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Geacht College, 

 

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het ontwerp van het Waterbeheerprogramma 

2016-2021. Een deel van het werkgebied van Waterschap Rivierenland (WSRL) ligt in de provincies 

Utrecht en Zuid-Holland (Alblasserwaard – Vijfheerenlanden) In de Vijfheerenlanden hebben Utrechts 

Landschap en Zuid-Hollands Landschap een aantal waardevolle natuurgebieden in bezit en beheer. 

Graag maken wij als Utrechtse en Zuid-Hollandse organisaties gebruik van de mogelijkheid om op de 

algemene maatregelen uit het ontwerp programma te reageren.  

 

Natuur en water 

Het Deltaprogramma 2015 noemt een integrale aanpak en het actief zoeken naar meekoppelkansen 

met onder andere natuurontwikkeling als één van de uitgangspunten voor de voorkeursstrategieën 

voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In een brief aan de Tweede Kamer (5 november 2014, 

"Meekoppeltoets bij waterprojecten") wijst Minister Schultz erop dat een vroegtijdige en proactieve 

verkenning naar meekoppelkansen zal worden vastgelegd in de Omgevingswet. In afwachting daar-

van zal zij deze aanpak invoeren bij alle maatregelen en projecten waarbij haar ministerie en Rijkwa-

terstaat betrokken zijn. Ook zal zij er bij de waterschappen en provincies op aandringen hetzelfde te 

doen, zo stelt zij in de brief. 

Daarom dringen wij er bij u op aan in het Waterbeheerplan een expliciete paragraaf over "meekoppe-

len" op te nemen en bij de maatregelen ook meekoppelverkenningen aan te kondigen. Zo’n verken-

ning kan het beste worden uitgevoerd in samenwerking met regionale organisaties. 

 

Bodemdaling veenweidegebied 

Een deel van het beheergebied van WSRL bestaat uit (klei op) veenbodems. Door de voortgaande 

ontwatering en daarmee samenhangende klink en veenoxidatie zakken deze bodems elk jaar. Dit 

veroorzaakt broeikasgasemissie en stelt de waterschappen elk jaar voor een grote, ook financiële, 

opgave voor het handhaven van de drooglegging. Verder zorgt veenafbraak voor een slechte water-

kwaliteit.  
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In het ontwerp Waterbeheerprogramma gaat u in op deze problematiek, maar u geeft tevens aan dat 

het stoppen van bodemdaling geen optie is vanwege de belangen van ondernemers en bewoners. Wij 

missen ambities van WSRL om bij te dragen aan het afremmen of stoppen van de bodemdaling. U 

kunt bijvoorbeeld onderzoek naar alternatieve teelten initiëren of  innovatieve pilots ondersteunen 

waarbij bodemdaling wordt geremd of gestopt, of zelfs veengroei wordt bewerkstelligd. Wij roepen u 

op om dit in het maatregelenpakket voor 2016 – 2021 op te nemen. Wij denken graag met u en de 

agrarische sector mee over ideeën en pilots, bijvoorbeeld voor randzones van natuurgebieden.    

 

Meer natuurlijk peilverloop 

Peilen van oppervlaktewater en ondiep grondwater fluctueren van nature met de seizoenen. Grosso 

modo met een hoog peil in het winterhalfjaar, uitzakkend vanaf het voorjaar. De natuur in Nederland is 

hieraan aangepast. Vooral sinds de mechanisatie van de landbouw is dit peilregime fors op zijn kop 

gezet. Daar gaan grote waterstaatskosten mee gemoeid, maar er ontstaat ook ecologische schade 

aan natuurgebieden die verdrogen of waar te voedselrijk rivierwater wordt ingelaten.  

Wij vragen uw aandacht voor het langer vasthouden van water, met in gedachten te trits "vasthouden, 

bergen, afvoeren". Door het veranderend klimaat vragen de natuur, maar ook overige watergebrui-

kers, in toenemende mate om zuiniger om te gaan met de gebiedseigen neerslag. Hiervoor zullen met 

name de voorjaarspeilen moeten stijgen ten opzichte van wat nu gangbaar is. De ecologische doel-

stellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Vogel- en Habitatrichtlijn vragen hier ook om.  

In de Natura 2000 gebieden Zouweboezem en Boezems Kinderdijk is een meer op natuur afgestemd 

peilbeheer cruciaal. Deze gebieden zijn zeer belangrijk voor moerasvogels en herbergen een aanzien-

lijk deel van de Nederlandse purperreigers. Ook in de natuurgebieden langs de Diefdijk is een goede 

waterkwaliteit en natuurlijk peilbeheer van groot belang voor onder meer de kamsalamander en bij-

zondere flora en vegetatie. 

Bovendien kan het waterschap zo veel besparen op waterhuiskundige kosten. Daarom vragen wij om 

in het Waterbeheerplan aan te kondigen dat uw waterschap een visie voorbereidt over een transitie 

van "peil volgt functie" naar "functie volgt peil" en het lokaal bevorderen van natuurlijker peilregimes. 

 

Kleine wateren 

In het ontwerp Waterbeheerprogramma stelt u terecht vast dat de waterkwaliteit op onderdelen vooruit 

gaat, maar dat de ecologische kwaliteit van veel wateren nog niet op orde is. Vooral de waterkwaliteit 

in de kleine watergangen in het landelijk gebied is matig. Aangezien de kleine wateren de grotere 

KRW watergangen voeden met water, draagt een betere waterkwaliteit van de kleine wateren ook bij 

aan de kwaliteit van de KRW wateren. 

In dit kader vinden wij het positief dat u de samenwerking aangaat met de agrarische collectieven. 

Deze samenwerking zou zich ons inziens moeten richten op nutriëntenmaatregelen en biodiversiteit. 

Wij vragen u om ook een verbetering van de samenwerking met de beheerders van natuurterreinen 

op te nemen. Onder andere omdat ook de natuurterreinbeheerders veel slotenbeheer hebben. De 

kansen voor verbetering van de ecologische kwaliteit van de watergangen zijn hier het best. 
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Nieuwe stoffen 

Nutriënten, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, microplastics en dergelijke vormen een bedreiging 

voor de waterkwaliteit. In het ontwerp waterbeheerprogramma wordt deze problematiek onderkend en 

u geeft aan de landelijke ontwikkelingen te volgen en zelf onderzoek uit te voeren naar de aanwezig-

heid van deze stoffen. 

Wij missen hier maatregelen die voorkomen dat de stoffen op voorhand in de waterketen terecht ko-

men. Wij vragen u om ook hiervoor maatregelen in het Waterbeheerprogramma op te nemen. Dit kan 

bijvoorbeeld door middel van een bewustwordings- of voorlichtingscampagne, al dan niet samen met 

andere waterschappen. In zo’n campagne kunnen burgers en bedrijven gewezen worden op de effec-

ten van bepaalde middelen of zwerfafval op de waterkwaliteit.  

De Natuur en Milieufederaties denken graag actief met u mee bij het opzetten en uitvoeren een pu-

bliekscampagne. 

 

Stedelijk water 

In het ontwerp Waterbeheerprogramma besteedt u uitgebreid aandacht aan de Intentieverklaring 

Ruimtelijke adaptie en het belang van de leefkwaliteit en de klimaatbestendigheid van een stad. Dit 

vinden wij positief. Wij roepen u op om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van groenblauwe ver-

bindingen in het stedelijk gebied. Deze verbindingen dragen bij aan een aantrekkelijke leefomgeving 

en maken het mogelijk om extreme buien beter op te vangen. 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. 

 

Wij vertrouwen erop dat u bij de verdere procedure onze reactie in overweging wilt nemen. Uiteraard 

zijn we graag bereid om een nadere toelichting te geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met Max 

Zevenbergen van de NMU (030 - 25 67 366; m.zevenbergen@nmu.nl). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Natuur en Milieufederatie Utrecht, 

Mede namens Utrechts Landschap, Zuid-Hollands Landschap en de Natuur en Milieufederatie Zuid-

Holland, 

 

 

 

Ir. J.A.C. Hogenboom 

directeur 

 


