregeling is bedoeld om gemeenten te stimuleren om
waterkwaliteitsknelpunten zelf op te lossen. Het waterschap
beoordeelt de aanvragen op diverse criteria, waaronder
afwenteling, beleving en verbetering van waterkwaliteit en
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oplossen van de eigen knelpunten zonder dat daardoor
effecten ontstaan op het landelijk gebied.
Onderzoek nutriënten en meststoffen
LTO Noord verzoekt het waterschap inzichtelijk te maken
welke natuurlijke achtergrondbelasting in het water
aanwezig is, die niet of nauwelijks is te beïnvloeden. De
doelen moeten op deze achtergrondbelasting worden
aangepast. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat de
maatlatten zijn aangepast en LTO Noord vindt dit
begrijpelijk. Echter, LTO Noord is dan ook van mening dat
ook een hoge achtergrondbelasting en historische
verontreiniging in de doelen verdisconteerd moeten
worden. Vervolgens kan bepaald worden welke ingrepen in
de agrarische sector genomen kunnen worden om,
haalbaar en betaalbaar, de uitspoeling van nutriënten naar
het water te beperken.
Doelen overig water
LTO Noord kan niet instemmen met het vaststellen van
KRW-normen voor overige wateren. De EU KRW
rapportageverplichting heeft, naast grondwater, betrekking
op de KRW waterlichamen van het hoofdwatersysteem. Het
detailwatersysteem zoals de kavelsloten behoren daar niet
toe maar worden in de KRW aangeduid als overige
wateren. LTO Noord heeft daarom In 2009 bepleit in de
SGBP geen aanvullend beleid te maken en de maatregelen
te beperken tot de meren, rivieren en hoofdwatergangen.
Inmiddels is duidelijk dat maatregelen voor het beheer van
de kavelsloten en het gebruik van de grond nodig zijn om
de kwaliteit van het hoofdwatersysteem op orde te krijgen.
Het ministerie heeft nu met de waterbeheerders
afgesproken dat er weliswaar geen rapportageverplichting
geldt en ook geen normen worden gesteld maar wel beleid
wordt gemaakt voor de kavelsloten. Volgens LTO Noord ligt
hierin een bedreiging en een kans. Het moet duidelijk zijn
dat de gehaltes aan sterke wisselingen onderhevig zijn
door weersinvloeden en veranderd grondgebruik en een
normstelling dus moet worden afgeraden maar dat door
inrichtingsmaatregelen door boeren stappen kunnen
worden gezet zonder dat het generieke mest- en
milieubeleid wordt aangescherpt.

ecologie. De maatregelen leiden tot een verbetering van de
leefomgeving in en rondom de stad.

Het waterschap is voornemens om inzichtelijk te maken welk deel
van de belasting beïnvloedbaar is. Voor een paar afvoergebieden
(Zegveld, Keulevaart en Eiland van Schalkwijk) heeft het
waterschap dit al gedaan. Als er sprake is van niet-beïnvloedbare
achtergrondbelasting mogen de KRW doelen hierop aangepast
worden. Historische belasting valt daar niet onder omdat dit op
termijn wel kan verdwijnen.
Tegelijk met dit onderzoek (‘verder werken aan onbekenden’) is
het zinvol om verder te gaan met het uitvoeren van goede
maatregelen (‘beter doen wat werkt’), wat de kern is van de
nutriëntenaanpak Veenweiden in Rijn-West.

Rijn-West (gedeeltelijk)

In het beheergebied van HDSR is momenteel meer dan 95% van
het water niet ingedeeld bij een KRW-waterlichaam. Het moet ook
duidelijk zijn dat de Kaderrichtlijn Water geldt voor al het water; en
in al het water een goede toestand moet worden nagestreefd.
Het waterschap onderzoekt samen met de provincie Utrecht de
voor- en nadelen van verschillende varianten voor ecologische
doelen in het huidige ‘overig water’. Bij het opstellen daarvan zal
het gebied betrokken worden. Voor chemische normen wordt
verwezen naar de normen uit het Besluit Kwaliteitseisen en
Monitoring Water, die als vertrekpunt voor het overige water
kunnen worden gebruikt.
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Natuur en Milieufederatie Utrecht
Deze reactie is mede namens Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, IVN Utrecht en Staatsbosbeheer
Inspraakreactie
Algemeen
In het Achtergronddocument van de ontwerp maatregelen
heeft u de opgaven voor de komende KRW periode goed
verwoord en wij kunnen ons over het algemeen ook vinden
in de ontwerp maatregelen die HDSR uit wil gaan voeren.
Dat neemt niet weg dat wij nog wel enkele onderwerpen of
maatregelen missen.
Emissiebeheerplan
Nutriënten, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten,
microplastics e.d. vormen een bedreiging voor de
waterkwaliteit. Het waterschap benoemt deze problemen
ook en gaat de samenwerking aan met andere partijen om
de emissies aan te pakken. Bij de aanpak missen we nog
een bewustwordings- of voorlichtingscampagne, al dan niet
samen met andere waterschappen. In zo’n campagne
kunnen burgers en bedrijven gewezen worden op de
effecten van bepaalde middelen of zwerfafval op de
waterkwaliteit.
Groen-blauwe diensten / kleine wateren
De samenwerking met de collectieven voor agrarisch
natuurbeheer gericht op nutriëntenmaatregelen en
biodiversiteit vinden wij zeer positief. Een goede
samenwerking kan bijdragen aan het verbeteren van de
waterkwaliteit van de kleine wateren in het landelijk gebied.
Het is de uitdaging om maatregelen uit te werken die
enerzijds ingepast kunnen worden in de agrarische
bedrijfsvoering en anderzijds een goede bijdrage leveren
aan verbeterde waterkwaliteit en meer natuur in het
landelijk gebied.
Wij vragen u om in dit kader ook de koppeling met
natuurterreinen op te nemen. Ook natuurterreinbeheerders
hebben veel slotenbeheer, de uitgangspunten voor
verbetering van de ecologische kwaliteit van ook de
watergangen zijn hier het best.

Antwoord HDSR

Afgestemd met

Bedankt voor het compliment

Wij waarderen uw voorstellen voor bredere communicatie ten
behoeve van waterbewustzijn bij maatschappelijke partijen. Ook
op landelijk en internationaal niveau wordt hiervoor aandacht
gevraagd.
Binnen deelstroomgebied Rijn-West bereiden de samenwerkende
overheden daarom in 2015 een bewustzijnscampagne op het
gebied van schoon en gezond water voor. Daarnaast zal het
waterschap ook zelf communicatieactiviteiten uit gaan voeren,
waarbij samenwerking wordt gezocht met maatschappelijke
partners

Rijn-West

De groenblauwe diensten zijn door het waterschap bedoeld als
stimulering voor meer natuurvriendelijk beheer door de agrarische
sector, juist nu er veel ontwikkelingen zijn in deze sector, en dus
kansen voor een inpassing in de bedrijfsvoering. Natuurterreinen
(functie EHS) zijn uitgesloten van de Europese subsidie en daar
sluiten we bij aan. Voor de ‘categorie water’ is wel een
uitzondering gemaakt voor recent aangekochte terreinen, die nog
in agrarisch gebruik zijn.
Wij zien wel kansen in meer samenwerking met terreinbeheerders
voor het beheer van watergangen net zoals met gemeenten, maar
niet via een stimuleringsregeling.
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Synergieprojecten landelijk gebied
Binnen het programma Synergieprojecten landelijk gebied
is ruimte voor een actieve rol en financiering van het
waterschap aan projecten die bijdragen aan waterkwaliteit
en ecologie. We roepen u op om ook actief in te zetten op
het zoeken van geschikte locaties voor deze
synergielocaties. Als natuurorganisaties werken we graag
samen met het waterschap om geschikte locaties te
verkennen en de maatregelen uit te voeren.
Urgente gebieden voor synergieprojecten zijn onder andere
de TOP en SUBTOP gebieden, bodemdalingsgevoelige
gebieden in het veenweidegebied en de Groene contour.
Kwaliteitsimpuls stedelijk water
De maatregelen in het stedelijk gebied zijn gericht op
knelpunten in de waterkwaliteit. Hierin ontbreken
maatregelen gericht op groenblauwe verbindingen in de
stad. Dergelijke verbindingen dragen bij aan een
aantrekkelijke leefomgeving, maar ook aan een
klimaatbestendige stad doordat extreme buien beter
opgevangen kunnen worden. Enkele Europese fondsen
(o.a. Interreg, LIFE) staan meer dan voorheen in het teken
van klimaatadaptatie en bieden daarmee kansen voor (co)
financiering van maatregelen.
Oostelijke wateraanvoer
In het Deltaprogramma 2015 is afgesproken dat in verband
met klimaatverandering in de periode 2016-2021 wordt
gewerkt aan een uitbreiding van de Kleinschalige
Wateraanvoer (KWA) voor het Groene Hart. Voor de
periode ná 2021 staat een verdere uitbreiding naar 24 m3/s
of meer in de planning (Deltaprogramma 2015, fig. 10, p.
68) of “eventueel een permanent oostelijke aanvoer”
(POA). Ten behoeve van de zoetwateraanvoer in die
periode na 2021 zal in de planperiode 2016-2021 een Joint
Fact Finding plaatsvinden (Deltaprogramma 2015, par. 4.3
Deltaplan Zoetwater, p. 113).
In het Achtergronddocument KRW maatregelen van HDSR
ontbreekt de capaciteitsopvoering van de KWA en de Joint
Fact Finding KWA+/POA m.i.v. 2016. Wij verzoeken u deze
maatregelen ook op te nemen in het maatregelenpakket
2016 – 2021.

Wij maken graag gebruik van uw uitnodiging.

Het waterschap is bekend met de Europese fondsen. Vorig jaar is
samenwerking gezocht met 7 gemeenten en de provincie om een
Coalitie Ruimtelijke Adaptatie op te zetten. Doel is om samen te
werken aan de klimaatthema’s overstroming, wateroverlast,
droogte en hitte. Waterkwaliteit wordt in dit proces integraal
meegenomen. De integratie valt onder de KRW-maatregel
‘Integrale beheerprogramma’s’.

Rijn-West
De genoemde maatregelen maken onderdeel uit van het Deltaplan
Zoetwater en zijn daarin voldoende geborgd. De Joint Fact Finding
naar de tweede fase van de KWA is ook opgenomen in het
Deltaplan Zoetwater. Hierbij zullen de effecten van de maatregel
op andere beleidsterreinen, waaronder realisatie van de KRWdoelen, onderdeel zijn van onderzoek, dat start in 2016. Wij volgen
dit dossier vanuit KRW met belangstelling en participeren vanuit
zoetwater volop in dit dossier. Het is niet nodig en ook voorbarig
dit nu in het KRW maatregelenpakket op te nemen.
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Bodemdaling
In het Achtergronddocument KRW maatregelen wordt
nauwelijks ingegaan op de problematiek van de
bodemdaling. Grote delen van het beheergebied van
HDSR bestaan uit veenbodems met (soms) dikke
veenpakketten. Door de voortgaande ontwatering en
daarmee samenhangende klink en veenoxidatie zakken
deze bodems elk jaar met 1 à 2 cm. Dit veroorzaakt
broeikasgasemissie en stelt het waterschap elk jaar voor
een grote, ook financiële, opgave voor het handhaven van
de drooglegging.
HDSR participeerde samen met de provincies Utrecht en
Zuid-Holland in de Toekomstverkenning
Bodemdalingsgevoelig Gebied. Als vervolg hierop werkt de
Gebiedscommissie Utrecht West momenteel aan de
Nadere programmering Aanpak Veenweiden. Wij roepen u
op om de komende KRW periode hier actief aan bij te
dragen en dit ook op te nemen in het maatregelenpakket.
Dat kan bijvoorbeeld door innovatieve pilots te
ondersteunen en zelf onderzoek naar alternatieve teelten te
initiëren. Hierbij kunt u een koppeling maken met uw
programma Synergieprojecten landelijk gebied. Wij denken
graag met u en de agrarische sector mee over ideeën en
pilots, bijvoorbeeld voor randzones van natuurgebieden.
Natura2000 / PAS
In het ontwerp maatregelenpakket zijn geen Natura 2000 /
PAS maatregelen opgenomen. In het
Achtergronddocument wordt verwezen naar afspraken via
andere beleidsprocessen. Wij vragen u om voor alle
Natura2000 gebieden de voorgestelde PAS maatregelen
op te nemen, of beter te omschrijven hoe de PAS
maatregelen in maatregelenprogramma 2016 - 2021
worden ingebed.

Het waterschap zal de komende jaren blijven investeren in het
ontwikkelen van oplossingen op het gebied van bodemdaling.
Samen met verschillende partijen (waaronder het VIC) zoekt het
waterschap naar mogelijkheden voor het vertragen van
bodemdaling (en de daarmee veroorzaakte nutriëntenbelasting),
bijvoorbeeld door ‘sturen met water’, ‘sturen op nutriënten’. Via
o.a. het emissiebeheerplan en de synergieprojecten kan daar
inderdaad vanuit de KRW ook aan worden bijgedragen,
bijvoorbeeld door het stimuleren van innovaties die zorgen voor
het vertragen van bodemdaling én terugdringen van emissies (van
de daarbij vrijkomende nutriënten).
Wij maken graag gebruik van uw uitnodiging om daarin mee te
denken.

Rijn-West
Voor de Natura 2000-gebieden binnen het beheergebied van de
Stichtse Rijnlanden zijn hydrologische herstelmaatregelen
opgenomen in de PAS die zijn afgestemd met het waterschap.
Voor zover er nog onduidelijkheid is over de uit te voeren
maatregelen zullen wij met de betreffende terreinbeheerders in
overleg gaan om nadere afspraken te maken.

10

Staatsbosbeheer
Inspraakreactie
Algemeen
Ik constateer een accentverlegging van het KRW-maatregelenpakket van
hoofdwatergangen, naar overige en kleinere wateren in deze tweede periode.
Hiermee wordt invulling gegeven aan ook onze wens om meer te sturen op
systeemniveau, tot in de haarvaten van het systeem. Dit blijkt effectiever en
goedkoper dan aanleg van natuurvriendelijke oevers langs hoofdwatergangen
die vaak ook onzeker en duur zijn, met name op de grondverwerving.
Daarnaast kan hiermee effectief ingezet worden op (integraal) beheer en
meekoppeling met GLB en andere beleidsdoelen.

Antwoord HDSR

Afgestemd met

Exact.

Graag zou ik in het maatregelenpakket de koppeling met natuurterreinen
meer terug willen zien. Ook natuurterreinbeheerders hebben veel
slotenbeheer, de uitgangspunten voor verbetering van de ecologische
kwaliteit van ook de watergangen zijn hier het best. De sloten, beheerd door
terreinbeheerders, hebben in het Natuurbeheerplan 2015 veelal een
aanduiding 'zoete plas' (N04.02) gekregen met een vergoeding, die
ontoereikend is voor het benodigde beheer in (veenweide)gebieden. Het
beheer is afgestemd op omliggend (veelal) weidevogelbeheer of botanisch
beheer. Een passende beheervergoeding is binnen de SNL-subsidiekaders
niet mogelijk op sloten. Wellicht dat hier, mede in samenwerking met
agrarische collectieven, winst te behalen is door te kiezen voor de toepassing
van het KRW-maatregelenpakket voor dit type kerngebieden, als quick wins
voor behalen van ook ecologische kwaliteit in de kleinere wateren.
Kerngebieden voor het behalen van KRW-doelen zijn voor Staatsbosbeheer
Broek en Blokland, de Meije, Kockengen, Schalkwijk en
Langbroekerwetering.

De groenblauwe diensten zijn door het
waterschap bedoeld als stimulering voor meer
natuurvriendelijk beheer door de agrarische
sector, juist nu er veel ontwikkelingen zijn in
deze sector, en dus kansen voor een inpassing
in de bedrijfsvoering. Natuurterreinen (functie
EHS) zijn uitgesloten van de Europese subsidie
en daar sluiten we bij aan. Voor de ‘categorie
water’ is wel een uitzondering gemaakt voor
recent aangekochte terreinen, die nog in
agrarisch gebruik zijn.
Wij zien wel kansen in meer samenwerking met
terreinbeheerders voor het beheer van
watergangen net zoals met gemeenten, maar
niet via een stimuleringsregeling.

In deze zienswijze reageren wij ook op de maatregelen die opgenomen zijn
voor de N2000-gebieden. De N2000-gebieden hebben de status van
'beschermd gebied' binnen de Kaderrichtlijn Water, in het Werkprogramma
Stroomgebiedbeheerpiannen 2015 (DG Ruimte en Water, Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, november 2012) is afgesproken dat voor alle
N2000/PAS-gebieden de maatregelen voor gunstige watercondities worden
opgenomen in de factsheets en in het maatregelprogramma bij de
stroomgebiedbeheerplannen.

Voor de Natura 2000-gebieden binnen het
beheergebied van de Stichtse Rijnlanden zijn
hydrologische herstelmaatregelen opgenomen
in de PAS die zijn afgestemd met het
waterschap. Voor zover er nog onduidelijkheid
is over de uit te voeren maatregelen zullen wij
met de betreffende terreinbeheerders in overleg
gaan om nadere afspraken te maken.

Rijn-West (gedeeltelijk)
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Opmerkingen bij de KRW-factsheets:
- In de grond- en oppervlaktewaterfactsheets worden de beschermde
gebieden genoemd; daarbij ontbreken de Uiterwaarden Lek en Rijntakken
(Amerongse Bovenpolder). Daarbij worden enkele maatregelen benoemd,
maar sommige ook niet. Wij verzoeken u deze gebieden met
bijbehorende maatregelen op te nemen in de factsheets.
- We zien dat er geen of beperkt N2000/PAS-maatregelen zijn opgenomen
voor de periode 2016-2021 in de grond- en oppervlaktewaterfactsheets
(vb. Kolland Overlangbroek). Wij verzoeken u daarom voor alle N2000gebieden de N2000/PAS-maatregelen op te nemen in de factsheets, zo
nodig onder het voorbehoud dat de maatregelen worden vastgesteld. Wij
verzoeken u, in geval de PAS-maatregelen of N2000-beheerplannen
worden vastgesteld vóór vaststelling van het SGBP, de maatregelen
alsnog zonder voorbehoud op te nemen in de factsheets en het
maatregelprogramma. Wanneer dat niet het geval is verzoeken wij u een
verwijzing te maken dat de komende jaren nog N2000/PAS-maatregelen
uitgevoerd gaan worden en te omschrijven hoe deze maatregelen dan in
het KRW-programma ingebed gaan worden.
- Voor de onderdelen 'onevenredig kostbaar' en 'technisch onhaalbaar',
achter in de grondwaterfactsheets, verzoeken wij u aan te sluiten bij de
planning en afspraken in het PAS/N2000-traject.
- Maatregelen in en rond N2000-gebieden worden deels opgenomen in de
grondwaterfactsheets en deels in de oppervlaktewaterfactsheets. Het is
daardoor lastig overzicht te krijgen over de maatregelen en te beoordelen
of de maatregelen in beide factsheets goed op elkaar zijn afgestemd. Wij
verzoeken u zorg te dragen voor de afstemming tussen grondwater- en
oppervlaktewaterfactsheets wat betreft de maatregelen in en rond N2000gebieden en afstemming tussen N2000 en de KRW.
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