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Samenvatting
Deze rapportage is opgesteld op basis van artikel 23 van de Regeling Gebiedsgerichte
Bestrijding Verdroging (GEBEVE) en begint met enige karakteristieken van de projecten. Aansluitend is geanalyseerd wat de bijdrage van de regeling is aan de vermindering van het areaal verdroogd natuurgebied. Vervolgens worden de voor de uitvoering
van de regeling beschikbare middelen toegelicht en wordt ingegaan op de uitputting
hiervan. Hierna volgt een tabel met toelichting waarin per provincie enige informatie
over de GEBEVE-projecten is samengevat.
Omdat de uitputting van de GEBEVE-middelen over de verslagperiode teleurstellend
is geweest, is vrij uitvoerig ingegaan op knelpunten die hieraan debet kunnen zijn. Het
concept van deze rapportage is in januari 1996 behandeld in de Werkgroep
'Verdroging en Grondwater' van de Commissie Integraal Waterbeheer/CUWVO. Deze
werkgroep formuleert aanbevelingen voor de aanpak van de in deze rapportage gesignaleerde knelpunten.
Er zijn drie bijlagen in de rapportage opgenomen. Bijlage 1 geeft per provincie een
karakteristiek van de projecten waarvoor een GEBEVE-subsidie is toegezegd. Bijlage
2 geeft nadere informatie over met name financiële aspecten van alle projecten. Bijlage
3 omvat 12 provinciekaartjes waarop alle in deze rapportage genoemde projecten zijn
ingetekend. De informatievoorziening ten behoeve van deze rapportage is omstreeks
30 november 1995 afgesloten.
Er zijn in deze rapportage 77 afgegeven voorlopige subsidietoezeggingen voor GEBEVE-projecten verwerkt. In twee gevallen is het project teruggetrokken. Van de 75 resterende projecten zijn er 58 toegezegd aan waterschappen en 12 aan terreinbeherende instanties, daarbij inbegrepen enige waterleidingbedrijven die duinterreinen met
een natuurfunctie in beheer hebben. Voor verdrogingsbestrijdingsmaatregelen binnen
bos- en natuurterreinen is naast de GEBEVE-regeling de Regeling Effectgerichte
Maatregelen in Natuurterreinen (EGM-Natuur) geëigend; verdrogingsbestrijding is in
1995 onder de werkingssfeer van deze regeling gebracht. EGM-Natuur kent een hoger
subsidiepercentage dan GEBEVE. Mogelijk waren de verruimde mogelijkheden van
EGM-Natuur in 1995 nog onvoldoende bekend. De in de projecten geconstateerde verdrogingsverschijnselen zijn in ongeveer evenveel gevallen beschreven in termen van
abiotische parameters (te lage grond- of oppervlaktewaterstanden, kwelafname, slechte waterkwaliteit) als in termen van biotische parameters (achteruitgang vegetatie).
Bij de meeste in het kader van de GEBEVE-regeling gestarte verdrogingsbestrijdingsprojecten wordt peilverlaging in nabijgelegen landbouwgebied als de belangrijkste oorzaak van de geconstateerde verdrogingsverschijnselen genoemd. Ook doorvoer van
water op een laag peil en grondwateronttrekkingen zijn relatief veel genoemde oorzaken. Veel projecten hebben waterconservering of peilverhoging als belangrijkste maatregel; in veel gevallen wordt dit gerealiseerd door de aanleg en/of automatisering van
stuwen. In 17 gevallen maakt wateraanvoer deel uit van het maatregelenpakket. In 10
projecten betreft het uitsluitend onderzoek ter voorbereiding van in een latere fase te
realiseren verdrogingsbestrijdingsmaatregelen.
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Op de in oktober 1994 gepubliceerde 'verdrogingskaart van Nederland' komt ruim
300.000 ha verdroogd gebied met hoofdfunctie natuur voor. Van deze oppervlakte
wordt de verdroging als gevolg van de in deze rapportage verwerkte GEBEVE-projecten naar verwachting op bijna 13.000 ha opheven of verminderd. Voor gebieden met
natuur als nevenfunctie bedragen deze oppervlaktes respectievelijk ruim 250.000 en
ruim 2.000 ha. Hiernaast bestrijken de in deze rapportage opgenomen GEBEVE-projecten een oppervlakte van ca. 19.000 ha die op de bedoelde kaart niet is aangeduid
als verdroogd gebied met hoofd- of nevenfunctie natuur Het IPO heeft besloten het
voor de GEBEVE-regeling in 1995 beschikbare budget van f 24 miljoen niet op basis
van zojuist genoemde kaart over de provincies te verdelen omdat bij de vervaardiging
van deze kaart per provincie verschillende criteria blijken te zijn gehanteerd. Om
dezelfde reden blijkt dit ook voor 1996 het geval. Er is tot en met november 1995 voor
een bedrag van ruim f 14 miljoen aan GEBEVE-toezeggingen afgegeven. Er is in 1995
voor ± f 800.000 aan GEBEVE declaraties bij LBL ingediend. Hiermee blijft het uitvoeringsvolume sterk achter bij de doelstelling. In z'n algemeenheid beïnvloeden de
GEBEVE-projecten in zandgebieden een grotere oppervlakte (per project meer dan
500 ha) dan in de klei- en veengebieden (minder dan 200 ha per project). De kosten
per beïnvloede hectare liggen in de zandgebieden lager (globaal tot f 1.000) dan in de
klei- en veengebieden (tot meer dan f 10.000).
Als oorzaken voor het achterblijven van de totale omvang van GEBEVE-projecten zijn
o.a. genoemd:
a. de kans op optreden van vernattingsschade bij de uitvoering van verdrogingsbestrijdingsprojecten en het in 1995 in de regeling ontbreken van de mogelijkheid
om vergoeding van vernattingsschade in de landbouw te subsidiëren;
b. de beperkte mogelijkheden om grondverwervingskosten op basis van de regeling
te subsidiëren;
c. de financiering van het niet door de regeling gedekte deel van de projectkosten;
d. het onvoldoende beschikbaar zijn van arbeidscapaciteit bij de aanvragers voor het
ontwikkelen en uitvoeren van projecten;
e. het op landelijk, provinciaal en waterschapsniveau vaak nog onvoldoende duidelijk
ingevuld verdrogingsbestrijdingsbeleid en een vaak nog gebrekkige afstemming
tussen de toekenning van een natuurfunctie aan gebieden en hieraan te verbinden
waterhuishoudkundige consequenties;
f. onduidelijke relaties met andere subsidiemogelijkheden;
g. een lange benodigde voorbereidingstijd voor met name de grotere GEBEVE-projecten met het risico dat het project niet volledig binnen de looptijd van de regeling
kan worden uitgevoerd.
Een in het kader van het Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging (NOV) opgestelde bestuurlijk-juridische analyse over vernattingsschade vormde in 1995 aanleiding
tot een briefwisseling tussen de Unie van Waterschappen en de minister van LNV.
Hierin is geconcludeerd dat de gekapitaliseerde, voorzienbare vernattingsschade voortaan tot de projectkosten kan worden gerekend en daarmee voor subsidiëring in aanmerking kan komen. De verwachting is dan ook dat knelpunt a in de toekomst wat minder pregnant naar voren zal komen. Als verdrogingsbestrijding bij de waterschappen
als reguliere taak wordt beschouwd zullen ook de knelpunten c en d zich geleidelijk
minder voordoen, maar gedurende de looptijd van de GEBEVE-regeling waarschijnlijk
niet verdwijnen. Zowel landelijk als provinciaal is het verdrogingsbestrijdingsbeleid verder geconcretiseerd. Ook in de beheersplannen van de waterschappen wordt meer en
meer aandacht besteed aan verdrogingsbestrijding. Knelpunt e is daarmee inmiddels
ten dele opgelost. Uit een inventarisatie bij de provinciale coördinatoren GEBEVE is
gebleken, dat er meerdere grote GEBEVE-projecten met elk investeringen van meerdere miljoenen guldens in voorbereiding zijn, waardoor knelpunt g mogelijk vooral als
aanloopprobleem kan worden gezien. De oplossing van een deel van knelpunt b maakt
een synchronisatie van water- en natuurbeleid wenselijk, opdat grondverwerving in het
kader van de realisatie van het natuuurbeleid en de uitvoering van GEBEVE-projecten
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op elkaar kunnen worden afgestemd. Uit deze rapportage blijkt dat knelpunt f door duidelijke voorlichting over de diverse regelingen zich niet hoeft voor te doen.
Hoewel de betekenis van de knelpunten in het algemeen kleiner lijkt te worden biedt
dit nog niet de garantie dat naast de restgelden uit 1995 in 1996 de in het kader van
de GEBEVE-regeling beoogde f 24 miljoen aan subsidiegelden kan worden uitgekeerd.
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1.

Aanleiding

In oktober 1994 heeft de minister van Verkeer & Waterstaat de Voortgangsrapportage
Integraal Waterbeleid en Noordzee-aangelegenheden aangeboden aan de Tweede
Kamer. Hierin is het in de Evaluatienota Water reeds aangekondigde beleid ingevuld,
waarmee de verdrogingsbestrijding een extra impuls krijgt. Deze extra impuls bleek
nodig omdat de verdrogingsdoelstelling, vermindering van het areaal verdroogd
natuurgebied in 2000 met 25% ten opzichte van 1985, anders niet zou worden
gehaald. Het opzetten van de Regeling Gebiedsgerichte Bestrijding Verdroging
(GEBEVE-regeiing) maakt deel uit van deze beleidsintensivering. De regeling wordt in
gelijke mate gefinancierd door de Ministeries van Verkeer & Waterstaat (V&W),
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (LNV). Deze drie ministeries stellen elk gedurende de periode 1995 tot en met 1998 jaarlijks f 8 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van de
GEBEVE-regeiing. De GEBEVE-regeiing is op 14 november 1994 vastgesteld door de
minister van LNV en is op 18 november 1994 gepubliceerd in de Staatscourant.
Doelstelling van de regeling is het stimuleren van de uitvoering van gebiedsgerichte
projecten ter bestrijding van verdroging. De aan dergelijke projecten verbonden inrichtingskosten kunnen op basis van de GEBEVE-regeiing worden gesubsidieerd. De
GEBEVE-regeiing is gebaseerd op artikel 12 van de Landinrichtingswet.
In artikel 23 van de GEBEVE-regeiing is bepaald dat de directeur van de
Landinrichtingsdienst (die sinds 1 januari 1995 is opgegaan in de nieuwe dienst
Landinrichting en Beheer Landbouwgronden, LBL) van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (LNV) jaarlijks voor 1 mei verslag uitbrengt aan de ministers
van LNV, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en van
Verkeer en Waterstaat (V&W), alsmede aan Gedeputeerde Staten van de provincies
en aan de Unie van Waterschappen. De rapportage dient in te gaan op de toepassing
van en de controle op de regeling. Deze notitie vormt de eerste rapportage van de
directeur LBL over de GEBEVE-regeiing. Omdat de uitvoering van de regeling pas in
het voorjaar van 1995 op gang is gekomen en als gevolg van het feit, dat het verwerken van de informatie uit de individuele GEBEVE-projecten meer tijd vergde dan in
eerste instantie was geraamd, verschijnt deze eerste rapportage niet voor 1 mei 1995,
maar in maart 1996. Het ligt in de bedoeling om met ingang van 1996 wel voor 1 mei
te rapporteren.
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2.

Enkele karakteristieken van de GEBEVE-projecten 1995

Vooruitlopend op de officiële vaststelling van de GEBEVE-regeling hebben de provincies de doelgroepen van de GEBEVE-regeling in het voorjaar van 1994 verzocht voorstellen in te dienen voor in het kader van de regeling te subsidiëren gebiedsgerichte
verdrogingsbestrijdingsprojecten. Dit heeft er toe geleid dat de stroom subsidie-aanvragen in de loop van 1994 op gang is gekomen. Conform de regeling hebben in de
meeste provincies de regionale toetsingscommissies Gedeputeerde Staten geadviseerd over de subsidie-aanvragen. Vervolgens hebben in het najaar van 1994 de
meeste provincies een voordracht ingediend bij de minister van LNV voor in 1995 te
subsidiëren GEBEVE-projecten. De afgifte van subsidietoezeggingen is door de minister van LNV gemandateerd aan de directeur LBL. Alle GEBEVE-projecten waarvoor tot
30 november 1995 een voorlopige subsidietoezegging is afgegeven zijn in bijlage 1 per
provincie kort beschreven. In totaal betreft het 77 projecten. Na het verlenen van de
voorlopige subsidietoezegging heeft in twee gevallen de aanvrager een project teruggetrokken, zodat er 75 projecten ten laste van de jaartranche 1995 resteren. In de provincies Groningen en Flevoland zijn per 30 november 1995 nog geen voorlopige subsidietoezeggingen voor GEBEVE-projecten afgegeven.
Tabel 1 is afgeleid uit bijlage 1 en geeft informatie over de instanties die een GEBEVEsubsidietoezegging hebben ontvangen.
Tabel 1. Aanvragende instanties voor een GEBEVE-bijdrage in 1995
Instantie

Aantal

waterschap
provincie
gemeente
terreinbeherende instantie
particulier
overige

58
2
1
12
1
1

totaal

75

De GEBEVE-regeling is opgesteld met als primaire doelgroep de regionale waterbeheerders. Zoals dan ook mocht worden verwacht zijn de meeste GEBEVE-toezeggingen afgegeven aan een waterschap. Ook een waterkwaliteitbeheerder als een zuiveringschap is in tabel 1 als een waterschap aangemerkt. Overigens worden projecten
vaak ingediend in overleg tussen waterschap en terreinbeheerder.
Een vrij grote categorie wordt gevormd door de terreinbeherende instanties. Hieronder
zijn Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten begrepen, maar tevens de drinkwaterleidingbedrijven die als terreinbeheerder opereren in de duinen. Van de 12 aan terreinbeherende instanties afgegeven toezeggingen zijn er 9 afgegeven in Zuid-Holland; vier
hiervan betreffen waterleidingbedrijven. Een belangrijk deel van de aan terreinbeherende instanties afgegeven GEBEVE-toezeggingen betreffen maatregelen ten behoeve van het interne waterbeheer van natuurterreinen. Dergelijke maatregelen lijken,
mits gepositioneerd binnen de Ecologische Hoofdstructuur, eveneens subsidiabel in
het kader van de subsidieregeling 'Effectgerichte Maatregelen in Natuurterreinen'
(EGM-Natuur) van de directie Natuurbeheer van het Ministerie van LNV. Als aktie uit
van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) is deze regeling op 1 januari 1996
samengevoegd met de Regeling 'Effectgerichte Maatregelen Bos' (EGM-Bos). De hierbij ontstane Regeling 'Effectgerichte Maatregelen in bossen en natuurterreinen' is
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na het 'proefjaar' 1995 waarin verdrogingsbestrijding via EGM-Natuur kon worden
gesubsidieerd, per 1 januari 1996 van kracht geworden en kent een hoger subsidiepercentage, afhankelijk van de juridische status van de aanvrager 80 of 90%, dan de
GEBEVE-regeling. Het vrij grote aantal aan terreinbeherende instanties afgegeven
GEBEVE-toezeggingen hangt mogelijk samen met onbekendheid met de EGM-regeling, niet alleen bij de subsidie-aanvragers, maar ook bij de instanties, betrokken bij de
uitvoering van de GEBEVE-regeling. De overstap van GEBEVE naar EGM is in één
geval de directe reden geweest voor het terugtrekken van het project als GEBEVE-project (project Tureluur op Texel).
Eén GEBEVE-toezegging is afgegeven aan een gemeente en één aan een samenwerkingsverband tussen gemeenten. Tegen de afgifte van laatstbedoelde toezegging
(project Mariëndal bij Den Helder) is een bezwaarschrift ingediend. Bij de behandeling
hiervan door de bezwarencommissie van LNV heeft deze geconstateerd dat hier sprake is geweest van de afgifte van een toezegging aan een instantie die hier op grond
van artikel 3 van de regeling niet voor in aanmerking komt. Overigens is het bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaard. Het bezwaarschrift heeft dan ook niet geleid tot stopzetting van dit project.
De in elk project geconstateerde verdrogingsverschijnselen zijn samengevat in tabel 2.
Ook deze tabel is afgeleid uit bijlage 1. De totaaltelling van de verdrogingsverschijnselen komt hoger uit dan het aantal GEBEVE-projecten omdat in een aantal projecten
twee of soms drie verdrogingsverschijnselen zijn genoemd. Het benoemen van achteruitgaande vegetatie of van verlaagde grondwaterstanden (met als gevolg verruiging) als verdrogingsverschijnsel is een arbitraire zaak. De tabel heeft dan ook slechts
een indicatieve waarde.
Tabel 2. Geconstateerde verdrogingsverschijnselen
Verschijnsel

Aantal projecten

te lage grondwaterstanden
te lage oppervlaktewaterpeilen
afname of verdwijnen kwel
achteruitgang vegetatie
achteruitgang fauna
slechte oppervlaktewaterkwaliteit
slechte bodem-/grondwaterkwaliteit
geen verdrogingsverschijnsel genoemd

27
6
7
35
3
7
2
3

totaal

90

De verdroging wordt ongeveer even vaak gekarakteriseerd met een achteruitgang in
de vegetatie (verdwijnen van kwelafhankelijke soorten, verruiging) als met een hydrologisch verschijnsel (te lage grond- of oppervlaktewaterpeilen of afname kwel). In de
zeven gevallen van slechte oppervlaktewaterkwaliteit betreft het meestal inlaat van
eutroof, gebiedsvreemd water.
Opvallend is dat in drie Noordbrabantse projecten, geen duidelijke verdrogingsverschijnselen zijn genoemd.
De oorzaken van de geconstateerde verdrogingsverschijnselen zijn samengevat in
tabel 3. Omdat er in een project meerdere oorzaken kunnen voorkomen komt het totaal
in tabel 3 hoger uit dan het aantal projecten.
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Tabel 3. Oorzaak van de geconstateerde verdrogingsverschijnselen
Oorzaak

Aantal projecten

laag peil in nabij gelegen polder of landbouwgebied
intensieve lokale af- of ontwatering
doorvoer water met laag peil
afkoppeling deel stroomgebied
grond- of duinwaterwinning (incl. beregening)
ontbreken wateraanvoermogelijkheid
verstedelijking/recreatie in de omgeving
slechte kwaliteit aanvoerwater
verdamping door naaldbos
geen duidelijke oorzaak genoemd

41
7
8
2
15
2
3
4
3
3

totaal

88

Uit tabel 3 blijkt dat de geconstateerde verdrogingsverschijnselen meestal het gevolg
zijn van in de omgeving gerealiseerde landbouwkundige peilverlagingen of van het in
de regel ten behoeve van de afwatering van achterliggend landbouwgebied, doorvoeren van water op een te laag peil. Grondwateronttrekkingen ten behoeve van de drinkwaterwinning of beregening werden in veel gevallen als tweede oorzaak genoemd.
Waar er sprake is van een lokale intensieve af- of ontwatering betreft het een aantal
keren 'nieuwe' natuurgebieden die in het verleden landbouwkundig in gebruik zijn
geweest.
Er zijn diverse maatregelen denkbaar om de geconstateerde verdroging te bestrijden.
In veel projecten worden verschillende maatregelen gecombineerd. In andere projecten ligt het accent op één type maatregel. Tabel 4 geeft een overzicht van de in de projecten opgenomen maatregelen, waarbij ook hier weer geldt dat een project in deze
tabel meerdere keren kan meetellen als er meerdere maatregelen zijn genoemd. De
tabel geeft niet meer dan een indicatie van in de projecten voorziene maatregelen.
In de meeste GEBEVE-projecten ligt het accent op waterconservering door de aanleg,
verbetering of automatisering van stuwen. Tevens wordt in een aantal gevallen de ontwateringsbasis verhoogd door verondieping van waterlopen of het lokaal dempen of
beduikeren van waterlopen. Ook wateraanvoer is een veel voorkomende maatregel
om peilen te verhogen.
Van de 75 in tabel 4 verwerkte GEBEVE-projecten behelsen 10 projecten uitsluitend
onderzoek, waarbij op basis van de resultaten wordt nagegaan welke verdrogingsbestrijdingsmaatregelen in een latere fase zullen worden getroffen. Vooral het onderscheid tussen waterconservering en aanleg/verbetering van stuwen in tabel 4 is waarschijnlijk arbitrair: waterconservering als genoemde maatregel zal vaak door aanleg of
verbetering van stuwen worden gerealiseerd.
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Tabel 4. Overzicht verdrogingsbestrijdingsmaatregelen
Maatregel
verbetering of aanleg van stuwen of drempels
automatisering stuwen
dempen of beduikeren van waterlopen
waterconservering of (polder)peilverhoging
herprofilering waterlopen (verondieping)
scheiding landbouw-natuur
verlaging maaiveld
wateraanvoer
vermindering grondwateronttrekking
omvorming bos
verwijdering sliblaag ven
begreppeling
geen (onderzoeksproject)
totaal

Aantal projecten
18
3
5
25
9
5
7
17
1
2
3
1
10
106
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3.

Bijdrage GEBEVE aan verdrogingsbestrijding

De doelstelling van de GEBEVE-regeling is bij te dragen aan de vermindering van de
oppervlaktes verdroogd gebied met hoofd- of nevenfunctie natuur. De uitvoering van
gebiedsgerichte verdrogingsbestrijdingsprojecten wordt door de regeling gestimuleerd
door de mogelijkheid te subsidiëren in de projectkosten. De verdroogde gebieden met
hoofd- of nevenfunctie natuur zijn weergegeven op de kaart die is opgenomen in de in
oktober 1994 door de minister van Verkeer & Waterstaat aan de Tweede Kamer gezonden Voortgangsrapportage Integraal Waterbeheer en Noordzee-aangelegenheden.
Naast de karakteristiek van de GEBEVE-projecten in bijlage 1 zijn de genoemde projecten ingetekend op 12 provinciekaartjes (bijlage 3). Als ondergrond van deze kaarten is steeds zojuist genoemde kaart met verdroogde gebieden met hoofd- of nevenfunctie natuur gebruikt. Door de oppervlaktes van de gebieden, waar als gevolg van de
werking van een GEBEVE-project de verdroging wordt bestreden, in te tekenen op
deze kaart ontstaat een indruk van de mate waarin door toedoen van GEBEVE-projecten de oppervlakte verdroogd natuurgebied wordt teruggedrongen. Tevens ontstaat
een indruk van de inzet van de GEBEVE-regeling bij verdrogingsbestrijding in gebieden die al dan niet ten onrechte, niet als verdroogd op de kaart zijn aangeduid. Zowel
ondergrond als ingetekende projecten zijn in digitale bestanden opgenomen. De in bijlage 1 vermelde oppervlaktes zijn aan deze digitale bestanden ontleend.
Uiteraard worden ook buiten de GEBEVE-regeling diverse verdrogingsbestrijdingsmaatregelen getroffen. Hierbij kan worden gedacht aan landinrichtingsprojecten, de
werking van de Regeling Effectgerichte Maatregelen in bossen en natuurterreinen
(EGM) van het Ministerie van LNV, de Bijdrageregeling Gebiedsgericht Milieubeleid
(BGM) van het Ministerie van VROM en diverse andere ontwikkelingen bij gemeenten,
waterschappen en terreinbeheerders.
In tabel 5 is per provincie informatie opgenomen over de oppervlakte waarvan wordt
verwacht dat door realisatie van de tot 30 november 1995 gehonoreerde GEBEVE-projecten de verdroging zal worden opgeheven of op z'n minst zal verminderen. Voor projecten die uitsluitend bestaan uit het doen van onderzoek, het verrichten van haalbaarheidsstudies e.d. is de oppervlakte waarop verdrogingsbestrijding zal worden
gerealiseerd steeds op 0 ha gesteld.
Tabel 5. Oppervlaktes waar door tot 30 november 1995 gehonoreerde GEBEVE-projecten verdrogingsbestrijding is of zal worden gerealiseerd (ha)
Provincie

Oppervlakte volgens kaart
hoofdfunctie
natuur
(A)

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Flevoland
Utrecht
N-Holland
Z-Holland
Zeeland
N-Brabant
Limburg
totaal
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nevenfunctie
natuur
(B)

totaal

(A+B)

Verwachte beïnvloede oppervlakte
hoofdfunctie
natuur
(C)

nevenfunctie
natuur
(D)

wit
gebied

totaal

(E)

(C+D+E)

10.666
27.598
30.217
24.147
79.844
277
17.036
40.529
16.345
11.171
34.685
9.488

16.676
1.516
1.625
91.006
23.194
2.577
19.376
51.509
29.534
1.308
2.286
14.095

27.342
29.114
31.842
115.153
103.038
2.854
36.412
92.038
45.879
12.479
36.971
23.583

0
751
5.905
414
1.792
0
510
106
99
243
1.915
1.085

0
9
901
574
5
0
358
32
49
3
68
148

0
201
438
5.513
1.640
0
4.627
6
86
510
6.223
175

0
961
7.244
6.501
3.437
0
5.495
144
234
756
8.206
1.408

302.003

254.702

556.705

12.820

2.147

19.419

34.386
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Kolom (A) geeft de oppervlakte verdroogd gebied met hoofdfunctie natuur weer, zoals
die voorkomt op de kaart die is opgenomen in de in oktober 1994 uitgebrachte
Voortgangsrapportage Integraal Waterbeheer en Noordzee-aangelegenheden. Kolom
(B) betreft de op deze kaart opgenomen oppervlaktes verdroogd gebied met nevenfunctie natuur. Kolom (A+B) is de sommatie van de kolommen (A) en (B). De totale
oppervlakte waarvan wordt verwacht dat als gevolg van de tot 30 november 1995 voorlopig toegezegde GEBEVE-projecten de verdroging afneemt of wordt opgeheven is
weergegeven ik kolom (C+D+E). Kolom (C) betreft de overlap van kolom (C+D+E) met
kolom (A). Kolom (D) betreft de overlap van kolom (C+D+E) met kolom (B). De oppervlakte van de kolom (C+D+E) die geen overlap heeft met kolom (A+B) is in kolom (E)
weergegeven.
Opvallend is dat bijna de helft van de totale oppervlakte in de kolommen (C) en (D) in
Drenthe is gelegen. Dit in combinatie met het feit dat de voor Drenthe beschikbare
GEBEVE-gelden in 1995 volledig zijn toegezegd (zie par. 5) geeft aan dat de start van
gebiedsgerichte verdrogingsbestrijding door gebruikmaking van de GEBEVE-regeling
hier voortvarend is geweest.
In Overijssel, Utrecht en Noord-Brabant worden door de in deze rapportage opgenomen GEBEVE-projecten oppervlaktes beïnvloed die vergelijkbaar zijn met Drenthe.
Het grote verschil met Drenthe is, dat in deze drie provincies deze oppervlaktes grotendeels gebieden betreffen die op de verdrogingskaart niet zijn aangemerkt als verdroogd gebied met hoofd- of nevenfunctie natuur.
Uit tabel 5 is af te leiden dat in het eerste jaar van de GEBEVE-regeling ruwweg op
15.000 ha verdroogd gebied met hoofd- of nevenfunctie natuur door toedoen van de
Regeling Verdrogingsbestrijding zal plaatsvinden. Dit komt overeen met krap 3% van
de oppervlakte verdroogd gebied met hoofd- of nevenfunctie natuur, zoals die voorkomt op de reeds genoemde kaart. Hierbij moet worden bedacht dat zonder toedoen
van de GEBEVE-regeling ook verdrogingsbestrijding plaatsvindt. Hierbij kan worden
gedacht aan o.a. de werking van de subsidiemogelijkheden die zijn genoemd in par. 6.
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4.

Beschikbare middelen in 1995 en 1996

Op 1 maart 1994 is de Regeringsbeslissing Evaluatienota Water aangeboden aan de
Tweede Kamer. In de Evaluatienota staat het voornemen, voor de GEBEVE-regeling
gedurende de jaren 1995 tot en met 1998 een jaarlijkse rijksbijdrage beschikbaar te
stellen van f 24 miljoen. Deze bijdrage is in gelijke mate afkomstig van de begrotingen
van V&W, VROM en LNV. Artikel 5 van de regeling schrijft voor dat de totale rijksbijdrage jaarlijks, voorafgaand aan het jaar waarin de subsidietoekenning plaatsvindt,
door het Interprovinciaal Overleg (IPO) op grond van de kaart met de inventarisatie van
verdroogde gebieden met hoofd- en nevenfunctie natuur wordt verdeeld over de 12
provincies. Deze kaart is opgenomen in de jaarlijkse Voortgangsrapportage Integraal
Waterbeheer en Noordzee-aangelegenheden. De kaart, die ten grondslag had moeten
liggen aan de verdeling van de GEBEVE-gelden voor het jaar 1995, was te laat gereed
om als zodanig te kunnen worden gebruikt. Om de afzonderlijke provincies tijdig duidelijkheid te verschaffen omtrent de voor 1995 beschikbare GEBEVE-gelden heeft het
IPO in de zomer van 1994 een verdeling over de provincies opgesteld. Hierbij was oorspronkelijk uitgegaan van een basisbedrag van f 800.000 per provincie; de rest zou
conform de gebruikelijke verdeelsleutel voor het provinciefonds worden verdeeld.
Bij de indiening in de loop van 1994 van in 1995 te subsidiëren GEBEVE-projecten
bleek dat in de provincies Drenthe en met name Overijssel de behoefte aan GEBEVEgelden groter was dan het budget. Omdat in andere provincies op dat moment de gereserveerde gelden meer dan toereikend bleken, heeft het IPO in december 1994 voorgesteld de eerder vastgestelde verdeling over de provincies aan te passen. Dit heeft
geleid tot de in tabel 6 weergegeven verdeling van de GEBEVE-gelden over de provincies voor 1995 (tussen haakjes de eerder door het IPO vastgestelde bedragen).
Interprovinciaal is afgesproken dat de afwijking ten opzichte van de eerder voorgestelde verdeling in latere jaren zal worden gecorrigeerd. In tabel 6 is verder de in de zomer
van 1995 door het IPO voorgestelde verdeling van de GEBEVE-middelen in 1996
opgenomen onderde kolom "1996".
Tabel 6. Verdeling van de GEBEVE-gelden over de provincies in 1995 en 1996
Provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Flevoland
Noord-Holland
Zuid-Holland

1996

1995

Noord-Brabant
Limburg

f 1.547.000
f 1.744.000
f 1.787.000
f 3.480.000
f 2.079.000
f 1.810.000
f 1.100.000
f 2.303.000
f 2.667.000
f 1.407.000
f2.215.000
f 1.861.000

(f 1.753.280)
(f 1.950.560)
(f 1.697.120)
(f 1.933.280)
(f 2.286.080)
(f 1.809.440)
(f 1.306.880)
(f2.510.720)
(f 2.873.600)
(f 1.613.600)
(f 2.422.880)
(f 1.841.120)

f 1.753.280
f 1.950.560
f 1.697.120
f 1.933.280
f 2.286.080
f 1.809.440
f 1.306.880
f2.510.720
f 2.873.600
f 1.613.600
f 2.422.880
f 1.841.120

totaal

f 24.000.000

(f 23.998.560)

f 23.998.560

Zeeland

Omdat in de GEBEVE-regeling is bepaald dat de verdeling van de GEBEVE-gelden
over de provincies op basis van reeds genoemde kaart dient te geschieden, zou
mogen worden verwacht dat voor de jaren 1996 tot en met 1998 een verdeling geldt
die principieel afwijkt van de verdeling voor 1995. Het in tabel 6 verwerkte voorstel van
het IPO voor de verdeling van de GEBEVE-gelden voor 1996 over de provincies laat
evenwel zien dat voor 1996 de in eerste instantie voor 1995 voorgestelde verdeling
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over de provincies is aangehouden. Als boven reeds beschreven heeft deze verdeling
geen relatie met de oppervlaktes van de verdroogde gebieden met hoofd- en nevenfunctie natuur als aangegeven op de reeds genoemde kaart. Deze ontwikkeling baart
enige zorg, omdat op deze wijze GEBEVE-gelden worden gealloceerd in provincies
waar het verdrogingsprobleem slechts beperkt van omvang is en er in verhouding weinig GEBEVE-gelden beschikbaar komen voor de provincies met de grootste oppervlaktes verdroogde natuurgebieden. Aan het IPO-voorstel voor 1996 ligt als motivatie
ten grondslag dat ook de kaart met verdroogde gebieden uit 1994 niet met eenduidige
criteria tot stand is gekomen en daarmee niet goed bruikbaar is voor de bepaling van
een interprovinciale verdeelsleutel voor GEBEVE-gelden.
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5.

Financieel overzicht GEBEVE-projecten 1995

Bijlage 2 bevat enige financiële informatie van alle in bijlage 1 genoemde projecten en
is per provincie samengevat in tabel 7.
Tabel 7. Samenvattend financieel overzicht GEBEVE-projecten per provincie
(alle bedragen in guldens)
Provincie

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Flevoland
N-Holland
Z-Holland
Zeeland
N-Brabant
Limburg
totaal

Beschikbaar Voorlopig
budget 1995 toegezegd

Definitief
toegezegd

Nog "vrij"
beschikbaar

Betaald

1.547.000
1.744.000
1.787.000
3.480.000
2.079.000
1.810.000
1.100.000
2.303.000
2.667.000
1.407.000
2.215.000
1.861.000

0
143.000
1.787.000
3.480.000
878.000
1.771.000
0
580.000
1.632.000
243.000
1.143.000
1.668.000

0
327.000
0
0
55.000
17.000
0
0
95.000
139.000
362.000
0

1.547.000
1.274.000
0
0
1.146.000
22.000
1.100.000
1.723.000
940.000
1.025.000
710.000
193.000

0
125.000
0
0
0
8.000
0
0
37.000
5.000
0
0

24.000.000

13.325.000

995.000

9.680.000

175.000

De kolommen 'voorlopig toegezegd' en 'definitief toegezegd' kennen geen overlap en
kunnen voor de berekening van de per provincie toegezegde GEBEVE-subsidie dus
bij elkaar worden opgeteld.
Uit tabel 7 blijkt dat de in 1995 beschikbare GEBEVE-gelden in 1995 voor een belangrijk deel niet zijn toegekend aan projecten. Er is voor een bedrag van f 13.325.000 aan
voorlopige en voor f 995.000 aan definitieve subsidietoezeggingen afgegeven. Dit
betekent, dat van de f 24.000.000, die in 1995 voor de GEBEVE-regeling beschikbaar
is op 30 november 1995 nog f 9.680.000 niet is belegd met een voorlopige of definitieve subsidietoezegging. In tabel 7 betreft dit de kolom "nog vrij beschikbaar".
De middelen die in 1995 daadwerkelijk zijn besteed, zijn nog aanmerkelijk bij de in
1995 via subsidietoezeggingen beschikbaar gestelde bedragen achtergebleven.
Op 31 december 1995 is bij LBL voor slechts ca. f 800.000 aan GEBEVE-declaraties
ingediend. Gezien het zeer late tijdstip van declareren kon hiervan niet meer dan ca.
f 300.000 nog in 1995 worden uitbetaald; de overige declaraties zijn begin januari 1996
betaald.
Deze ontwikkeling geeft aan dat het volume van uit te voeren GEBEVE-projecten sterk
achterblijft bij de verwachtingen die de subsidiegevers hadden bij het opzetten van de
regeling. De conclusie luidt dan ook dat de regeling op dit moment nog onvoldoende
aan haar doelstelling beantwoordt. Omdat er op de rijksbegroting voor 1996 voor
GEBEVE-projecten wederom f 24.000.000 beschikbaar is, zal er in 1996 inclusief de
overheveling van in de in 1995 niet uitbetaalde gelden landelijk ca. f 47.700.000
beschikbaar zijn. Immers, in de toelichting op de GEBEVE-regeling is opgenomen, dat
per provincie per jaar gelden kunnen worden overgeheveld naar een volgend jaar tot
een omvang van maximaal het aan die provincie 'nieuw' toe te wijzen bedrag. In de
volgende paragraaf is ingegaan op de redenen van het in vergelijking met het beschikbare budget onvoldoende volume aan GEBEVE-projecten.
De overhevelingsmogelijkheden van per 31 december niet bestede GEBEVE-gelden
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naar het volgende jaar, zoals die in de GEBEVE-regeling zijn opgenomen, zijn gebaseerd op het onderbrengen van de GEBEVE-gelden in het Groenfonds. Het
Groenfonds maakt deel uit van het IPO-LNV-convenant met betrekking tot de decentralisatie van taken van LNV naar de provincies. De uitwerking van het onderdeel
'Groenfonds' van het convenant heeft vertraging opgelopen, waardoor de GEBEVEgelden vooralsnog zijn ondergebracht bij de begroting van LBL. Omdat het rijksmiddelen zijn, waarop de Comptabiliteitswet van toepassing is, zijn de mogelijkheden om
overgebleven gelden over te hevelen naar volgende jaren formeel niet aanwezig. De
huidige situatie staat op gespannen voet met de GEBEVE-regeling. Desalniettemin is
het gelukt de per 31 december 1995 overgebleven GEBEVE-gelden in 1996 beschikbaar te houden voor subsidiëring van GEBEVE-projecten. Indien het jaarlijks volume
aan GEBEVE-projecten op korte termijn niet fors zal toenemen kan dit betekenen dat
binnen de voor de GEBEVE-regeling vastgestelde looptijd, d.w.z. tot en met het jaar
2000, het niet lukt de voorziene f 96.000.000 aan rijksmiddelen te besteden aan
gebiedgerichte verdrogingsbestrijding. De bijdrage van de GEBEVE-regeling aan
gebiedsgerichte verdrogingsbestrijding blijft dan achter bij de doelstelling. Overigens
kunnen ook andere instrumenten dan GEBEVE worden ingezet om verdroging te
bestrijden.
Vooruitlopend op deze rapportage heeft de directeur LBL de Ministeries van V&W en
VROM op 13 juni 1995 reeds schriftelijk geïnformeerd over de in vergelijking met de
beschikbaar gestelde middelen sterk achterblijvende besteding van GEBEVE-gelden.
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6.

Indruk GEBEVE per provincie

Per provincie samengevat geeft tabel 8 enige karakteristieken van de in deze rapportage opgenomen GEBEVE-projecten. Gezien de herkomst van deze getallen mag aan
tabel 8 niet meer dan een indicatieve betekenis worden toegekend, maar desalniettemin lijkt de tabel interessant genoeg om er even bij stil te staan.
Kolom n van tabel 8 geeft het aantal projecten in iedere provincie weer, waarbij de
onderzoeksprojecten niet zijn meegeteld. De tien in deze rapportage opgenomen
onderzoeksprojecten zijn in deze kolom voor Nederland als totaal vermeld.
Kolom A geeft de oppervlakte weer, waarop als gevolg van de uitvoering van de in de
betreffende provincie gesitueerde projecten de verdroging zal verminderen of zal worden beëindigd. Hierbij is geen relatie gelegd met de kaart met verdroogde gebieden
met hoofd- of nevenfunctie natuur. Kolom A komt overeen met kolom (C+D+E) van
tabel 5 op pag. 9.
Kolom A/n geeft per provincie de oppervlakte die gemiddeld per uitvoeringsproject
wordt beïnvloed. In de 'zandprovincies' Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht en
Noord-Brabant bedraagt deze oppervlakte meer dan 500 ha per project. Omdat in
Utrecht alle GEBEVE-projecten in de oostelijke helft van de provincie liggen is deze
provincie hier als 'zandprovincie' aangemerkt. In de laaggelegen provincies en in
Limburg is de gemiddelde beïnvloede oppervlakte per project minder dan 200 ha. Dit
onderscheid heeft zo te zien een relatie met de doorlatendheid van de bodem, die in
zandgebieden groter is dan in veen- en kleigebieden.
Tabel 8. Enige kenmerken van GEBEVE-projecten per provincie
Provincie

n

A

A/n

kf

kf/n

f/A

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Flevoland
Utrecht
N-Holland
Z-Holland
Zeeland
N-Brabant
Limburg

0
6
6
2
2
0
3
3
9
8
16
10

0
961
7.244
6.501
3.437
0
5.495
144
234
756
8.206
1.408

160
1.207
3.251
1.719
1.832
48
26
95
513
141

0
1.451
3.613
6.960
1.610
0
3.575
1.160
3.490
763
3.629
2.985

242
602
3.480
805
1.192
387
388
95
227
299

1.510
499
1.071
468
651
8.056
14.915
1.009
442
2.120

tot./gem.

65

34.386

529

29.236

405

850

onderzoek

10

0

-

1518

152

-

tot./gem.

75

34.386

-

30.754

410

-

De kolom kf geeft per provincie de investeringen weer in eenheden van duizend gulden die naar verwachting zijn gemoeid met de uitvoering van de projecten waarvoor
tot 30 november 1995 GEBEVE-toezeggingen zijn afgegeven. Deze kolom correspondeert met de kolom INV van bijlage 1, waarbij de onderzoeksprojecten, die in bijlage 1
cursief zijn afgedrukt, in tabel 8 afzonderlijk zijn weergegeven.
Kolom kf/n is het quotiënt van de kolommen kf en n en bevat per provincie derhalve de
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investeringen per GEBEVE-project in eenheden van duizend gulden. In Overijssel en
Utrecht is dit bedrag het hoogst, omdat zich hier enkele grote projecten bevinden en
weinig kleine. De gemiddelde investeringen per GEBEVE-project liggen in Zeeland
met f 95.000 het laagst. De onderzoeksprojecten kosten over heel Nederland gemiddeld f 151.800.
Interessant is de laatste kolom, waarin de kolommen kf en A op elkaar zijn gedeeld en
vervolgens met 1.000 vermenigvuldigd. Het resultaat geeft, afgeleid van de in deze
rapportage verwerkte GEBEVE-projecten een idee van wat er per hectare voor investeringen zijn gemoeid met het bestrijden van de verdroging (in guldens). In de zandprovincies bedragen deze investeringen grofweg f 500 a f 1.000 per ha. Met een
bedrag van in de orde van grootte van ruim f 10.000 per ha is verdrogingsbestrijding
in Noord- en Zuid-Holland aanmerkelijk duurder. In Zuid-Holland wordt dit toegeschreven aan de zeer hoge kosten die moeten worden gemaakt voor herstel van kleine
oppervlaktes schraallanden in veenweidegebieden. Waterhuishoudkundige situatie en
de functietoekenning 'natuur' lijken hier alleen ten kosten van veel geld verenigbaar.
Friesland, Zeeland en Limburg nemen een tussenpositie in.
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7.

Knelpunten bij de uitvoering van de regeling

Al vrij snel na de inwerkingtreding van de GEBEVE-regeling werd duidelijk dat de afgifte van GEBEVE-toezeggingen en de uitbetaling van GEBEVE-bijdragen achterbleven
bij de door het Rijk geformuleerde doelstelling van f 24.000.000 per jaar.
Vooruitlopend op deze rapportage heeft de directeur LBL de Ministeries van Verkeer
en Waterstaat en van VROM hierover reeds in juni 1995 ingelicht. In juni werd verwacht dat er in 1995 voor een bedrag van ± f 15 miljoen aan GEBEVE-toezeggingen
zou worden afgegeven en er ± f 6 miljoen GEBEVE-subsidie zou worden uitbetaald.
Vergelijking van deze raming met par. 5 laat zien, dat deze nog te optimistisch zijn
gebleken.
Uiteraard zijn de diverse bij de uitvoering van de GEBEVE-regeling betrokken partijen
op zoek gegaan naar de redenen van het achterblijven van het volume aan GEBEVEprojecten bij de voor de subsidiëring beschikbare gelden. Hierbij zijn de volgende knelpunten naar voren gekomen.

Vernattingsschade
Door de uitvoering van verdrogingsbestrijdingsprojecten kan in bepaalde situaties vernattingsschade in de landbouw optreden. Dit risico kan het draagvlak voor dergelijke
projecten nadelig beïnvloeden. De GEBEVE-regeling bevat geen expliciete bepalingen
omtrent de subsidiëring van door uitvoering van verdrogingsbestrijdingsprojecten
optredende vernattingsschade in de landbouw of bebouwing. Bij de start van de regeling is als gedragslijn gevolgd subsidiëring van dergelijke schade uit te sluiten. Het ontbreken van de mogelijkheid om vernattingsschade onder de werkingssfeer van de
GEBEVE-regeling te plaatsen werd al snel en frequent genoemd als oorzaak van het
niet van de grond komen van GEBEVE-projecten. Veel waterschappen zijn bevreesd
voor als gevolg van de uitvoering van GEBEVE-projecten bij hun in te dienen schadeclaims. Hier komt bij dat in veel waterschapsbesturen de landbouw (nog) een belangrijke stem heeft. In de landbouw ontmoeten verdrogingsbestrijdingsprojecten veelal
nog weinig draagvlak waardoor voor waterschappen de realisatie van dergelijke projecten wordt bemoeilijkt.
Ook los van de GEBEVE-regeling bleek het onduidelijk hoe met vernattingsschade
moest worden omgegaan. Om deze reden is als onderdeel van het Nationaal
Onderzoeksprogramma Verdroging (NOV) door het bureau KPMG in samenwerking
met de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) een bestuurlijk-juridische analyse van
vernattingsschade als gevolg van verdrogingsbestrijding uitgevoerd. Naar aanleiding
van de rapportage van KPMG heeft er een briefwisseling plaatsgevonden tussen de
Unie van Waterschappen en de minister van LNV. Zowel Unie van Waterschappen als
minister van LNV blijken zich te kunnen vinden in de conclusies en aanbevelingen van
KPMG en KUB. Deze komen erop neer dat voortaan bij de uitvoering van de GEBEVE-regeling onderstaande gedragslijn wordt gevolgd (citaat brief HW/AW 203396 d.d.
29 sept. 1995 van de minister van V&W aan de voorzitter van de Tweede Kamer):
"Kort samengevat is door middel van deze briefwisseling vastgelegd dat:
- bij de begrenzing van kern- en natuurontwikkelingsgebieden rekening zal worden
gehouden met de hydrologische situatie opdat schadesituaties zoveel mogelijk
worden voorkomen;
- bij de ontwikkeling van gebiedsgerichte herstelprojecten in eerste instantie zal worden getracht potentieel voorzienbare schade te voorkomen en/of te compenseren
door het treffen van technische maatregelen in het kader van de betreffende projecten;
- onevenredige schade in beginsel voor vergoeding in aanmerking te laten komen,
waarbij bij de vaststelling van de schadevergoeding rekening gehouden zal worden
met vergoedingen die de betreffende agrariër voor dit type schade eventueel ontvangt in het kader van andere vergoedingsregelingen;
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-

-

bij de beoordeling van voorstellen voor herstelprojecten zal moeten worden nagegaan of de kosten voor schadevergoeding in redelijke verhouding staan tot de overige projectkosten en het te verwachten natuurrendement;
de gekapitaliseerde voorzienbare schade bij herstelprojecten kan worden beschouwd
als projectkosten. De op deze wijze berekende schadekosten komen voor subsidiëring in het kader van
de GEBEVE-regeling in aanmerking".

Deze globale werkwijze wordt op dit moment uitgewerkt door de Werkgroep
"Verdroging en Grondwater" van de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW)/CUWVO.
Het is echter niet de bedoeling dat met de toepassing van de richtlijn wordt gewacht
op het gereedkomen van deze uitwerking. Conform het verzoek van de minister van
LNV zal in de volgende rapportages van de GEBEVE-regeling worden aangegeven
hoe groot het schadevergoedingsaandeel in de GEBEVE-projecten is. Het bovenstaande komt neer op het vooraf afkopen van schade en houdt in dat schadeclaims die
na de realisatie van een project worden ingediend en los staan van het afgekochte
schadebedrag buiten de werkingssfeer van de GEBEVE zullen blijven. Verwacht wordt
dat als gevolg hiervan vernattingsschade, zij het in mindere mate, als knelpunt bij de
uitvoering van de regeling zal blijven bestaan.

Grondverwerving
Bij een gebiedsgericht verdrogingsbestrijdingsproject kunnen drie redenen voor grondverwerving worden onderscheiden.

Technische voorzieningen
In het kader van de GEBEVE-regeling zijn grondverwervingskosten subsidiabel als op
de te verwerven gronden als onderdeel van het GEBEVE-project technische voorzieningen worden gerealiseerd. Het komt voor dat grondeigenaren gronden niet willen
afstaan aan de subsidie-aanvrager. Het is niet duidelijk of het op basis van artikel 1 van
de Onteigeningswet mogelijk is dat een waterschap in dergelijke gevallen kan overgaan tot onteigening. De hiertoe te doorlopen procedure is in ieder geval echter tijdrovend.

Als afkoop vernattingsschade
Zeker buiten de EHS waar grondverwerving ten behoeve van natuurontwikkeling of
reservaatsvorming niet mogelijk is, wordt grondverwerving door verschillende subsidieaanvragers gewenst geacht als vorm van afkoop van vernattingsschade. Als als gevolg
van verdrogingsbestrijdingsprojecten op landbouwkundig in gebruik zijnde percelen
vernattingsschade wordt verwacht, ontstaat hier en daar de wens de betreffende percelen te kopen. De aanvragers willen de hieraan verbonden kosten graag beschouwen
als onderdeel van de kosten van het GEBEVE-project. Omdat er in zo'n situatie geen
sprake is van het realiseren van een technische voorziening op de te verwerven grond
laat de GEBEVE-regeling dit niet toe.

Na tuuron Wikkeling
Grondverwerving in combinatie met een gebiedsgericht verdrogingsbestrijdingsproject
kan gewenst zijn als onderdeel van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur.
Ook gronden die als afkoop van schade worden verworven, zouden in voorkomende
gevallen als invulling van de EHS kunnen worden beschouwd. Indien in GEBEVE-projecten grondverwerving in het kader van de EHS aan de orde is zou de verwerving
plaats kunnen vinden met het hiervoor binnen LNV ontwikkelde instrumentarium. Voor
deze mogelijkheid is het vereist dat voor het betreffende gebied de uitvoering van het
water- en van het natuurbeleid worden gesynchroniseerd.
In de regel kunnen peilverhogingen pas worden geëffectueerd als de 'laatste' hectare
verworven is, omdat anders alsnog landbouwkundige vernattingsschade optreedt met
het risico van schadeclaims. Dit laat onverlet dat vooruitlopend op de verwerving van
die laatste hectare meestal al wel de infrastructurele maatregelen kunnen worden uit18
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gevoerd, die nodig zijn om het peil te verhogen.Grondverwerving zal waarschijnlijk een
belangrijk knelpunt blijven vormen bij de uitvoering van de GEBEVE-regeling.

Kosten voor de waterschappen
In de GEBEVE-regeling wordt de inzet van eigen personeel van de subsidie-aanvrager ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering min of meer ontmoedigd. Zo
bedragen de subsidiabele kosten van voorbereiding en directievoering in eigen beheer
in totaal 6% van de aanneemsom als de uitvoering wordt uitbesteed. Bij uitvoering in
eigen beheer vervalt de subsidiabiliteit van de directievoering, waarbij de subsidiabele
voorbereidingskosten (inclusief het opstellen van de bestekken) 4% van de door de
inspecteur LBL goedgekeurde begroting bedragen (dit is alleen mogelijk bij kleine projecten). De regeling stimuleert op deze wijze de inschakeling van een ingenieursbureau voor planontwerp, bestek en directievoering op het werk. De aan deze inschakeling verbonden kosten zijn in het kader van de regeling weliswaar subsidiabel, maar
het voor de aanvrager dan nog resterende deel van 50% vormt voor veel aanvragers
een te grote kostenpost.
Hiernaast blijken subsidie-aanvragers vaak wel welwillend tegenover verdrogingsbestrijdingsprojecten te staan, maar zijn ze niet bereid 50% van de hieraan verbonden
kosten voor eigen rekening te nemen. In dergelijke gevallen stimuleert verhoging van
het subsidiepercentage het van de grond komen van projecten. Omdat het Rijk de uitvoering van verdrogingsbestrijdingsbeleid tot de reguliere taken van het waterschap,
de belangrijkste doelgroep van de regeling, rekent en vooralsnog van mening is dat
een subsidiepercentage van 50 hierbij voldoende stimulans biedt, wordt verhoging van
het subsidiepercentage op dit moment niet overwogen.
In veenweidegebieden zijn GEBEVE-projecten nogal eens gericht op het herstel van
verdroogde schraallanden. Omdat dit herstel vaak forse waterhuishoudkundige ingrepen betekent zijn de kosten per ha te herstellen schraalland vaak dermate hoog (zie
het effect in Zuid-Holland in tabel 8 op pag. 15), dat het waterschap het niet te verantwoorden vindt om het niet door de GEBEVE-regeling gedekte deel van de kosten te
betalen.
Als de verdrogingsbestrijding meer verinnerlijkt bij de waterschappen zullen de eigen
bijdragen in de GEBEVE-projecten mogelijk minder als knelpunt worden geëtaleerd.
Hiervoor zal het echter vaak nodig blijken het systeem van omslagheffing aan te passen. Verwacht wordt dat bij de waterschappen als gevolg van de opschaling, professionalisering, de recente introductie van de ingezetenenomslag en de verbreding van
de bestuurssamenstelling van de waterschappen verdrogingsbestrijding geleidelijk
meer ingang vindt.

Beschikbare capaciteit
Ondanks dat de GEBEVE-regeling er vanuit gaat dat de werkzaamheden worden uitbesteed, vergt het optuigen van een GEBEVE-project toch de nodige arbeidscapaciteit bij de aanvragers. De aanvrager zal het idee zelf moeten genereren, overleg moeten voeren met verschillende instanties en er voorlichting over moeten geven aan
betrokkenen. Ook bij uitbesteding zal personeel van de eigen organisatie relatief veel
tijd kwijt kunnen zijn aan overleg met het ingenieursbureau. Deze inspanningen worden veelal beschouwd als extra ten opzichte van het reguliere werk.
Vooral in de omgeving van de grote rivieren geven de waterschappen absolute prioriteit aan de uitvoering van het Deltaplan Grote Rivieren en schieten er geen financiële
en personele middelen meer over voor verdrogingsbestrijding. De verwachting en bijbehorende onderbouwing bij dit knelpunt zijn identiek aan wat is vermeld onder "kosten".
Tenslotte vergen bij een aantal waterschappen reorganisaties (fusies) veel capaciteit.

Onduidelijk beleid en onvoldoende kennis
Een aantal waterschappen voert als reden voor het niet indienen van aanvragen voor
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GEBEVE-subsidies aan dat het provinciaal verdrogingsbestrijdingsbeleid niet of onduidelijk is ingevuld. Tevens ontbreekt in een aantal gevallen de hydrologische kennis om
een verdrogingsbestrijdingsproject goed op te kunnen zetten of ontbreekt de kennis
om abstract geformuleerde natuurbeleidsdoelstellingen te vertalen in concrete abiotische parameters. Zo wordt bv. in Zuid-Holland het terugdringen van de invloed van
gebiedsvreemd water in natuurterreinen door een aantal waterschappen niet
beschouwd als verdrogingsbestrijdingsmaatregel. Voorts is een terugverwijzing naar
de problematiek van verdrogingsbestrijding op schraallanden in veenweidegebieden
(zie op pag. 19 onder 'Kosten voor de waterschappen') hier op haar plaats.
Op rijksniveau is de Ecologische Hoofdstructuur inmiddels ingevuld met 132 natuurdoeltypen, terwijl in een aantal provincies als voorbereiding van het provinciaal verdrogingsbestrijdingsbeleid de gewenste grondwatersituatie inmiddels is of wordt vastgelegd. Als gevolg hiervan wordt duidelijk welke eisen de 'natte' natuur stelt aan de
waterhuishouding. Tevens lijkt het (provinciaal) verdrogingsbestrijdingsbeleid in de
vorm van provinciale 'Plannen van Aanpak Verdrogingsbestrijding' gestalte te krijgen.
De volgende stap is dat het verdrogingsbestrijdingsbeleid nog moet worden verwerkt
in de beheersplannen van de waterschappen. Het onduidelijk zijn van het verdrogingsbestrijdingsbeleid is eerst op een termijn van meerdere jaren waarschijnlijk dan
ook geen argument meer dat als knelpunt bij de uitvoering van de verdrogingsbestrijding kan worden aangevoerd. Binnen de looptijd van de GEBEVE-regeling zal dit knelpunt zich waarschijnlijk, zij het in wat mindere mate, blijven voordoen.
Het "kennis-argument" zal door de opschaling en professionalisering van de waterschappen eveneens steeds minder van toepassing zijn.

Lange voorbereidingstijd
De praktijk wijst uit dat de wat omvangrijkere verdrogingsbestrijdingsprojecten veel
voorbereiding vergen. Het bepalen van noodzakelijke maatregelen om gewenste
hydrologische condities te creëren vergt vaak een intensief hydrologisch onderzoek.
Ook het minimaliseren van het al behandelde probleem van de vernattingsschade vereist het nodige hydrologisch onderzoek en overleg met betrokkenen. Dit betekent dat
met de voorbereiding van een groter GEBEVE-project al gauw meer dan een jaar is
gemoeid. De grotere projecten zijn ook bestuurlijk al gauw complex. Er is veel overleg
nodig met verschillende instanties. In dergelijke projecten zijn tevens soms maatregelen van groot belang die buiten subsidiëring op basis van de GEBEVE-regeling vallen.
Verplaatsing of sluiting van pompstations is hiervan een voorbeeld. Het combineren
van dergelijke maatregelen met een GEBEVE-project vergt veel tijd. Hier komt bij dat
veel potentiële aanvragers pas met de voorbereiding zijn begonnen na het officieel van
kracht worden van de GEBEVE-regeling. In een in oktober 1995 gehouden interprovinciaal overleg tussen de GEBEVE-coördinatoren is door verschillende coördinatoren
de verwachting uitgesproken dat door het in uitvoering komen van grotere GEBEVEprojecten (met per stuk een investeringsprogramma van enkele miljoenen guldens)
vanaf 1996 de verwerking van de middelen zal kunnen stijgen. Dit optimisme weerspiegelt zich echter nog niet in de thans bij LBL bekende ramingen voor in 1996 benodigde GEBEVE-kredieten.

Onduidelijke relatie met andere subsidiemogelijkheden
Op dit moment doet zich de verwarrende situatie voor, dat in het kader van de GEBEVEregeling subsidiabele gebiedsgerichte verdrogingsbestrijdingsprojecten eveneens in
het kader van andere regelingen subsidiabel (b)lijken. De verschillende regelingen wijken van elkaar af wat betreft het subsidiepercentage en er in opgenomen anti-cumulatiebedingen. In dit verband worden de volgende "concurrerende" subsidiemogelijkheden genoemd:
-
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landinrichtingsprojecten.
In artikel 9 van de regeling is opgenomen, dat kosten van projecten die binnen een
termijn van vijf jaren in het kader van landinrichting kunnen worden gerealiseerd
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niet voor een GEBEVE-bijdrage in aanmerking komen. In Groningen, waar onder
andere de herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën met
een oppervlakte van enkele tienduizenden hectares in uitvoering is, heeft deze
bepaling tot gevolg gehad dat alle GEBEVE-waardige maatregelen als onderdeel
van landinrichtingsprojecten werden beschouwd. Vervolgens blijken de in landinrichtingsverband beschikbare middelen ontoereikend om effectieve gebiedsgerichte verdrogingsbestrijdingsmaatregelen te treffen. Hierdoor heeft de verdrogingsbestrijding in het oosten van Groningen vertraging opgelopen. Deze stagnatie zal nu
waarschijnlijk worden doorbroken, door met GEBEVE-middelen bij te springen in de
subsidiëring van de door de herinrichting geïnitieerde verdrogingsbestrijdingsmaatregelen;
A2-regeling.
De A2-regeling is een (niet officieel vastgelegde) subsidieregeling van het Ministerie
van LNV, die wordt uitgevoerd door de dienst LBL. De regeling werd in het verleden
strikt toegepast voor de subsidiëring van door waterschappen uit te voeren projecten ter verbetering van de waterhuishoudkundige situatie ten behoeve van de landbouw. De werkingssfeer van de A2-regeling is de laatste jaren verbreed en komt nu
neer op het subsidiëren van waterschapsprojecten die bijdragen aan de realisatie
van door LNV (mede) geformuleerd rijksbeleid. Verdrogingsbestrijding maakt hier
uiteraard deel van uit. Voor op de ontwikkeling van natuurwaarden gerichte A2-projecten bedraagt het subsidiepercentage evenals in de GEBEVE-regeling 50%.
Omdat het voor de A2-regeling bij LNV beschikbare budget ongeveer vergelijkbaar
is met het landelijke GEBEVE-budget en de GEBEVE-bijdrage van LNV ten laste
van dezelfde begrotingsartikelen komt als A2-bijdragen, wordt vanuit LBL gestimuleerd verdrogingsbestrijdingsprojecten onder te brengen bij GEBEVE. Dit lijkt
gerechtvaardigd omdat de GEBEVE-middelen op dit moment bij lange na niet worden uitgeput en omdat de stroom verzoeken om A2-subsidies toeneemt door de
beëindiging van de REGIWA-regeling per 1 januari 1995, waarbij A2 voor veel
waterschappen de enige mogelijkheid lijkt voor het verkrijgen van een rijksbijdrage
in projecten in de sfeer van integraal waterbeheer (als bv. de aanleg van natuurvriendelijke oevers, aanleg van vistrappen, eutrofiëringsbestrijding e.d.).
Vanuit de praktijk is het naast elkaar bestaan van GEBEVE en A2 niet als knelpunt
naar voren gekomen, mogelijk omdat kortsluiting tussen beide regelingen is gegarandeerd omdat beide door LBL worden uitgevoerd;
Regeling Effectgerichte Maatregelen in Bossen en Natuurterreinen (EGM).
In 1995 is het mogelijk geworden om verdrogingsbestrijdingsmaatregelen op basis
van de Regeling 'Effectgerichte Maatregelen in Natuurterreinen' (EGM-Natuur) van
het Ministerie van LNV te subsidiëren. Als aktie uit het Overlevingsplan Bos en
Natuur (OBN) is met ingang van 1 januari 1996 EGM-Natuur samengevoegd met
de Regeling 'Effectgerichte Maatregelen Bos' tot de Regeling 'Effectgerichte
Maatregelen in Bossen en Natuurterreinen' (EGM-Bos en Natuur). EGM-Bos en
Natuur is alleen van toepassing op in een bijlage bij deze regeling gespecificeerde
type bossen en natuurterreinen. Binnen het Ministerie van LNV zijn de GEBEVEregeling en EGM-Bos en Natuur onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen. Dit
heeft er mogelijk aan bijgedragen dat er twee regelingen tot stand zijn gekomen, die
beide de mogelijkheid bieden tot subsidiëring van verdrogingsbestrijdingsmaatregelen in natuurterreinen. EGM richt zich op al dan niet particuliere beheerders van
natuurterreinen, terwijl GEBEVE bedoeld is voor de beheerders van regionale
openbare waterhuishoudkundige systemen, maar eveneens de doelgroep van
EGM tot doelgroep heeft. Afhankelijk van de juridische status van de aanvrager
bedraagt het subsidiepercentage voor EGM-projecten tot 80 of 90%. Beide regelingen kennen sterk verschillende procedures. EGM-Bos en Natuur wordt uitgevoerd
door de LNV-directie LASER (tot voor kort bekend als de directie Uitvoering
Regelingen). LASER wordt hierbij geadviseerd door de regionale LNV-directies.
Voor een effectieve verdrogingsbestrijding blijkt vaak zowel de interne als externe
waterhuishouding van natuurterreinen te moeten worden verbeterd. Dit zou kunnen
op basis van alleen de GEBEVE-regeling. Omdat EGM echter een aanmerkelijk
hoger subsidiepercentage kent zullen de interne maatregelen waar mogelijk onder
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EGM worden gebracht, waarbij in een project dus twee subsidieregelingen van
kracht zullen zijn, waarvan de procedures onderling formeel niet aan elkaar zijn
gerelateerd.
Om de afstemming tussen EGM en GEBEVE te bevorderen stelt de LNV-directie
Natuurbeheer op dit moment een instructie op voor in eerste instantie de regiodirecties van LNV. Deze zijn immers vertegenwoordigd in de regionale
Toetsingscommissies GEBEVE en adviseren LASER over de EGM-aanvragen. In
enkele provincies heeft zich inmiddels al de praktijk ontwikkeld dat in het kader van
EGM aangevraagde subsidies voor verdrogingsbestrijding worden besproken in de
regionale GEBEVE-toetsingscommissies. EGM kent geen anti-cumulatiebeding
voor andere rijksbijdragen, GEBEVE wel. Dit betekent dat als subsidiëring op grond
van beide regelingen tegelijk aan de orde is, de uit beide regelingen gezamenlijk uit
te keren subsidie is gemaximaliseerd op 50%. Om in een gecombineerd project
(waarin voor natuurterreinen zowel in als externe waterhuishoudkundige maatregelen zijn voorzien) maximaal van beide regelingen te kunnen profiteren is het mogelijk het project te splitsen in een "intern" en een "extern" deel en deze via het EGM,
resp. GEBEVE-kanaal af te wikkelen. Hoewel niet optimaal lijkt deze aanpak werkbaar. Overigens bestaat de indruk dat in 1995 enkele terreinbeheerders een GEBEVEbijdrage van 50% toegezegd hebben gekregen voor projecten die ook in het kader
van EGM subsidiabel zouden zijn geweest;
Bijdrageregeling Gebiedsgericht Milieubeleid (BGM).
Het Ministerie van VROM heeft diverse binnen dit ministerie ontwikkelde subsidieregelingen geïntegreerd tot de BGM. De BGM is sinds 1 januari 1996 van kracht.
De werkingssfeer van de regeling is beperkt tot gebieden waarvan om uiteenlopende reden het milieu extra bescherming behoeft. Dit houdt het risico van een
overlap met de GEBEVE-regeling in. De BGM wordt uitgevoerd op basis van door
de provincies jaarlijks in te dienen programma's. Deze programma's worden door
VROM aan de provincies gefinancierd, waarbij de provincies moeten zorg dragen
voor de uitvoering van deze programma's. In dergelijke programma's vastgelegde
BGM-gelden worden door VROM beschouwd als rijksmiddelen. Het per project te
hanteren subsidiepercentage ligt in de BGM niet vast; de bepaling ervan wordt
overgelaten aan de provincies. Hoewel dit in de regeling niet expliciet is opgenomen is men er bij het opzetten van de BGM van uitgegaan dat deze vooral wordt
gebruikt voor de subsidiëring van projecten, die niet voor subsidiëring op basis van
een meer specifieke regeling als GEBEVE of EGM-Bos en Natuur in aanmerking
komen. Deze opzet sluit een overlap in de werkingssfeer van BGM en GEBEVE niet
uit. De BGM kent geen anticumulatiebeding ten aanzien van andere rijksgelden.
Omdat de GEBEVE-regeling wel een anticumulatiebeding kent ten aanzien van
andere rijksgelden kan het gezamenlijke subsidiepercentage bij een gecombineerde inzet van beide regelingen de 50% niet overschrijden. De afstemming tussen
BGM en GEBEVE behoeft nadere aandacht;
EU-gelden.
In Nederland zijn gebieden in het noorden en in Zeeland en Limburg door de EU
aangewezen als 5b-gebied. Dit betekent dat in deze gebieden aanspraak kan worden gemaakt op Brusselse structuurfondsen voor de financiering van infrastructurele
maatregelen, o.a. ter verbetering van de milieukwaliteit. Gebiedsgerichte verdrogingsbestrijdingsprojecten voldoen in de regel aan de 5b-criteria. In de regel
bedraagt de EU-bijdrage maximaal 40%. De GEBEVE-regeling kent ten aanzien
van EU-gelden geen anti-cumulatiebeding, zodat een gezamenlijke bijdrage van
EU en GEBEVE tot 90% mogelijk is. Hierbij dient te worden aangetekend dat de
financiering van het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) is gebaseerd op onder
andere het beschikbaar komen van EU-gelden ten behoeve van de financiering van
in het SGR opgenomen maatregelen die niet als verdrogingsbestrijdingsprojecten
kunnen worden aangemerkt. Aanwending van deze EU-gelden in GEBEVE-projecten houdt in theorie dus in dat de financiering van het SGR enigszins wordt ondermijnd.
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Administratieve rompslomp en aanloopproblemen
De afhandeling van aanvragen voor een GEBEVE-subsidie verloopt via meerdere
schijven. Omdat GEBEVE-gelden worden aangemerkt als rijksgelden is het afhandelen van subsidieverzoeken formeel een ministeriële bevoegdheid. Artikel 12 van de
Landinrichtingswet bood een goede kapstok voor de GEBEVE-regeling, zodat de regeling is ondertekend door de voor de Landinrichtingswet verantwoordelijke minister van
LNV. Deze heeft de uitvoering van de regeling gemandateerd aan de directeur LBL. De
GEBEVE-regeling wordt door velen gezien als de opvolger van de per 31 december 1994
formeel beëindigde REGIWA-regeling. In het laatste REGIWA-jaar was de REGIWAregeling als uitwerking van de Dl (decentralisatie-impuls) volledig gedecentraliseerd.
Deze 'verworvenheid' van de provincies werd, zo was in elk geval bij de provincies de
overheersende mening, door opheffing van REGIWA en introductie van GEBEVE
teniet gedaan. Om meer zekerheid te verkrijgen dat de GEBEVE-gelden daadwerkelijk worden besteed aan projecten waarmee gebiedsgericht verdroging wordt bestreden heeft het Rijk besloten een niet volledig gedecentraliseerde GEBEVE-regeling op
te stellen. Desalniettemin is bij het opzetten van de regeling getracht de afhandeling
van de regeling in sterke mate gedecentraliseerd te laten plaatsvinden. Samengevat
heeft dit erin geresulteerd dat de aan de minister van LNV gerichte subsidie-aanvragen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten, die op advies van daartoe ingestelde
regionale toetsingscommissies projecten al dan niet voordragen voor subsidiëring bij
de minister van LNV. Deze is formeel bevoegd af te wijken van een voordracht van
Gedeputeerde Staten. Tot op heden is van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt.
Omdat de uitvoering van de regeling is opgedragen aan de dienst LBL vergt boven
samengevatte werkwijze een intensieve samenwerking tussen LBL en provincies; om
deze goed te laten verlopen kent de GEBEVE-regeling enkele procedurestappen die
bij een volledig wel of juist niet gedecentraliseerde regeling niet zouden hoeven worden doorlopen met als gevolg waarschijnlijk een wat langer durende afhandeling van
subsidieverzoeken. Verder is de regeling zo opgezet, dat de werkwijze waar mogelijk
overeenkomt met de door LBL in de A2, de Regeling Subsidiëring
Waterschapswerken, gevolgde werkwijze. Bij de bij de uitvoering van de GEBEVEregeling betrokken instanties is waarschijnlijk sprake van een zekere gewenningsfase,
waardoor de afhandeling nog niet overal even vlot verloopt.
De gekozen procedure voor de afhandeling van verzoeken voor GEBEVE-bijdragen is
echter zo opgezet dat deze afhandeling voor de aanvrager in vergelijking met een volledig wel of niet gedecentraliseerde geen extra stappen betekent.
De indruk bestaat dan ook, dat dit vooral bij de provincies gesignaleerde knelpunt
slechts een beperkte negatieve invloed heeft op het aantal projecten waarvoor een
GEBEVE-subsidie wordt aangevraagd.
De voor de GEBEVE-regeling opgezette procedure houdt in dat het op naam van de
minister van LNV gestelde subsidieverzoek wordt toegezonden aan Gedeputeerde
Staten. Op het moment van indienen gaat de afhandelingstermijn in.
Deze is in de regeling niet gespecificeerd. Dit impliceert dat de in de Algemene Wet
Bestuursrecht (AWB) opgenomen afhandelingstermijn van 8 weken ingaat op het
moment van toezending van het verzoek aan Gedeputeerde Staten. De minister van
LNV is echter verantwoordelijk voor het binnen de in de AWB genoemde termijn afhandelen van het subsidieverzoek. De praktijk heeft uitgewezen dat afhandeling zelden
binnen 8 weken plaatsvindt. Het is daarom gewenst dat er tussen LNV en provincies
afspraken worden gemaakt om GEBEVE-aanvragen in overeenstemming met de AWB
af te kunnen handelen.
Het concept van deze rapportage is in januari 1996 behandeld in de Werkgroep
'Verdroging en Grondwater' van de Commissie Integraal Waterbeheer/CUWVO. Deze
werkgroep formuleert aanbevelingen voor de aanpak van de in deze rapportage gesignaleerde knelpunten.
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BIJLAGE 1
SCHETS VAN DE GEBEVE-PROJECTEN 1995
Deze bijlage bevat per provincie een korte schets per 30 november 1995 van de
GEBEVE-projecten waarvoor in 1995 een voorlopige rijksbijdragetoezegging is afgegeven. In deze rapportage betreft het uitsluitend projecten waarvan het subsidiebedrag
drukt op de jaartranche 1995.
De in deze bijlage vermelde oppervlaktes hebben betrekking op het samenvallen van
het invloedsgebied van de projecten met de op genoemde kaart aangeduide verdroogde gebieden met hoofd- of nevenfunctie natuur. Wit gebied betekent dat op de
aangegeven oppervlakte verdroging wordt bestreden die op de kaart niet is aangeduid
als verdroogd gebied met hoofd- of nevenfunctie natuur.
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GRONINGEN
Geen GEBEVE-projecten in 1995.

maart 1996
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FRIESLAND
projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

Roekebosch-Bovenveld
A2-741-GBV95
Waterschap het Koningsdiep
verdroging oude bosopstanden
versnelde afvoer neerslagoverschot
waterconservering en peilverhoging
hoofdfunctie natuur
: 101 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
: 58 ha
niet beschreven

1996
f91.000
f 27.300

geen
geen
geen
Het project wordt mede vanuit de EU gesubsidieerd
(5b-programma). EU- en GEBEVE-bijdrage bedragen
beide 30% van de investeringen.

LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen

Vlieland
A2-742-GBV95
Gedeputeerde Staten van Friesland
verzuring en verruiging van duinvegetaties
verdamping door nabij naaidbos en waterwinning
omvorming van naaidbos tot loofbos en gedeeltelijk verwijderen van het bos

profiterende oppervlakte

hoofdfunctie natuur

projectnaam

nevenfunctie natuur
wit gebied
verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

niet beschreven
1996
f 175.000
f 87.500
geen
geen
geen
geen.

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen

Van Oordts Merskenpolder de Duif
A2-743-GBV95
Waterschap Het Koningsdiep
verdorring en vervilting blauwgraslandvegetatie
verminderde kwel/grondwaterinvloed
afplaggen en verbetering van regenwaterafvoer
door begreppeling
hoofdfunctie natuur
:
4 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
:
0 ha
niet beschreven

profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
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16 ha
Oha
88 ha

1996
f 34.600
f 10.400
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knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen

profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

maart 1996

geen
geen
geen
Het project wordt mede vanuit de EU gesubsidieerd
(5b-programma). EU- en GEBEVE-bijdrage beide
30% van de investeringen.

De Oeelen
A2-745-GBV95
Waterschap Friesland
verruiging en verarming van de oorspronkelijke,
grondwaterafhankelijke vegetatie
vroeger kwelgebied, nu inzijgingsgebied. Aanvoer
gebiedsvreemd water
realisatie hydrologische buffer tussen landbouw en
reservaatsgebied, vergroting van het bergend vermogen, inlaat van "grondwaterachtig" water, aanleg van
helofytenfilters, de inrichting van een meetnet voor het
opstellen van waterbalansen
hoofdfunctie natuur
192 ha
nevenfunctie natuur
Oha
wit gebied
16 ha
niet beschreven
1996
f 403.983
f 121.195
geen
geen
geen
Het project wordt mede vanuit d<
(5b-programma). EU- en GEBEVE-bijdrage beide
30% van de investeringen.

Katlijkerschar
A2-748-GBV95
Waterschap Tjonger Compagnonsvaarten
verdwijnen van kwelafhankelijke plantesoorten en
doorvoer van gebiedsvreemd water
door landbouwkundige ontwatering rondom het
gebied zijn oorspronkelijke kwelvegetaties verdwenen
wijziging van de waterafvoer uit het landbouwgebied
zodat minder kwelwater wordt afgetapt
hoofdfunctie natuur
: 254 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
: 21 ha
niet beschreven
1996
f 687.600
f 206.280
geen
geen
het nieuw gebouwde gemaal voldoet (nog) niet
Het project wordt mede vanuit de EU gesubsidieerd
(5b-programma). EU- en GEBEVE-bijdrage beide
30% van de investeringen.
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projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

28

Lippenhuisterheide
A2-775-GBV95
Waterschap Het Koningsdiep
vergrassing van de heide
drainerende werking van watergangen die het gebied
doorsnijden
dempen watergangen en peiiverhoging
hoofdfunctie natuur
: 185 ha
nevenfunctie natuur
:
9 ha
wit gebied
: 18 ha
niet beschreven

1996
f 59.000
f 17.700
geen
geen
geen
Het project wordt mede vanuit de EU gesubsidieerd
(5b-programma). EU- en GEBEVE-bijdrage beide
30% van de investeringen.
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DRENTHE
projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

maart 1996

Verdroging Nationaal Park Dwingelderveld
A2-820-GBV95
Waterschap Meppelerdiep
te lage grondwaterstanden in het Nat. Park leiden tot
achteruitgang natuurwaarden
diepe ontwatering en snelle afwatering in het beekdal
van de Oude Vaart
automatisering van de hoofdstuwen in de beek en het
stuwen van daarop uitkomende sloten
hoofdfunctie natuur
: 1.745 ha
nevenfunctie natuur
899 ha
wit gebied
Oha
gem. verhoging van de grondwaterstanden in het Nat.
Park van 28 cm
1996
f 1.825.000
f912.500
plan ligt vanaf 3-7-1995 ter inzage
afhankelijk van bezwaren en technische uitwerking
geen
Het werk zou naar verwachting in oktober 1995 van
start gaan en in één bestek worden uitgevoerd in combinatie met het project A2-821-GBV95.

Automatisering stuwen Reestvervangende leiding
A2-821-GBV95
Waterschap Meppelerdiep
vermindering van de kwelintensiteit en de daarbij behorende ecologische kwaliteiten
afkoppeling van de bovenloop en de landbouwkundige ontwatering in het achtergebied
door automatisering kunnen hogere peilen worden
ingesteld op de Reestvervangende leiding
hoofdfunctie natuur
827 ha
nevenfunctie natuur
2 ha
wit gebied
54 ha
verhoging van de kwelintensiteit in het Reestdal en de
daaraan verbonden ecologische waarden
1996
f 354.000
f177.000
geen
afhankelijk van technische uitwerking
geen
Het werk zou naar verwachting in oktober 1995 van
start gaan en in één bestek worden uitgevoerd in combinatie met het project A2-820-GBV95.
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projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
oroject gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

30

Verdroging Mantingerbos en -weiden
A2-822-GBV95
Waterschap Meppelerdiep
te lage grondwaterstanden
doorvoer van landbouwwater op een voor het natuurgebied ongewenst laag niveau
doorvoer dempen en verplaatsen, stuw in nieuwe
watergang met hoger peil, gemaal voor landbouw
hoofdfunctie natuur
6 ha
nevenfunctie natuur
Oha
wit gebied
198 ha
gem. verhoging van de grondwaterstanden ± 15 cm
daardoor natte graslanden, poelen e.d.
1996
f 550.000
f 275.000
bezwaren worden technisch onderzocht
afhankelijk van bezwarenuitwerking en de verwachting dat de kosten te laag geraamd zijn
zie opmerkingen
Er liggen nog landbouwgronden binnen de reservaatsbegrenzing. Bezwarenonderzoek richt zich op het al
dan niet kunnen verhogen van de peilen. Het werk zal
in één bestek met de projekten A2-823-GBV95 en
A2-825-GBV95 worden uitgevoerd.

Verdroging Brunstmgerplassen
A2-823-GBV95
Waterschap Meppelerdiep
te lage grondwaterstanden in het Brunstingerveld leiden tot achteruitgang natuurwaarden
diepe ontwatering en snelle afwatering in het aangrenzende landbouwgebied
met stuwen in de twee waterschapssloten de peilen
verhogen
hoofdfunctie natuur
: 61 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
:
0 ha
terugdringen van de afstroming van het grondwater uit
het Brunstingerveld
1996
f 135.000
f 67.500
geen
geen
geen
Het werk zal in een bestek met de projekten A2-822GBV95 en A2-825-GBV95 worden uitgevoerd.
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projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

maart 1996

Verdroging bovenstroomsgebied Drentse Aa
A2-824-GBV95
Waterschap Hunze en Aa
te lage grondwaterstanden bovenstrooms verminderen de kwel in het beekdal van de Drentse Aa
peilverlagingen t.b.v. de landbouw en bestemmingswijzigingen: grasland-akkerbouw
plaatsen stuwen, verhogen duikers en het beduikeren
van sloten
hoofdfunctie natuur
:3.266 ha
nevenfunctie natuur
Oha
wit gebied
Oha
verandering van de afvoerkarakteristiek met op termijn
het vergroten van de grondwaterafvoer
1995/1996
f 529.000
f 264.000
de waterschapsfusie heeft tot vertraging geleid
geen
geen
Door vertraging start uitvoering nog wel in 1995 maar
loopt door tot in 1996.

Verdroging Westerbergen
A2-825-GBV95
Waterschap Meppelerdiep
droogvallende vennen en afname boskwaliteit
diepe doorvoer landbouwwater
de watergang wordt in het natuurgebied beduikerd
hoofdfunctie natuur
Oha
nevenfunctie natuur
Oha
wit gebied
85 ha
verhoging van de grondwaterstanden waardoor de
vennen- en boskwaliteit toenemen
1996
f 220.000
f 110.000
geen
project wordt duurder door benodigde grondaanvoer
van buiten het gebied
geen
Ingeschat was dat ter plekke grond kon worden
gewonnen maar dit blijkt niet mogelijk.
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OVERIJSSEL
projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen

orofiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen
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Watervoorzieningsplan Luttenberg - fase 1
A2-830- GBV95
Waterschap Salland
grondwaterstandsverlaging en afname kwel
vroegere waterbeheersingswerken voor de landbouwen drinkwaterwinning van de WMO bij Nijverdal
door aanvoer gebiedsvreemd water (in landbouwgebied) afremming afstroming gebiedseigen grondwater
uit natuurgebied
hoofdfunctie natuur
: 35 ha
nevenfunctie natuur
: 402 ha
wit gebied
:1.572ha
grondwaterstandsverhoging in landbouw- en natuurgebied van 30 a 50 cm
1997
f 3.460.000
f 1.730.000
grondaankoop t.b.v. ecologische verbindingszones en
plannen andere overheden
geen
geen
De verwachte GEBEVE-bijdrage zal waarschijnlijk met
f 1.000.000 ten laste van het GEBEVE-budget 1996
worden verhoogd.

Westerhuizingerveld
A2-831-GBV95
Waterschap benoorden de Dedemsvaart
afname soortenrijkdom van vegetaties (en opbrengstdepressies landbouwgewassen)
afkoppeling, c.q. verkleining stroomgebied door vroegere waterstaatkundige ingrepen
waterconservering door plaatsing van stuwen, verhoging van peilen en waterinlaat
hoofdfunctie natuur
: 378 ha
nevenfunctie natuur
: 172 ha
wit gebied
:3.941 ha
verhoging kweldruk in het Reestdal en Vledders.
Optimalisering peilbeheer in landbouwgebied
1996
f 3.500.000
f 1.750.000
het krijgen van draagvlak bij belanghebbenden
idem, financiering nog niet rond?
vinden van oplossingen voor problemen met de detailontwatering en grondverwerving bij huiskavels
geen.

maart 1996
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GELDERLAND
projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

maart 1996

De Wiersse
A2-800-GBV95
Waterschap IJsselland-Baakse Beek
het verdwijnen van specifieke kwelvegetaties en aan
nattere omstandigheden gebonden vegetatie
stelselmatige verbetering van de waterafvoer, vergroting drooglegging en grondwateronttrekking
het deels herstellen van de oude afvoersituatie in
kombinatie met de verhoging van peilen
hoofdfunctie natuur
:1.792ha
nevenfunctie natuur
:
5 ha
wit gebied
: 1.552 ha
de oppervlakte overlapt ten dele met het REGIWAproject 'De Wiersse'
verhoging grondwaterstanden, versterken kwel, toe1
name oppervlakte kwel en herstel oude afvoersituatie
1996
f 1.500.000
f 750.000
tegenstrijdige belangen natuur en landbouw
eventuele financiering vernattingsschade landbouw
geen
Het GEBEVE-projekt wordt in kombinatie met een
REGIWA-projekt uitgevoerd. Totale kosten ca.
f 4.000.000.

Nieuwe Zuiderlingedijk
A2-801-GBV95
Gemeente Lingewaal in samenspraak met het
Polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden
teruggang specifieke vegetatie
aanvoer van water van voldoende kwaliteit problematisch
verbetering aanvoermogelijkheid goed water
hoofdfunctie natuur
Oha
nevenfunctie natuur
Oha
wit gebied
88 ha
na afronding vooronderzoek kunnen hier nadere uitspraken worden gedaan
1996
f 110.000
f 55.000
geen
geen
geen
Op basis van het vooronderzoek zal door de toetsingscommissie een besluit over de voortgang van het
projekt worden genomen.
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Halle-Zuid
projectnaam
A2-832-GBV95
LBL-projectnummer
Waterschap IJsselland-Baakse Beek
aanvrager
project door aanvrager teruggetrokken

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen

profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

34

Medler
A2-857-GBV95
Waterschap IJsselland-Baakse Beek
grondwaterstandsverlaging en achteruitgang in vegetatie
te diepe ontwatering/afwatering van het omliggend
landbouwgebied
het verhogen van de peilen in het gebied. De te
nemen maatregelen worden in de onderzoeksfase uitgewerkt
hoofdfunctie natuur
:
0 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
:
0 ha
(voorlopig nog onderzoeksproject)
afhankelijk van de te ontwikkelen maatregelen.
Toename van kwel en specifieke vegetatie
1996/1997
f 255.000 (incl. eerste raming kosten uitvoering)
f 127.500
geen
geen
geen
De interne maatregelen op het landgoed worden
gesubsidieerd in het kader van de EGM-regeling.
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UTRECHT
projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen

Vijvers Beerschoten
A2-798-GBV95
Provincie Utrecht
slechte oppervlaktewaterkwaliteit als gevolg van beïnvloeding door gebiedsvreemd, eutroof water uit de
Biltse Grift
: grondwateronttrekking en peilverlaging in de omgeoorzaak verdroging
ving
: vermindering van de grondwateronttrekking
maatregelen
profiterende oppervlakte
hoofdfunctie natuur
Oha
nevenfunctie natuur
Oha
wit gebied
519 ha
verwacht resultaat
afname wegzijging en verbetering waterkwaliteit
project gereed in
1996
geraamde investeringen
f471.000
verwachte GEBEVE-bijdrage
f 235.500
knelpunten beleid/bestuur
geen
financieel
geen
technisch
geen
opmerkingen
Het onttrokken grondwater wordt gebruikt om de vijvers van het landgoed op peil te houden. Hiervoor
wordt nu een alternatief uitgewerkt.

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen

oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

maart 1996

:
:
:
:

Praamgracht
A2-799-GBV95
Waterschap Gelderse Vallei en Eem
sterke achteruitgang karakteristieke vegetatie
Praamgracht en verdroging in omliggend bos- en heidegebied
grondwateronttrekking, ontwatering landbouwgronden, verstedelijking, toename oppervlakte naaldbos
vervanging en plaatsing van stuwen en stichting
onderbemaling in landbouwgebied
hoofdfunctie natuur
127 ha
nevenfunctie natuur
298 ha
wit gebied
2.662 ha
verhoging van de grondwaterstand, toename kwel
1996
f 205.000
f103.000
geen
geen
geen
geen.
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projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat

project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen
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Lunterse Beek
A2-886-GBV95
Waterschap Gelderse Vallei en Eem
achteruitgang van aan natte omstandigheden gebonden natuurwaarden en droogteschade in de landbouw
lage oppervlaktewaterpeilen en beregening van landbouwgronden
peilverhoging
hoofdfunctie natuur
: 382 ha
nevenfunctie natuur
: 60 ha
wit gebied
:1.446ha
verbetering van de natuurwaarden, minder onttrekking
van grondwater, meer watervoerende sloten, afname
van de drainerende werking van ontwateringssloten,
betere 'natte' randvoorwaarden voor natuurontwikkeling, opbrengstverhoging op landbouwgronden en
grondwatergericht oppervlaktewaterbeheer
1996
f 2.900.000
f 1.450.000
geen
geen
geen
geen.

maart 1996
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FLEVOLAND
Geen GEBEVE-projecten in 1995.

maart 1996
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NOORD-HOLLAND
projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch

opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat

project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen
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Krengenbos
A2-749-GBV95
Waterschap Het Lange Rond
aanvoer voedselrijk water
peilverlagingen in omringende gebied
aanvoer duinwater en daarmee verband houdende
waterhuishoudkundige maatregelen
hoofdfunctie natuur
6 ha
nevenfunctie natuur
0,7 ha
wit gebied
Oha
verbetering omstandigheden voor planten die zijn
gebonden aan kalkrijk-voedselarm water
1996
f 302.000
f 151.000
geen medewerking aangrenzende boer
geen
nieuwe hydrologische berekeningen tonen aan dat er
weinig of geen water via de duinrei wordt afgevoerd.
Tevens is gebleken dat er t.p.v. de duinrei gedeeltelijk
geen afsluitende kleilaag aanwezig is
Gezien de problemen wordt het projectvoorstel herzien.

Hilversumse Bovenmeent
A2-750-GBV95
Vereniging Natuurmonumenten
verdroging Naardermeer e.o.
verlaging polderpeilen gedurende de afgelopen eeuw
verhoging polderpeil (grasland wordt natuurgebied),
plas-dras-situaties, dempen sloten
hoofdfunctie natuur
101 ha
nevenfunctie natuur
0 ha
wit gebied
0 ha
vermindering verdroging Naardermeer en
Hilversumse Bovenmeent. Ontwikkeling van een
natuurgebied in de Hilversumse Bovenmeent dat de
ecologische schakel wordt tussen het Naardermeer en
de Ankeveense en Kortenhoefse plassen
1996
f 554.000
f 277.000
peilbesluit
geen
geen
Onderzoek naar eventuele vervuiling van puinpad
moet nog gebeuren.

maart 1996

GEBEVE-regeling
1 e voortgangsrapportage

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

Mariëndal
A2-752-GBV95
Gewest Kop van Noord-Holland
vermindering weidevogelstand en inlaat voedselrijk
water
peilverlagingen omringende gebieden
verhoging peil, instellen meerdere peilgebieden, verwijderen voedselrijke bovengrond
hoofdfunctie natuur
:
0 ha
nevenfunctie natuur
: 31 ha
wit gebied
:
6 ha
peilverhoging, waterconservering, waterkwaliteitsverbetering, positieve effecten op flora en fauna
1996
f 304.000
f152.000
tegen dit project is een bezwaarschrift ingediend. Dit
bezwaar is niet ontvankelijk verklaard
geen
geen
Bij de behandeling van het bezwaarschrift is geconstateerd dat de subsidie aan een publiekrechtelijke
beheersinstantie is verleend. De GEBEVE-regeling
geeft hiervoor geen mogelijkheden.

Tureluur
projectnaam
LBL-projectnummer
A2-858-GBV95
Staatsbosbeheer
aanvrager
project door aanvrager teruggetrokken

maart 1996
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GEBEVE-regeling
1 e voortgangsrapportage

ZUID-HOLLAND
projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
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Wat Nat
A2-757- GBV95
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
verruiging, verdroging, verstoring, versnippering
duinwaterwinning
onderzoek
hoofdfunctie natuur
Oha
nevenfunctie natuur
Oha
Oha
wit gebied
(onderzoeksproject)
visie op toekomstige relatie tussen natuur en water
winning
1996
f 98.000
f 49.000
geen
geen
geen
Oppervlakte onderzoeksgebied 1.000 tot 1.500 ha

Koornmolengat
A2-758-GBV95
Hoogheemraadschap van Schieland
eutrofiëring
peilverlaging landbouw
aanvoer schoon water via helofytenfilter
hoofdfunctie natuur
0 ha
nevenfunctie natuur
0 ha
6 ha
wit gebied
terugdringing eutrofiëring
1996
f 280.400
f140.200
geen
geen
geen
geen.

Zegen-, Molen- en Portlandpolders
A2-759-GBV95
Waterschap IJsselmonde
verontreiniging, eutrofiëring
inlaat van rivierwater met onvoldoende kwaliteit
onderzoek
hoofdfunctie natuur
Oha
nevenfunctie natuur
Oha
wit gebied
Oha
(onderzoeksproject)
onderzoek
1996
f 74.000
f 37.000

maart 1996

GEBEVE-regeling
1 e voortgangsrapportage

knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

geen
geen
geen
geen.

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen

Draakpolder
A2-760-GBV95
Staatsbosbeheer Holland-Utrecht
bedreiging stroomdalflora door verdroging en eutrofië
ring
laag peil Hollandsche IJssel, inlaat van gebiedsvreemd water
inrichting eigen waterhuishouding, afgraven perceel
en herprofileren oevers
hoofdfunctie natuur
:
0 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
: 12 ha
herstel stroomdalvegetatie
1996
f 99.500
f 49.750
geen
geen
geen
geen.

oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen

maart 1996

Van Limburg-Stirumkanaal
A2-761-GBV95
Gemeentewaterleidingen Amsterdam
verruigde vegetatie in duinvallei
duinwaterwinning
demping kanaal, verwijderen van verdroogd bodemprofiel, herinrichting van valleien
hoofdfunctie natuur
: 54 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
:
0 ha
potenties voor natte en vochtige duinvallei, eventuee
dynamiek voor uitstuiven nieuwe valleien
1996
f 1.150.000
f 345.000
geen
geen
geen
Gezamenlijk project Noord- en Zuid-Holland.

De Klip
A2-826-GBV95
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
verruigde begroeiing
voormalig bloembollenland zonder geaccidenteerdheid
vorming van reliëfrijk gebied door grondverzet en
afvoer
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GEBEVE-regeling
1 e voortgangsrapportage

profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
Droject gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

orojectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
oroject gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen
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hoofdfunctie natuur
; 12 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
:
0 ha
potenties voor duingebied
1996
f415.000
f 207.500
geen, gemeente Wassenaar positief over bestemmingsplanwijziging
geen
geen
Bestemmingsplanwijziging van agrarisch in natuur
wordt doorlopen.

Hollandse Hoek
A2-827-GBV95
Het Zuidhollands Landschap
verruigde vegetaties
wegzijging naar omliggende landbouw
onderzoek
hoofdfunctie natuur
:
0 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
:
0 ha
(onderzoeksproject)
kwantificering van verdroging alsmede opstellen Plan
van Aanpak voor maatregelen
1996
f 116.900
f 58.450
geen
geen
geen
geen.

Merrevliet
A2-828-GBV95
Vereniging Natuurmonumenten
verruigde vegetaties
omliggende landbouw
grondverzet nabij watergangen
hoofdfunctie natuur
:
0 ha
nevenfunctie natuur : 12 ha
wit gebied
:
0 ha
vergroten van vocht- en zoutgradiënten, opbouw
gebiedseigen water, afvlakken peilfluctuaties
1996
f 53.000
f 26.500
geen
geen
geen
geen.

maart 1996

GEBEVE-regeling
1 e voortgangsrapportage

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen

profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage

maart 1996

Oude en Nieuwe Wijde
A2-829-GBV95
Waterschap De Groote Waard
verruigde vegetaties
omliggende landbouw
afgraven akkerbouwperceel
hoofdfunctie natuur
: 0,4 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
: 0,3 ha
perceel met natte natuurlijke potenties
1996
f 73.000
f 36.250
geen
geen
geen
Project mede van belang voor grotere openwaterberging.

De Hertenkamp
A2-849-GBV95
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
verruigde vegetaties
voormalig bollenperceel [vlak, afwatering]
onderzoek naar herinrichting
hoofdfunctie natuur
:
0 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
:
0 ha
(opstellen plan van aanpak)
plan van aanpak met maatregelen
1996
f150.000
f 75.000
geen
geen
geen
geen.

Biert
A2-888-GBV95
Staatsbosbeheer
eutrofiëring als gevolg van inlaat van gebiedsvreemd
water
inlaat gebiedsvreemd water
automatische peilregeling ter vermindering van de
waterinlaatbehoefte, verwijderen greppels, baggeren
en afvlakken oevers
hoofdfunctie natuur
33 ha
nevenfunctie natuur
37 ha
wit gebied
Oha
toename weidevogelstand, ganzen, watervogels en
behoud bijzondere graslandvegetaties
1996
f 200.000
f 92.500
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GEBEVE-regeling
1 e voortgangsrapportage

knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

geen
geen
geen
Een beperkt deel van de geraamde investeringen is
niet subsidiabel verklaard.

projectnaam
_BL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen

Haagse Beek
A2-889-GBV95
Hoogheemraadschap van Delfland
eutrofiëring, matige waterkwaliteit
stedelijke invloed, overstorten e.d.
wijzigen wateraanvoer, aanleg interceptiedrains, kwel
scherm, saneren overstorten, oeverherinrichting, bag
geren
hoofdfunctie natuur
: 0,6 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
: 59 ha
voorbeeldproject in de stad, poging herstel tot oorspronkelijke duinrei
2000
f 1.021.000
f510.000
artikel 12-status gemeente Den Haag, besluitvorming
Verenigde Vergadering Delfland
artikel 12-status gemeente Den Haag, besluitvorming
Verenigde Vergadering Delfland
geen
Het GEBEVE-project betreft een onderdeel van een
omvangrijk herstelproject

profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat

project gereed in
investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen
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Grote Gat en Kleine Kreek
A2-890-GBV95
Waterschap Goeree-Overflakkee
steile oevers, beperkte vestigingsmogelijkheden voor
waterminnende planten
vormgeving van de oevers
herinrichting oeverstroken, afgraven e.d.
hoofdfunctie natuur
Oha
nevenfunctie natuur
Oha
wit gebied
9 ha
verbeteren mogelijkheden natuur, instandhouding
oevers, verbeteren waterkwaliteit, tegengaan verdroging
1996
f 198.100
f 99.050
geen
geen
geen
geen.

maart 1996

GEBEVE-regeling
1 e voortgangsrapportage

ZEELAND
: Braakman Westgeul
A2-795-GBV95
Waterschap De Drie Ambachten
te lage grondwaterstanden en het verdwijnen van
kwel-afhankelijke plantesoorten
oorzaak verdroging
door inpoldering van de zgn. mosselbank (schorren) is
de natuurlijke kwel verminderd
maatregelen
door het verbeteren en verhogen van de stuw wordt
het waterpeil verhoogd
hoofdfunctie natuur
profiterende oppervlakte
42 ha
nevenfunctie natuur
3 ha
wit gebied
63 ha
verwacht resultaat
herstel van de natuurlijke vegetatie
project gereed in
1995
f 22.000
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage f 11.000
knelpunten beleid/bestuur
geen
geen
financieel
technisch
geen
opmerkingen
geen.
projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
maart 1996

Moerspuise Watergang
A2-796-GBV95
Waterschap De Drie Ambachten
te lage grondwaterstanden voor natuurontwikkeling in
gebied
het ter plaatse overgedimensioneerde afwateringssysteem met een laag peil
plaatsen nieuwe stuw
hoofdfunctie natuur
0,5 ha
nevenfunctie natuur
Oha
wit gebied
337 ha
herstel oevervegetaties
1996
f112.000
f 56.000
geen
geen
geen
Grensoverschrijdend effect voor het naastliggend
waterschap.

Braakmanpolder
A2-797-GBV95
Waterschap De Drie Ambachten
door te laag waterpeil verdroging van bosgebied
te laag peil in aangrenzend landbouwgebied
plaatsen opvoerpomp
hoofdfunctie natuur
74 ha
nevenfunctie natuur
Oha
wit gebiesd
109 ha
opheffen verdroging bosgebied
1995
f 44.000
45

GEBEVE-regeling
1 e voortgangsrapportage

verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

f 22.000
geen
geen
geen
geen.

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen

De Dee
A2-853-GBV95
Waterschap Noord- en Zuid-Beveland
droogvallen natte graslanden met als gevolg afname
zoute vegetatie en afname aantal vogels
peilverlaging in de omgeving door de voormalige ruilverkaveling Kapelle-Wemeldinge (peilverschil 90 cm)
realisatie elektrische opmaling en het plaatsen van
een stuw; plaatselijk verlagen maaiveld
hoofdfunctie natuur
16 ha
nevenfunctie natuur
Oha
wit gebied
Oha
opheffen verdroging door aanvulling wegzijging en
verdamping
1996
f 166.000
f 83.000
geen
geen
geen
geen.

oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen
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Grote Putting
A2-854-GBV95
Waterschap Huister Ambacht
verdroging (met name in voorjaar en zomer)
wegzijging naar omliggende polders als gevolg van
peilverschillen
aanvoer van oppervlaktewater uit omliggende polders
door middel van een windmolen
hoofdfunctie natuur
54 ha
nevenfunctie natuur
Oha
wit gebied
Oha
terugdringen van verdroging en verwezenlijking avifauna-doelstelling
1996
f 93.000
f 46.500
geen
geen
geen
geen.

maart 1996

GEBEVE-regeling
1 8 voortgangsrapportage

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

maart 1996

Flaauwersinlaag
A2-855-GBV95
Waterschap Schouwen-Duiveland
verdwijnen zoutminnende vegetatie en broedvogels
als gevolg van grote peilverschillen
verdamping en wegzijging naar naastliggende polders
als gevolg van peilverschil
plaatsen kwelputten (zoutwater) en aanbrengen
oeverbescherming t.b.v. zoutminnende vegetatie
hoofdfunctie natuur
: 22 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
:
0 ha
behoud en herstel zoutminnende vegetatie en behoud
en herstel plaatsen t.b.v. broedvogels
1996
f 190.000
f 95.000
geen
geen
geen
geen.

Peilbeheer Vlaamse Kreek
A2-891-GBV95
Waterschap Huister Ambacht
eutrofiëring ten gevolge van gering zelfreinigend vermogen en lange verblijftijden; lage grondwaterstanden
hydrologisch geïsoleerde ligging, waardoor in de
zomermaanden het streefpeil wordt onderschreden
aanbrengen pompinstaiiatie en stuw ten behoeve van
doorspoeling en handhaven zomerpeil
hoofdfunctie natuur
: 28 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
:
0 ha
terugdringen verdroging en eutrofiëring/toename
natuurwaarden
1996
f 85.000
f 42.500
geen
geen
geen
Afhankelijk van de toekenning GEBEVE en 56-subsidie zal het waterschap overgaan tot uitvoering.
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GEBEVE-regeling
1 e voortgangsrapportage

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte
verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

48

Ginsterveld
A2-892-GBV95
Waterschap Schouwen-Duiveland (per 1 januari 1996
Waterschap Zeeuwse Eilanden)
verruiging/verdwijnen karakteristieke duinvalleivegetaties
onderbemalingen c.q. afwatering nabijgelegen campingterrein, waaronder "Duinhoeve" als voornaamste
verplaatsing gemaal onderbemalingsgebied camping
Duinhoeve richting duinvallei
hoofdfunctie natuur
8 ha
nevenfunctie natuur
Oha
wit gebied
Oha
behoud c.q. herstel karakteristieke duinvalleivegetaties
1996
f 50.000
f 25.000
geen
geen
geen
geen.

maart 1996

GEBEVE-regeling
1 9 voortgangsrapportage

NOORD-BRABANT
projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

:
:
:
:
:

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
maart 1996

:
:
:
:

Lithse Kooi
A2-776-GBV95
Staatsbosbeheer
uitharden van kleilaag en scheuren
peilverlaging t.b.v. landbouw
waterconservering, water inlaten
hoofdfunctie natuur
53 ha
nevenfunctie natuur
Oha
wit gebied
28 ha
permanent water in sloten. Van het terrein in de winter
1/3 onder water en 2/3 pias-dras
1996
f215.000
f107.500
geen
geen
geen
geen.

De Mortelen
A2-777-GBV95
Waterschap De Dommel
verdwijnen van kwel (wat zich uit door het verdwijnen
van orchideeën, schaafstro)
peilverlaging t.b.v. landbouw
conserveren regenwater, verondiepen waterbodems
hoofdfunctie natuur
1.189 ha
nevenfunctie natuur
Oha
wit gebied
111 ha
herstel van vroegere kwelsituatie
1996
f140.000
f 70.000
geen
geen
geen
geen.

Gijzenrooise Zegge
A2-778-GBV95
waterschap De Dommel
toename van 'droge' plantesoorten, afname van kwelsoorten
waterafvoer t.b.v. landbouw, door bebouwingsuitbreiding minder infiltratie
waterconservering, drempels aanleggen en verondiepen van waterbodems
hoofdfunctie natuur
180 ha
nevenfunctie natuur
Oha
wit gebied
400 ha
herstel waterafhankelijke vegetatie
1996
f 85.000
f 42.500
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GEBEVE-regeling
1 9 voortgangsrapportage

knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
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: geen
: geen
geen
geen.

Retentie Chaamse Bossen
A2-779-GBV95
Waterschap Mark en Weerijs
niet beschreven
niet beschreven
verhoging waterpeil in retentiebekken
hoofdfunctie natuur
11 ha
nevenfunctie natuur
Oha
237 ha
wit gebied
geen
1996
f 12.000
f 6.000
geen
geen
geen
Project betreft een bestaand retentiebekken waarin
het peil kan worden verhoogd.

Vernatting Bredase Bos
A2-780-GBV95
Waterschap Mark en Weerijs
niet beschreven
grondwaterwinning
waterconservering, peilverhoging
hoofdfunctie natuur
11 ha
Oha
nevenfunctie natuur
132 ha
wit gebied
niet beschreven
1996
f 8.000
f 4.000
geen
geen
geen
geen.

Land van Cuyk
A2-781-GBV95
Waterschap De Maaskant
verdwijnen kwelafhankelijke plantesoorten
landbouwkundige aanpassingen peilverlaging en VÉ
snelde afvoer
verhogen waterpeilen, conservering van water
hoofdfunctie natuur
Oha
nevenfunctie natuur
Oha
Oha
wit gebied
(onderzoeksproject)
onderzoeksoroiect dat inzicht moet neven in moael
heden van herstel van kwelstromen
maart 1996

GEBEVE-regeling
1 e voortgangsrapportage

project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

:
:
:
:
:
:
:

1996
f150.000
f 75.000
geen
geen
geen
Project betreft onderzoek naar mogelijkheden voor
maatregelen. Dus geen uitvoering.

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

:
:
:
:
:
:
:

landgoed Kamersven
A2-782-GBV95
Vereniging Landgoed Kamersven
droogteschade aanliggend bosgebied
algemene grondwaterstandsdaling
waterconservering middels stuwen
hoofdfunctie natuur
Oha
nevenfunctie natuur
• 52 ha
wit gebied
: 119 ha
herstel grondwaterstand
1996
f 4.000
f 2.000
geen
geen
geen
geen.

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

maart 1996

Loonsche Heide
A2-783-GBV95
Waterschap De Dongestroom
verdwijnen van kwelsoorten
peilverlaging t.b.v. landbouw
conservering, peilverhoging, verondiepen van water
bodems
hoofdfunctie natuur
Oha
nevenfunctie natuur
Oha
wit gebied
943 ha
herstel grondwatersituatie
1996
f 85.000
f 42.500
geen
geen
geen
geen.

Bleekloop
A2-784-GBV95
Waterschap ScheldeKwartier
Algemene verdroging
peilverlaging t.b.v. landbouw
verondiepen waterbodems, conservering
hoofdfunctie natuur
205 ha
nevenfunctie natuur
Oha
wit gebied
1.443 ha

51

GEBEVE-regeling
1 e voortgangsrapportage

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

52

herstel grondwatersituatie

1996
f 197.000
f 98.500
geen
geen
geen
geen.
Stuw Aa of Weerijs
A2-785-GBV95
Waterschap Mark en Weerijs
verdroging aanliggend bos- en natuurgebied
peilverlaging t.b.v. landbouw
stuw automatiseren zodat peil ca. 25 cm hoger kan
hoofdfunctie natuur
60 ha
nevenfunctie natuur
Oha
wit gebied
75 ha
aanvullen van grondwater

1996
f 69.000
f 35.000
geen
geen
geen
geen.

Biekorf Moerse Heide
A2-786-GBV95
Waterschap Mark en Weerijs
droogvallen van vennen en moerassen
peilverlaging t.b.v. landbouw
omleiding landbouwwater en peilverhoging in bos- en
natuurgebied
hoofdfunctie natuur
: 80 ha
nevenfunctie natuur
: 16 ha
wit gebied
:
0 ha
herstel natte situatie in de vennen

1996
f 96.000
f 48.000
geen
geen
geen
geen.

Stuw Ettense Beemden
A2-787-GBV95
Waterschap Mark en Weerijs
verdwijnen van kwelsituatie
peilverlaging t.b.v. landbouw
peilverhoging door stuw
hoofdfunctie natuur
43 ha
nevenfunctie natuur
Oha
wit gebied
218 ha
maart 1996

GEBEVE-regeling
1 e voortgangsrapportage

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

:
:
:
:
:
:
:
:

verbetering/verhoging van de grondwaterstand
1996
f 110.000
f 55.000
geen
geen
geen
geen.

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen

Droogtegevoelige gronden Weerijs
A2-788-GBV95
• Waterschap Mark en Weerijs
: algemeen/zie opmerking
: zie opmerking
plaatsen van 3 eenvoudige stuwen t.b.v. peilverhoging/conservering
profiterende oppervlakte
hoofdfunctie natuur
:
0 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
: 219 ha
verwacht resultaat
niet beschreven
project gereed in
1996
geraamde investeringen
f19.000
verwachte GEBEVE-bijdrage f10.000
knelpunten beleid/bestuur
geen
financieel
geen
technisch
geen
opmerkingen
Op een drietal plaatsen worden stuwen geplaatst U
het langer vasthouden van water.

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

maart 1996

Dorst-Terheyden
A2-789-GBV95
Staatsbosbeheer
kwelveranderingen
landbouw
onderzoek
hoofdfunctie natuur
:
0 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
:
0 ha
(onderzoeksproject)
mogelijkheden voor herstel van kwelsituatie
1996
f 74.000
f 37.000
geen
geen
geen
Onderzoek naar mogelijkheden van herstel kwel; v
gende fase is de uitvoering van de maatregelen (nieuwe GEBEVE-aanvraag).
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GEBEVE-regeling
1 e voortgangsrapportage

: Kornse Boezem
: A2-790-GBV95
Staatsbosbeheer
: grondwaterafhankelijke soorten verdwijnen
: landbouw en grondwaterwinning
onderzoek
hoofdfunctie natuur
0 ha
nevenfunctie natuur
Oha
Oha
wit gebied
(onderzoeksproject)
overzicht van de knelpunten en voorstellen voor oplosverwacht resultaat
singen
1996
oroject gereed in
geraamde investeringen
f 52.000
verwachte GEBEVE-bijdrage f 26.000
knelpunten beleid/bestuur
geen
financieel
geen
geen
technisch
Onderzoek naar oplossingen, uitvoering is een volopmerkingen
gende fase en is geen onderdeel van dit project.
projectnaam
_BL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

Conservering Maaskant
A2-791-GBV95
Waterschap De Maaskant
algemene verdroging
peilverlaging t.b.v. landbouw
peilverhoging met stuwen
hoofdfunctie natuur
Oha
nevenfunctie natuur
Oha
169 ha
wit gebied
niet beschreven
1996
f 220.000
f 110.000
geen
geen
geen
geen.

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen
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projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

:
:

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

:
:
:
:
:
:
:
:

Oploosche Molenbeek
A2-792-GBV95
Waterschap De Maaskant
niet beschreven
grondwaterwinning en peilverlaging t.b.v. landbouw
drempels stuwen eventueel waterinlaten
hoofdfunctie natuur
: 52 ha
nevenfunctie natuur
:
Oha
:1.880ha
wit gebied
niet beschreven
1996
f 120.000
f 60.000
geen
geen
geen
geen.
maart 1996

GEBEVE-regeling
1 e voortgangsrapportage

Wijstgronden Uden
A2-793-GBV95
• Waterschap De Aa
verdwijnen van kalkrijke kwel
landbouw
aanleggen van drempels en stuwen
hoofdfunctie natuur
: 31 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
:
7 ha
verwacht resultaat
herstel van de hydrologie/kwel
project gereed in
1996
f 249.000
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage f124.500
knelpunten beleid/bestuur
geen
financieel
geen
geen
technisch
geen.
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
maart 1996

Effluent RWZI t.b.v. Efteling
A2-794-GBV95
Hoogheemraadschap West-Brabant
Grondwaterstandsdaling
Oppompen van grondwater t.b.v. peilhandhaving van
waterpartijen (dagelijks waterverlies)
aanvullen waterpartijen met effluent van RWZI
hoofdfunctie natuur
:
0 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
: 242 ha
minder water uit de grond nodig voor aanvulling van
waterpartijen
1996
f 2.000.000
f 500.000
geen
geen
geen
Het subsidiepercentage bedraagt minder dan 50%
omdat het project wel bijdraagt aan de doelstellingen
van de GEBEVE-regeling; echter met het project worden tevens werken uitgevoerd die niet in het kader van
de regeling subsidiabel zijn omdat ze andere doelstellingen dienen.

Meetnet Merkske
A2-877-GBV95
Waterschap Mark en Weerijs
algemene verdrogingsverschijnselen
landbouwkundige aanpassingen
optimalisatie peilbeheer
hoofdfunctie natuur
:
0 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
:
0 ha
(inrichting meetnet)
meetnet
niet bekend
f 198.000
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verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

56

f 49.500
geen
geen

geen
De investeringen betreffen een meetnet dat zowel in
Nederland als België ligt. De helft van de kosten wordt
in Nederland betaald; de helft in België. De geraamde
investeringen betreffen het hele project, waardoor het
subsidiepercentage op 25% uitkomt.

maart 1996

GEBEVE-regeling
1 e voortgangsrapportage

LIMBURG
projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging

profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging

maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen

profiterende oppervlakte

verwacht resultaat

maart 1996

:
:
:
:
:

Kroonbeek/Tielebeek
A2-802-GBV95
Waterschap Peel en Maasvallei
lage grondwaterstanden
drainerende werking als gevolg van profielvorm van
de Tielebeekmaatregelen: opheffing van de waterafvoerende functie van de Tielebeek
hoofdfunctie natuur
0,5 ha
nevenfunctie natuur
35 ha
wit gebied
46 ha
moerasontwikkeling
1996
f130.000
f 65.000
grondverwerving
geen
geen
geen.

Zwartwater/ravenvennen
A2-803-GBV95
Waterschap Peel en Maasvallei
lage grondwaterstanden
drainerende werking als gevolg van profielvorm
Vreewater en beperking kwel door aanwezigheid
slecht doorlatende sliblaag in Venkoelen
herprofilering Vreewater en uitbaggeren Venkoelen
hoofdfunctie natuur
11 ha
31 ha
nevenfunctie natuur
Oha
wit gebied
grondwaterstandsverhoging en toename kwel
1996
f 570.000
f 285.000
verwerking slib uit Venkoelen
geen
geen
geen.

Groote Molenbeek
A2-804-GBV95
Waterschap Peel en Maasvallei
lage grondwaterstanden
drainerende werking watergangenstelsel
onderzoeksrapport met aanbevelingen voor aanpassing van de waterhuishouding in de ruilverkavelingen
Lollebeek en Everlose Beek
hoofdfunctie natuur
:
0 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
:
0 ha
(onderzoeksproject)
aanbevelingen voor aanpassing van de waterhuishouding in de ruilverkavelingen Lollebeek en Everlose
Beek
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1996
project gereed in
geraamde investeringen
• f 350.000
verwachte GEBEVE-bijdrage f175.000
geen
knelpunten beleid/bestuur
financieel
geen
technisch
geen
De aanvraag betrof tevens 3 stuwen. Opdracht voor
opmerkingen
de realisatie hiervan is nog niet verleend. Genoemd
bedrag omvat deze stuwen wel.

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen
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Mariapeel/Grauwveen
A2-805-GBV95
Waterschap Peel en Maasvallei
lage grondwaterstanden
ontwatering, beregening en grondwaterwinning
kartering omvang verdroging, conservering van water
en plaatsing van een stuw
hoofdfunctie natuur
:1.068ha
nevenfunctie natuur
: 68 ha
wit gebied
: 20 ha
vernatting en ecologisch herstel
1996
f310.000
f 155.000
bezwaren van grondgebruikers in gebied
geen
geen
geen.

Pakket Noord-Limburg
A2-806-GBV95
Waterschap Peel en Maasvallei
lage grondwaterstanden
realisatie diverse intensieve ont- en afwateringswerken
plaatselijk verhogen van grondwaterstanden door
waterconservering
hoofdfunctie natuur
:
0 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
:
6 ha
toename natuurwaarden
1996
f 400.000
f 200.000
niet bekend
geen
geen
geen.

maart 1996

GEBEVE-regellng
1 e voortgangsrapportage

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen

profiterende oppervlakte

verwacht resultaat

project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen

profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
maart 1996

Het Heerenven
A2-807-GBV95
Waterschap Peel en Maasvallei
te diepe ontwatering
te laag peil van de Molenbeek in Tuindorp
plaatsing van een stuw, opschoning van sloten die
water aanvoeren naar het ven, stichting van een aanvoergemaaltje, natuurtechnische aanpassing van de
Molenbeek
hoofdfunctie natuur
6 ha
nevenfunctie natuur
0 ha
wit gebied
Oha
verbetering van de hydrologisch gevoelige vegetatie
en van de aquatische en amfibische natuurwaarden in
de beek
1996
f 635.000
f317.500
grondverwerving
geen
geen
geen.

Schrevenhofs Broekje
A2-808-GBV95
Waterschap Roer en Overmaas
verdwijning moerasvegetatie
diverse ontwateringsmaatregelen
waterconservering en lokaal verwijderen van de
toplaag
hoofdfunctie natuur
Oha
nevenfunctie natuur
14 ha
wit gebied
2 ha
grondwaterstandsverhoging en verhoging van de
grondwaterafhankelijke ecologische waarden
1996
f 450.000
f 225.000
niet bekend
geen
geen
Het ecohydrologisch onderzoek is gereed. In het
najaar van 1995 is het bestek gemaakt.

Grasbroek - Limbrichterbos
A2-809-GBV95
Waterschap Roer en Overmaas
verruiging als gevolg van lagere grondwaterstanden
ontwateringswerken en grondwateronttrekkingen
verwijderen van populierenopstand, oude beekverbinding herstellen en regulering van bron- en oppervlaktewatersystemen
hoofdfunctie natuur
Oha
nevenfunctie natuur
Oha
wit gebied
. 104 ha
vernatting van het gebied
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project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

1996
f 100.000
f 50.000
niet bekend
geen
geen
geen.

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging

Kranenbroekerven
A2-810-GBV95
Waterschap Roer en Overmaas
te lage grondwaterstand
wateronttrekking in de omgeving en toegenomen ver
damping door houtopstand
verwijdering slibpakket
hoofdfunctie natuur
:
0 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
:
3 ha
permanente watervoerendheid ven
1996
f 120.000
f 60.000
geen
geen
geen
Start uitvoering najaar 1995.

maatregelen
profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

Meinweg
A2-811-GBV95
Zuiveringschap Limburg
lage grondwaterstanden
lokale ingrepen in de waterhuishouding en toegenomen verdamping
verwijdering sliblaag uit de vennen
hoofdfunctie natuur
:
0 ha
nevenfunctie natuur
:
0 ha
wit gebied
: 14 ha
niet beschreven
1996
f 100.000
f 50.000
geen
afhankelijk van de kwaliteit van de vrijkomende specie
geen
Het slibonderzoek moet nog worden gestart.

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen

Inlaat Snepheiderbeek
A2-812-GBV95
Waterschap Peel en Maasvallei
droogvallen afwateringskanaal in droge zomers
onvoldoende wateraanvoer
wateraanvoer vanuit de Noordervaart

projectnaam
LBL-projectnummer
aanvrager
verdrogingsverschijnselen
oorzaak verdroging
maatregelen
profiterende oppervlakte
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profiterende oppervlakte

verwacht resultaat
project gereed in
geraamde investeringen
verwachte GEBEVE-bijdrage
knelpunten beleid/bestuur
financieel
technisch
opmerkingen

maart 1996

hoofdfunctie natuur
:
0
nevenfunctie natuur
: <1
wit gebied
:
5
verbetering van het aquatisch
taties
1996
f170.000
f 85.000
geen
geen
geen
geen.

ha
ha
ha
milieu en de oevervege
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BIJLAGE 2
FINANCIEEL OVERZICHT GEBEVE-PROJECTEN PER
30 NOVEMBER 1995
Bijlage 2 bevat enige financiële informatie van alle in bijlage 1 beschreven projecten.
Projecten die alleen (haalbaarheids)onderzoek omvatten zijn in bijlage 2 cursief weergegeven.
Alle GEBEVE-projecten waarvoor een toezegging is afgegeven zijn in de projectenadministratie van LBL ingevoerd onder een project-nummer (kolom nr. LBL). Sommige
projecten zijn gesplitst in onderdelen, waarvoor afzonderlijke toezeggingen worden
afgegeven. Projecten waarvoor dit het geval is, beslaan in bijlage 2 meerdere regels.
Bijlage 2 kent vier kolommen met informatie over de hoogte van de subsidie in elk project.
In de kolom "VT" (= Voorlopige Toezegging) is het subsidiebedrag opgenomen dat is
vermeld in de voorlopige subsidietoezegging(en) van het project. De directeur LBL
heeft voor dit project namens de minister van LNV een voorlopige toezegging afgegeven. Dit betekent dat de subsidiegever voor dit project een verplichting is aangegaan.
In overleg met de inspecteur LBL mag de aanvrager starten met, voor zover van toepassing, de aanbesteding, gunning en uitvoering.
In de kolom "DT" (= Definitieve Toezegging) is het subsidiebedrag opgenomen, zoals
dat is opgenomen in de definitieve subsidietoezegging(en). De directeur LBL heeft
voor dit project namens de minister van LNV een definitieve toezegging afgegeven. Dit
betekent, dat bij uitvoering van het project conform het bestek, LBL declaraties uitbetaalt tot het in de definitieve toezegging aangegeven bedrag.
De kolommen VT en DT kennen veel bedragen op een grijze ondergrond. De optelling
van de aldus gemarkeerde bedragen heeft geleid tot in tabel 7 (pag. 13) vermelde
bedragen in de overeenkomstige kolommen. Een witte ondergrond in de kolom VT
betekent dat het bedrag voor 30 november 1995 is geaktualiseerd door de afgifte van
een definitieve toezegging. Het definitief toegezegde bedrag staat dan op een grijze
ondergrond. Een witte ondergrond in de kolom DT betekent dat het de afgifte betreft
van een na 30 november 1995 afgegeven definitieve toezegging. Deze toezeggingen
worden verwerkt in de voortgangsrapportage 1996. In deze gevallen staat het voorlopig toegezegde bedrag in deze rapportage in de kolom VT op een grijze ondergrond.
In de kolom "BET" is de tot 30 november 1995 voor het project uitbetaalde subsidie
weergegeven.
De laatste subsidiekolom "RAM" geeft de per 30 november 1995 voor het project
geraamde GEBEVE-bijdrage weer.
In de kolom "INV" (= geraamde investering) is de raming van de subsidiabele projectkosten per 30 november 1995 gegeven.
Indien het in het project gehanteerde subsidiepercentage afwijkt van 50% is het toegepaste subsidiepercentage weergegeven in de kolom "afw.%".
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GEBEVE tranche 1995
nr. LBL projectnaam
VT

Status
DT

RAM

INV

afw %

BET

Groningen
Nog geen GEBEVE-toezeggingen afgegeven
-

totaal

-

-

Friesland
A2-741 Roekebosch-Bovenveld
A2-742 Vlieland
A2-743 Van Oordts Merskenpld de Duif
A2-745 De Deelen
A2-748 Katl ij kersen ar
A2-775 Lippenhuisterheide

150
300
18

206

125

totaal

593

327

125

Drenthe
A2-820 Nat. park Dwingelderveld
A2-821 Automatisering stuwen Reest
A2-822 Mantingerbos en -weiden
A2-823 Brunstingerplassen
A2-824 Drentse Aa
A2-825 Westerbergen

27
88
10
121

913

177
275
68
264
90

totaal

1.786

Overijssel
A2-830 Luttenberg fase 1-b
A2-831 Westerhuizingerveld

1.730
1.750

totaal

3.480

-

-

-

-

Gelderland
A2-800 De Wiersse
A2-801 Zuiderlingedijk
A2-857 Medler

750
47
128

55

totaal

925

55

Utrecht
A2-798
A2-798
A2-799
A2-886

Vijvers Landgoed Beerschoten
Vijvers Landgoed Beerschoten
Stroomgebied Praamgracht
Lunterse Beek

totaal

-

218
17
103
1.450

17

1.788

17

-

-

-

27
88
10
121
206
18

91
175
35
404
688
59j

470

1.451

913
177
275
68
264
110

1.825
354
550
135
529
220

1.806

3.613

1.730
1.750

3.460
3.500

3.480

6.960

750
55
128

1.500
110
255

933

1.865

218
17
103
1.450

437
34
205
2.900

1.788

3.575

30
30
30
30
30
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GEBEVE tranche 1995
nr. LBL projectnaam
VT

Noord-Holland
A2-749 Krengenbos
A2-750 Hilversumse Bovenmeent
A2-752 Mariëndal

151
277
152

totaal

580

Zuid-Holland
A2-757 Watnat
A2-758 Koornmolengat
A2-759 ZMP Polders
A2-760 Draakpolder
A2-761 v. Limburg Stirumkanaal
A2-826 De Klip DZH
A2-827 Hollandse Hoek
A2-828 Merrevliet
A2-829 Oude Nieuwe Wijde
A2-849 De Hertenkamp
A2-888 Biert
A2-889 Haagse Beek
A2-890 Grote Gat / Kleine Kreek
totaal
Zeeland
A2-795 Braakman/Westgeul
A2-796 Moerspuise Watergang
A2-797 Braakmanpolder
A2-853 De Dee
A2-854 Grote Putting
A2-855 Flaauwersinlaag
A2-891 Peilbeheer Vlaamse Kreek
A2-892 Ginsterveld
totaal'

Status
DT

I RAM
BET

151
277
152
-

49
140
59
50
345
208
58
27
36

-

103
37

37

305
157

58
21
22

75
93
510
99
1.748

704

11
55

56

37

22

•

78
47
95
43
25
375

I

i

83
45

5

183

5

INV

afw %

302
554
304

580i

1.160

49
140
37
50
345
208
58
27
36
75
93
510
99

98
280
74
100
1.150
415
117
53
73
150
200
1.021
198

1.726

3.928

11
56
22
83
47
95
43
25

22
112
44
166
94
190
85
50

382

763

30

46
50
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GEBEVE tranche 1995
nr. LBL projectnaam

Status
DT

VT

Noord-Brabant
A2-776 Lithse Kooi
A2-777 Mortelen
A2-778 Gijzenrooise Zegge
A2-779 Retentie Chaamse Bossen
A2-780 Vernatting Bredase Bos
A2-781 Land van Cuyk
A2-782 Landgoed Kamersven
A2-783 Loonsche Heide
A2-784 Waterconservering Bleekloop
A2-785 Stuw Aa of Weerijs
A2-786 Biekorf/Moerse Heide
A2-787 Stuw Ettense Beemden
A2-788 Droogte Weerijs
A2-789 Dorst-Terheyden
A2-790 Kornse Boezem
A2-791 Conserv. Maaskant
A2-792 Oploosche Molenbeek
A2-793 Wystgronden Uden
A2-794 Effluent Efteling
A2-877 Meetnet Merkske

108
70
43
6
5
75

RAM

108
70
43
6
4
75
2
43
99
35
48
55
10
37
26
110
60
124
500
50

43
6
4

2
48
99
35
60
55
10
38
26
110
60
138
500
50
1.534

totaal
Limburg
A2-802 Kroonbeek/Tielebeek
A2-803 Uitbaggeren "Venkoelen"
A2-804 Groote Molenbeek
A2-805 Mariapeel-Grauwveen
A2-806 Alg maatregelen Noord-Limburg
A2-807 Heerenven
A2-808 Schrevenhofs Broekje
A2-809 Grashoek-Limbrichterbos
A2-810 Kranenbroekerven
A2-811 Vennen Meinweg
A2-812 Inlaat Snepheiderbeek

65
285
175
155
200
318

43
35
48

55
10
37
35

124

438

-

125

225
50
60
50

85
1.668

INV

215
140
85
12
8
150
4
85
197
69
96
110
19
74
52
220
120
249
2.000
198

1.502

4.102

65
285
775
155
200
318
225
50
60
50
85

130
570
350
310
400
635
450
100
120
100
170

125

-

1.668

3.335

-

-

-

-

-

14.476

1.850

14.333

30.752

totaal

afw %

BET

25
25

Flevoland
Nog geen GEBEVE-toezeggingen afgegeven
totaal
totaal Nederland

168
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BIJLAGE 3
KAARTBIJLAGEN
In deze bijlage zijn de door de projecten beïnvloede oppervlaktes per provincie op een
kaart weergegeven. Als de beïnvloede oppervlakte een provinciegrens overschrijdt is
de gehele oppervlakte toegerekend aan de provincie waarin de beïnvloede oppervlakte zich voor het grootste deel bevindt.
Als ondergrond voor deze kaart heeft de in 1994 in de Voortgangsrapportage Integraal
Waterbeheer en Noordzee-aangelegenheden van de minister van Verkeer &
Waterstaat gepubliceerde kaart met verdroogde gebieden met hoofd- of nevenfunctie
natuur gediend. Zo kon inzichtelijk worden gemaakt in welke mate GEBEVE-projecten
een rol spelen in het terugdringen van de verdroging in de op de kaart aangegeven verdroogde gebieden.
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PROVINCIE GELDERLAND

GEBEVE onderzoeksprojecten
O

onderzoeksproject

GEBEVE uitvoeringsprojecten > 100 ha

GEBEVE uitvoeringsprojecten < 100 ha
in uitvoering

::::::::

::::::::

gereed

ik

gereed*

786

projectnummer

Verdroogde gebieden
o

10
Schaal 1 :400.000

20 km

j ^

fcarfografie
Landinrichting en Beheer
Landbouwgronden,
utrecht maart 1996

gebied met hoofdfunctie natuur
gebied met nevenfunctie natuur

' komt niet voor
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PROVINCIE ZUID - HOLLAND

1

GEBEVE onderzoeksprojecten
O

onderzoeksproject

GEBEVE uitvoeringsprojecten > 100 ha
\

in uitvoering*

fejigfoij-ij gereed*

GEBEVE uitvoeringsprojecten < 100 ha
|§

in uitvoering

•fe

gereed*

766

projectnummer

Verdroogde gebieden
\

gebied met hoofdfunctie natuur
gebied met nevenfunctie natuur

' komt niet voor

10

Schaal 1 : 400.000

20 km

•

kartograiïe.
Landinrichting en Beheer
Landbouwgronden,
Utrecht, maart 1996
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PROVINCIE OVERIJSSEL

X

•

-

-

^ .

GEBEVE onderzoeksprojecten
O

onderzoeksproject*

GEBEVE uitvoeringsprojecten > 100 ha
\

in uitvoering

|j:$:j:S>lg] gereed*

GEBEVE uitvoeringsprojecten < 100 ha
^

in uitvoering*

•jS^

gereed*

786

projectnummer

Verdroogde gebieden
|

gebied met hoofdfunctie natuur
gebied met nevenfunctie natuur

• kamt niet voor

10
Schaal 1 : 400.000

20 km

ksrtagrafie :
Landinrichting en BBheer
Landbouwgronden,
Utrecht, maan 1996
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PROVINCIE NOORD - BRABANT

GEBEVE onderzoeksprojecten
O

onderzoeksproject

GEBEVE uitvoeringsprojecten > 100 ha

H ] in uitvoering

GEBEVE uitvoeringsprojecten < 100 ha
^

in uitvoering

T-j-

gereed*

786

projectnummer

Verdroogde gebieden
|

gebied met hoofdfunctie natuur
gebied met nevenfunctie natuur

10

* komt niet voor

Schaal 1 ; 400.000

20 km

j j kartogralte;
Landinrichting en Beheer
Landbouwgronden
Utrachl. maart 1996
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PROVINCIE FRIESLAND

i

GEBEVE onderzoeksprojecten
O

onderzoeksproject*

GEBEVE uitvoeringsprojectet
|

100 ha

GEBEVE uitvoeringsprojecten < 100 ha

in uitvoering

l:j:|:j:|:j:j:j:j:l gereed*

in uitvoering

•jff

gereed"

786

projectnummer

Verdroogde gebieden
gebied met hoofdfunctie natuur
gebied met nevenfunctie natuur

* komt nie1 voor

10
Schaal 1 :400.000

20 km

•

kartogralie:
Landinrichting en Beheer
Landbouwgronden,
Utrecht, maart 1996
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PROVINCIE LIMBURG

l .r;

i.J :
l. t :
•F

-

'•

GEBEVE onderzoeksprojecten
O

onderzoeksproject

GEBEVE uitvoeringsprojecten > 100 ha

GEBEVE uitvoeringsprojecten < 100 ha

i] m uitvoering

^

in uitvoering

:] gereed*

^f

gereed*

786

projectnummer

Verdroogde gebieden
|

gebied met hoofdfundte natuur
gebied met nevenfunctie natuur

' komt niei voor

10
Schaal 1 :400.000

20km

ï

kartografie:
Landinrichting er Beheer
Landbouwgronden.
Utrecht, maart 1996
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PROVINCIE NOORD - HOLLAND

1

GEBEVE onderzoeksprojecten
O

onderzoeksproject*

GEBEVE uitvoeringsprojecten > 100 ha
\

in uitvoering

iï§Spï] gereed*

GEBEVE uitvoeringsprojecten < 100 ha
^

in uitvoering

•jjf

gereed*

786

projectnummer

1

Verdroogde gebieden
\

gebied met hoofdfunctie natuur
gebied met nevenfunctie naiuur

* komt niet voor

f

10.
Schaal 1 :400.000

20 km

ï

ksrtogratie:
Landinrichting en Beheer
Landbouwgronden,
Utrecht, maart 1996
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PROVINCIE ZEELAND

GEBEVE onderzoeksprojecten
O

onderzoeksproject*

GEBEVE uitvoeringsprojecten > 100 ha
|

GEBEVE uitvoeringsprojecten < 100 ha

in uitvoering

in uitvoering

j gereed*

gereed*
.-.<..

.

Verdroogde gebieden
|

gebied met hoofdfunctie natuur
gebied met nevenfunctie natuur

786

projectnummer
' kamt niet voor

20 km
Schaal 1 : 400 000

kanografie:
Landinrichting en Beheer
Landbouwgronden
Utrecht, maart 1996
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PROVINCIE GRONINGEN

V;

.-

't—.

|

tft,
\

i. 3

GEBEVE onderzoeksprojecten
O

onderzoeksproject*

GEBEVE uitvoeringsprojecten > 100 ha

GEBEVE uitvoeringsprojecten < 100 ha

\ in uitvoering*

in uitvoering*
•JV

gereed*

786

projectnummer*

Verdroogde gebieden
|

gebied met hoofdfunctie natuur
gebied met nevenfunctie natuur

* komt niet voor

tc
Schaal 1 :400.000

20 km

F. ,^m

kartogralte :
Landinrichting en Beheer
Landbouwgronden.
Utrecht, maart 1936
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PROVINCIE UTRECHT

GEBEVE onderzoeksprojecten
O

onderzoeksproject*

GEBEVE uitvoeringsprojecten > 100 ha
Ü in uitvoering
|;:;:;:;:;:;i;:;:;| gereed*

GEBEVE uitvoeringsprojecten < 100 ha
^

in uitvoering*

^•j-

gereed*

786

projectnummer

Verdroogde gebieden
|

gebied met hoofdfunctie natuur
gebied met nevenfunctie natuur

' komt met voor

ro
Schaal 1 :400.000

20 km

I

kartagralie:
Landinrichting er Beheer
Landbouwgronden
Utrecht maart 1996
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PROVINCIE DRENTHE

GEBEVE onderzoeksprojecten
O

onderzoeksproject*

GEBEVE uitvoeringsprojecten > 100 ha
\

n
GEBEVE uitvoeringsprojecten < 100 ha

in uitvoering

in uitvoering

Verdroogde gebieden
|

gebied met hoofdfunctie natuur

786

projectnummer

gebied met nevenfunctie natuur

* komt niet voor

10
Schaal 1 : 400.000

20 km

^ ^

karïogralie
Landinrichting en Beheer
Landbouwgronden,
Utrecht, maart 1996
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PROVINCIE FLEVOLAND

GEBEVE onderzoeksprojecten
Ö

onderzoeksproject*

GEBEVE uitvoeringsprojecten > 100 ha
i
:

GEBEVE uitvoeringsprojecten < 100 ha
in uitvoering*

in uitvoering*

::

|&: :v: : :[ij gereed*

•&

gereed*

786

projectnummer*

Verdroogde gebieden
j gebied met hoofdfunctie natuur
gebied met nevenfunctie natuur

' komt niet voor

.0
Schaal 1 : 400.000

20 km

ïï
|

kartagtafie
Landinrichting en Beheer
Landbouwgronden
Utrecht, maart 1996
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