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Geacht College van Gedeputeerde Staten,

Hierbij maken wij graag gebruik van de gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op
het Planherzieningsbesluit Waterbeleid 2016 - 2021. U heeft besloten om geen nieuw
provinciaal Waterbeleidsplan op te stellen, maar te volstaan met het aanwijzen van (delen
van) bestaand beleid als zijnde het waterbeleid voor de periode 2016-2021. Wij kunnen hier
mee instemmen, omdat dit vigerend beleid nog grotendeels adequaat toepasbaar is. Ook
geeft u aan dat u beleid zoveel mogelijk integraal wilt vormgeven, anticiperend op de
Omgevingswet.

Op een aantal punten doen zich echter ontwikkelingen voor die wel degelijk vragen om
herziening of aanscherping van het beleid. Wij vragen u daarom om onderstaande punten
mee te nemen in de Omgevingsvisie die u zult opstellen in het kader van de nieuwe
Omgevingswet.

Eutrofiering
a. Met de ecologische waterkwaliteit is het veelal slecht gesteld. Om deze te verbeteren

is het terugdringen van de nutriëntenbelasting essentieel. Dit kan onder andere door
het hanteren van een flexibel peil en het vasthouden van gebiedseigen water.
Daarnaast is het natuurlijk van belang om de bronnen van emissies van fosfaat en
nitraat aan te pakken.

Bestrijdingsmiddelen
b. Glyfosfaat en Neonicotinoiöe-houdende bestrijdingsmiddelen vormen al ruim een

decennium een groot probleem voor de waterkwaliteit. Ondanks getroffen maatregelen
in afgelopen jaren worden de ecologische normen voor oppervlaktewater nog steeds
op grote schaal overschreden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
constateert nog veel overtredingen[1]. Het effect van veel neonicotinoröen is direct en

t11 http://nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTOM TEXT VIEW&doc id=218802
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indirect[2]. Een direct effect ís het verdwijnen van insecten. Een indirect effect is er op
een aantal vogelsoorten en andere diersoorten waar deze stoffen niet direct giftig voor
zijn, maar die voedselgebrek krijgen als er minder insecten zijn. Recente
meetgegevens van een aantal waterschappen met een aanzienlijk aandeel
glastuinbouw, laten zien dat imidacloprid nog steeds op grote schaal
normoverschrijdend wordt aangetroffen, zeker ook in Zuid-Holland. We vragen u om,
naast de initiatieven met de sector zoals de emissieloze kas, een nog actievere rol als
provincie aan te nemen, bijvoorbeeld door (samenwerking op) meer handhaving op
illegaal gebruik en lozingen en door een mentaliteítsverandering bij de gebruikers te
bewerkstelligen.

Robuuste zoet water aanvoer
c. De provincíe wil de huidige Kleinschalige Water Aanvoer (lffiA) omvormen naar een

robuuste wateraanvoer om West-Nederland ook in de toekomst van zoetwater te
kunnen voorzien (Visie Ruimte en Mobiliteit, paragraaf 4.2.3). Wij ondersteunen dit van
harte omdat dit van groot belang ís voor de natuunuaarden in zowel het Groene Hart
als in de Zuidwestelijke Delta. Reeds in 2012 werd met de Deltacommissaris
afgesproken dat er onderzoek gedaan zou worden naar de permanent oostelijke
aanvoer van zoetwater (POA). Dit onderzoek, dat plaatsvindt in het kader van het BO
Zoet Water West Nederland, komt echter langzaam van de grond, mede doordat er
veel tegengestelde belangen mee gemoeid zijn. Het proces vraagt om een stevige
regie op een bovenregionaal niveau. We vragen u om deze regierolte vervullen, en
daarmee te zorgen voor versnelling van het proces rondom de POA.

Kierbesluit
d. "De provincie zet samen met het Rijk en de andere deltaprovincies ín op ecologisch

herstel van de Zuid-Hollandse Delta door (beperkt) herstel van de natuurlijke
dynamiek. De Haringvlietdam wordt op een kier gezet.", aldus de VRM (paragraaf
4.2.4). Uiteraard steunen wij deze lijn volledig, omdat dit grote kansen biedt voor het
terugbrengen van de natuurlijke dynamiek in de delta. Daarbij vinden wij het van
belang dat de effecten van de 'Kier' goed gevolgd worden vanaf het eerste moment
(2018). Daarvoor is ook inzicht nodig in de huidige situatie (nulmeting). We vragen u
om uw beleid t.a.v. het Kierbesluit te continueren en daarbij actief in te zetten op het
monitoren van de effecten, te beginnen met de uitvoering van een nulmeting.

Grevelingen, Krammer Volkerak en Zuiderdiep
e. Ten aanzien van de Grevelingerr is het van belarrg dat er eerr getij korlrL daL bijchaagt

aan ontwikkeling van natuurwaarden onder en boven water (denk aan duinvalleien die
onder water komen te staan bij een te hoog getrj). Wanneer natuun¡raarden verloren
gaan dienen effectieve mitigerende maatregelen getroffen te worden, zodat de
uiteindelijke balans in natuun¡vaarden positief uitvalt en er uiteindelijk een natuurlijker
dynamisch systeem ontstaat.
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f. Ten aanzien van het Krammer Volkerak geldt dat er meer zekerheid moet zün op echte
natuurwinst (ook i.r.t. de zuidwestelijke delta als systeem) voordat definitief besloten
wordt om het systeem weer om te vormen naar braVzout. Natuun¡vinst zou betekenen.
herstel van estuariene kwaliteit, zout, voldoende dynamiek door grote getijslag,
morfologische ontwikkelingen. lndien deze zekerheid er nu niet is, vragen wij u om
richting ministeries l&M en EZ aan te geven dat er eerst voldoende ondezoek gedaan
moet worden naar effecten en mitigerende maatregelen en er zicht moet zijn dat deze
estuariene waarden op termijn worden gerealiseerd (inspanningsverplichting).

g. Het planproces voor de doelafleiding KRW en opgavebepaling Zuiderdiep wordt dit
jaar opgetuigd door het Waterschap Hollandse Delta. Wij pleiten, zeker nu zoet water
via zoetwaterkanaal voor de landbouw is veiliggesteld, om het Zuiderdiep zoveel
mogelijk terug te brengen in de oorspronkelijke staat van dit watersysteem.

Veenoxidatie
h. Aanzienlijke delen van de provincie bestaan uit veenbodems. Door de voortgaande

ontwatering en daarmee samenhangende klink en veenoxidatie zakken deze bodems
elk jaar met 1 à 2 cm. Dit veroorzaakt landelijk 4o/o van de totale emissie aan
broeikasgassen, maar ook stelt dit het waterschap elk jaar voor een grotere opgave
voor het handhaven van de drooglegging. Aan de randen van natuurgebieden
veroorzaakt het steeds grotere peilverschíllen met extra wegzijging en verdroging als
gevolg. Een technische oplossing als ondenivaterdrainage biedt maar beperkt soelaas
en vraagt bovendien om een zorgvuldige uitvoeríng zodat negatieve effecten op de
natuur worden voorkomen. Het is zaak om samen met de provincie en betrokkenen te
komen tot een innovatieprogramma met aandacht voor'functie volgt peil' en
landbouwinnovatie. De aanpak van deze problematiek lijkt in een stroomversnellíng te
geraken, o.a. door technische, teeltkundige en economische innovaties 'paludicultuur'
en 'valuta voor veen'. Dit schept kansen om tot een duurzaam waterbeheer op
veenbodems te komen. Stowa en Unie van Waterschappen namen hiervoor in 2014 al
initiatieven. Wij vragen u om in de omgevingsvisie beleid op te nemen om te komen tot
een innovatieprogramma met aandacht voor'functie volgt peil', landbouwinnovatie en
het duurzaam beheer van veenbodems.

Meekoppelen water en natuur
ln 2014 toonde onderzoek in opdracht van de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers al aan
dat Rijksoverheid, Waterschappen en Provincies jaarlijks minstens 45 miljoen euro
kunnen winnen als zij op het vlak van waterbeheer vaker bouwen met de natuur. Het
Deltaprogramma 2015 noemt een integrale aanpak en het actief zoeken naar
meekoppelkansen met o.a. natuurontwikkeling dan ook als één van de uitgangspunten
voor de voorkeursstrategieën voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. ln een
brief aan de Tweede Kamer (5 november 2014, "Meekoppeltoets bij waterprolecten")
wijst Minister Schultz erop dat een vroegtijdige en proactieve verkenning naar
meekoppelkansen zalworden vastgelegd in de Omgevingswet. ln afwachting daarvan
zal zii deze aanpak invoeren bij alle maatregelen en projecten waarbij haar ministerie
en Rijkwaterstaat betrokken zijn. Ook zal zij er bij de waterschappen en provincies op
aandringen hetzelfde te doen, zo stelt zij in de brief.
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Daarom dringen wij er bij u op aan in de Omgevingsvisie een expliciete paragraaf over
"meekoppelen water en natuu/' op te nemen en daarin voor elke technische
waterstaatsmaatregel standaard een meekoppelverkenn¡ng aan te kondigen. Zo'n
verkenning kan het beste worden uitgevoerd in samenwerking tussen de provincie en
regionale stakeholders zoals natuurorganisaties en belangenvertegenwoordigers van
landbouw, recreatie, drinkwatersector en/of bedrijfsleven. De verkenning moet
bijdragen aan de alternatieve uitvoerings- en locatiealternatieven, waaruit een keuze
gemaakt kan worden met het hoogste maatschappelijke rendement. Een jaarlijks
overzicht van de meekoppelkansen voor het hele beheergebied/provincie dient
betrokken te worden bij het opstellen van de begroting.

Kustbebouwing
Tot slot vragen wij u om de afspraken uit het kustpact, dat momenteel tussen rijk,
regionale en lokale overheden en maatschappelijke organisaties wordt opgesteld, mee
te nemen on de ontwikkeling van de Omgevingsvisie, evenals de uitwerking van uw
motie over kustbebouwing. Er is momenteel sprake van een stijgend aantal
bouwplannen voor bijvoorbeeld appartementen, strandhuisjes en paviljoens in het
duin- en kustgebied, ook in Zuid-Holland. De unieke en waardevolle eigenschappen
van de kust dreigen daarmee verloren te gaan. De natuurorganisaties pleiten voor
ruimtelijke en planologische kaders om kwetsbare landschapswaarden van rust,
ruimte, ongereptheid en weidsheid van de kust te beschermen. Een onbebouwde kust
met een natuurlijke dynamiek biedt bovendien voordelen op het gebied van
waterveiligheid. Daarom is het belangrijk dat er snel een kader komt dat de ruimtelijke
kwaliteit van het duin- en kustlandschap in Zuid-Holland veiligstelt. Wij vragen u hierin
een regierol te vervullen.

Wij willen u er overigens op wijzen dat het Provinciaal Waterplan 2010-2015 niet meer
vindbaar is op uw website. Omdat u stelt dat een aantal onderdelen van dit plan onverminderd
van kracht blijven, lijkt het ons noodzakelijk dat dit beleid wel raadpleegbaar blijft.

Deze zienswijze dienen wij in mede namens Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Met vriendelijke groet,

Bruggink
Regiodirecteur Zuid-Holland en Zeeland
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