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Water in beweging

Verslag
van de mondelinge en schriftelijke reacties op het ontwerp-Waterhuishoudingsplan
en het commentaar van Gedeputeerde Staten

Arnhem, oktober 1990

LEESWIJZER

Voor u ligt het verslag van de schriftelijke en mondelinge inspraak- en overlegreacties op het
concept-Waterhuishoudingsplan (WHP) van de provincie Gelderland en het commentaar hierop van
ons College. Door de vele reacties Is het een omvangrijk verslag geworden. Vandaar een korte
leeswijzer.
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de wijze waarop de inspraak is georganiseerd en uitgevoerd. In
hoofdstuk 1 worden geen Inspraakreacties weergegeven.
In hoofdstuk 2 staat een algemeen overzicht van de reacties en een samenvatting van de
belangrijkste hoofdlijnen uit de inspraak. Wie zich snel een algemeen beeld wil vormen van de
inspraak moet dit hoofdstuk lezen.
In hoofdstukken 3 tot en met 7 kunt u een overzicht van alle reacties lezen. In principe is elke reactie
hierin opgenomen. Het commentaar op de inspraakreacties is cursief aangegeven.
Daar waar dat mogelijk was zijn de belangrijkste tendensen aan het begin van een paragraaf
samengevat. Deze samenvattingen en ons commentaar zijn cursief gedrukt. Wie vooral
geinteresseerd is in de Inhoud van de reacties en minder in de herkomst, kan volstaan met het lezen
van de samenvattingen.
Een lijst van schriftelijke en mondelinge insprekers maakt het mogelijk na te gaan wie ingesproken
hebben. De letter 'm' met daarachter een cijfer betekent dat het hier gaat om een mondelinge reactie.
Via de index die aan het eind opgenomen is, kunt u precies nagaan waar ieders reactie weergegeven
is.
Tenslotte: als het geslacht van een inspreker onbekend was, is steeds de mannelijke vorm ("hij')
aangehouden. Bij vrouwelijke Insprekers Is hier uiteraard zij" bedoeld.
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HOOFDSTUK 1.

1.1

DE INSPRAAKPROCEDURE

Waarom Inspraak

Voor de communicatie over het Waterhuishoudingsplan is in november 1989 een communicatieplan
vastgesteld. Hierin staat beschreven waarom er inspraak wordt georganiseerd, hoe de
besluitvormingsprocedure verloopt, welke doelgroepen benaderd worden, waarom voor welke
voorlichtingsmiddelen Is gekozen, hoe de inspraakprocedure verloopt en hoe de planning in de tijd
is. In het communicatieplan staan de volgende argumenten om Inspraak te organiseren:
- het gaat om een beleidsvoornemen dat van belang is voor de leefsituatie van de Gelderse
bevolking in het algemeen, maar vooral van een aantal groepen
- de mening van belanghebbenden en belangstellenden is gewenst
- de inspraakprocedure wordt georganiseerd conform de Gelderse inspraakraamverordening en de
nota "communicatie in de jaren '90'; dit gebeurt mede op grond van artikel 66 van de Wet op de
Waterhuishouding.

1.2

Uitvoering van de inspraakprocedure

doelgroeven
De inspraakprocedure en voorlichting t.b.v. de inspraak was gericht op de volgende
belanghebbenden en belangstellenden:
- waterschappen en zuiveringsschappen
- waterleidingbedrijven
- rijkswaterstaat
- gemeenten
- buurprovincies en West-Duitsland
- Industriële kringen, kamers van koophandel
- landbouwschap, standsorganisaties, Individuele agrariërs
- andere (belangen)organisaties zoals natuurterreinbeherende instanties, boseigenaren, recreatie en
visserij, milieugroepen
- individuele burgers
- insprekers van vroegere 'water'lnspraakprocedures
voorlichting

Waterbrief
Sinds juni 1988 verschijnt de Waterbrief. Dit informatiebulletin geeft Informatie over de stand van
zaken van de voorbereiding van het WHP en verschijnt op momenten dat er nieuwe ontwikkelingen te
melden zijn. Waterbrief 6 is tegelijk met de inspraakkrant uitgegeven.
De eerste Waterbrief is verzonden naar de hiervoor genoemde groepen. Een deel van de bijna 1500
abonnees ontvangt de brief aangezien zij er politiek of beroepsmatig bij betrokken zijn (gemeenten,
water/zuiveringsschappen, openbare bibliotheken, statenleden); een ander deel heeft toezending
aangevraagd n.a.v. een bericht in de pers of na ontvangst van de vrijblijvend toegestuurde eerste
Waterbrief.
Waterkrant
Voor de inspraak is een Inspraakkrant gemaakt. Deze Waterkrant (oplage 5.000 exemplaren) is
gestuurd naar alle abonnees op de Waterbrief en naar overlegpartners. Bovendien kon hij worden
aangevraagd via een bon in een advertentie of de Waterkrant zelf. Verder is de krant verspreid op de
Inspraakbijeenkomsten. Er zijn in totaal ongeveer 4.600 verspreid.

Ontwerp-Waterhuishoudingsplan
Het ontwerp-WHP is ter visie gelegd bij gemeenten, openbare bibliotheken, secretarieën van
waterschappen en de bibliotheek in het provinciehuis. Overlegpartners en instanties die betrokken
zijn bij de uitvoering hebben het ontwerp via de dienst Milieu en Water toegezonden gekregen. Via de
bonnen In de advertentie en de Waterkrant zijn ongeveer 250 ontwerpen verstuurd.
Advertenties
Half mei 1990 zijn advertenties geplaatst in de grote regionale kranten. Deze advertenties waren
vooral bedoeld om belanghebbenden te bereiken die door onvoorziene omstandigheden geen
Inspraakkrant hadden gekregen.
Tijdens de inspraakprocedure bleek dat in de Waterkrant een verkeerd postbusnummer vermeld Is.
Ter correctie is daarom direct na ontdekking een advertentie geplaatst in dezelfde kranten. De fout is
echter vooral hersteld dankzij alerte medewerking van de PTT in Arnhem.
Persberichten
Over de vaststelling van het ontwerp-WHP, de inspraakprocedure en andere belangrijke zaken zijn
telkens persberichten verschenen. Bovendien is direct na vaststelling van het ontwerp-WHP een
persconferentie georganiseerd.

inspraak
Op 11, 12 en 14 juni 1990 zijn er inspraakbijeenkomsten georganiseerd in Apeldoorn, Ruurlo en Tiel.
Aan het begin van deze avonden is door de verantwoordelijke gedeputeerde en ambtenaren een
toelichting gegeven. Dit werd begeleid door dia's en een kaart. De bijeenkomsten zijn verschillend
bezocht. In Apeldoorn waren ongeveer 80 belangstellenden, in Tiet 60. In Ruurlo kwamen echter,
ondanks het voetballen en de vervroegde begintijd (half 7) ruim 300 belangstellenden. 37 van alle
bezoekers reageerden mondeling; daarnaast kwamen er 472 schriftelijke reacties binnen de
Inzendtermijn. Geruime tijd hierna werden er nog enkele schriftelijke reacties ontvangen. Vier hiervan
waren hetzelfde als van de heer Te Untum (reactie 7). Deze inzendingen konden daarom eenvoudig
in het verslag worden verwerkt (nrs. 473 t/m 476). Bij de reacties van de gemeente Hoevelaken, de
gemeente Lienden, de 2e reactie van de gemeente Renkum, Gedeputeerde Staten van Umburg en
Rijkswaterstaat kon dit niet meer. Zij zijn achterin deze Inspraaknota gevoegd. Bij het commentaar op
de Inspraak zijn deze reacties wel verwerkt.
Op 11 juni is er 's middags in het Huis der Provincie een discussiebijeenkomst georganiseerd voor
Instanties die met de uitvoering van het WHP te maken krijgen, zoals gemeenten, waterschappen,
zuiveringsschappen en andere overheden. Na een plenaire discussie kon over vijf onderwerpen in
kleine groepen doorgepraat worden. Er waren ongeveer 100 belangstellenden. Omdat het een
discussiemiddag was, is er geen verslag voor de inspraak van gemaakt.
1.3

Verdere besluitvorming

De reacties uit inspraak en overleg worden in deze Inspraaknota beantwoord door het College van
Gedeputeerde Staten. Insprekers, overlegpartners en belangstellenden ontvangen deze inspraaknota.
Zij worden bovendien op de hoogte gehouden van alle volgende besluiten over het ontwerpWaterhuishoudhoudingsplan.

HOOFDSTUK 2.

OVERZICHT EN SAMENVATTING VAN DE REACTIES

Samenvatting
Alle schriftelijke reacties en het verslag van de mondelinge reacties liggen tot het besluit van
Provinciale Staten over het Waterhuishoudingsplan ter inzage bij de bibliotheek van de provincie in
het Huis der Provincie in Arnhem.

2.1

Overzicht

Er kwamen In totaal 518 reacties op het ontwerp-Waterhuishoudingsplan. 478 personen en Instanties
stuurden een schriftelijke inspraakreactie en 37 personen spraken (al dan niet op persoonlijke titel) in
op de inspraakavonden *
laat ingezonden reacties konden niet in het inspraakverslag worden
verwerkt, maar wel in het commentaar op de inspraak. Zij zijn achterin deze inspraaknota te vinden.
Een aantal reacties was gelijkluidend.
Het grootste deel daarvan was afkomstig van 359 agrariërs die allen een kopie van een
standaardreactie instuurden. De heer Te Lintum (7) was hiervan de eerste, daarom Is alleen zijn
reactie integraal verwerkt. De reactie van de anderen is alleen verwerkt voorzover zij zelf nog
aanvullend commentaar bij hun reactie gaven. Het gaat hier om de volgende insprekers: 9-11; 13-21;
23-26; 33-51; 55 -71; 73-88; 91-238; 240-241; 243-246; 248; 250-252; 257-258; 268-269; 271; 283-296;
301-303; 314-316; 319-320; 327; 330; 333-334; 337-415; 428-443; 449-470; 473-476. Voor hun namen
zij kortheidshalve verwezen naar de lijst met schriftelijke insprekers.
Verder stuurden acht gemeenten op de Veluwe een gelijkluidende reactie. Het betrof hier de reacties
253, 255, 256, 304, 309, 421, 443 en 448. Ook deze reacties zijn als één reactie behandeld, tenzij
een gemeente zelf extra reacties aan de standaardreactie toevoegde.
De gemeenten Wageningen (420),(421) en Ede (52),(306) stuurden beide twee reacties.
De meeste water- en zuiveringsschappen onderschrijven -naast hun eigen reactie- ook de reactie van
de Gelderse Waterschapsbond.
De werkgroep Leefklimaat Zevenaar (260) onderschrijft op hoofdlijnen de Inspraakreactie van de
Gelderse Milieufederatie (308).
De Stichting Natuur en Milieu (29) ziet af van een eigen reactie, omdat haar reactie reeds verwerkt is
in die van de Gelderse Milieufederatie.
De gemeente Winterswijk (423) kan in hoofdlijnen akkoord gaan met het ontwerp WHP.
De gemeente Renkum (262) is niet in staat om nu reeds een bestuurlijk afgeronde mening op schrift
te stellen en volstaat met een ambtelijke notitie. Ook de gemeente Arnhem (444) kondigt aan later te
reageren.
De gemeente Groesbeek (447) ziet in het ontwerp-WHP geen aanleiding tot het maken van op- of
aanmerkingen.
De WOG (299) onderschrijft de reactie van de Veluwse Nutsbedrijven (28), voorzover deze niet
specifiek van toepassing zijn op de Veluwe.

2.2

Samenvatting van de reacties

Het ontwerp-Waterhuishoudingsplan roept zowel positieve als afkeurende reacties op. Positieve,
omdat veel insprekers er waardering voor hebben dat er nu een integraal plan komt voor het gehele
waterbeheer. Negatieve, omdat men ofwel vindt dat deze integrale aanpak nog niet goed uitgewerkt
is, ofwel omdat men vindt dat bepaalde aanspraken, zoals landbouw, natuur- en milieubeheer of
drinkwaterwinning onvoldoende gehonoreerd worden. Een veel gehoorde klacht is ook dat velen het
plan te vaag vinden.

*Vanwege dubbeltellingen komt het aantal in de lijst met schriftelijke Insprekers wat hoger uit.
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Dit stuit op twee bezwaren:
- lagere overheden krijgen onvoldoende houvast;
- betrokkenen kunnen het effect van beleidsvoornemens (positief of negatieve) niet goed inschatten.

De volgende groepen insprekers zijn te onderscheiden:
- agrariërs en hun belangenorganisaties
- natuur- en milieubeschermers en hun organisaties
- rijksoverheid**
- gemeenten
- waterschappen, zuiveringsschappen en recreatieschappen.
De belangrijkste Inhoudelijke reacties kunnen als volgt samengevat worden:
Agrariërs en hun organisaties ervaren het WHP als zeer bedreigend omdat zij vinden dat binnen de
functies II t/m V veel beperkingen opgelegd worden aan de landbouw. Bovendien zijn zij van mening
dat ook binnen functie l de prioriteiten niet volledig bij de landbouw liggen. Zij vrezen vooral
beperkingen In de mogelijkheden om te kunnen beregenen en ontwateren. Daarnaast vrezen zij
mogelijke beperkingen In de bemesting en gewasbescherming. Zij vragen uitdrukkelijk om een goede
schadevergoedingsregeling.
Natuur- en milieubeschermers komen na lezing van het WHP tot een geheel andere conclusie. Zij
vinden de Intenties van het plan weliswaar aardig, maar zij vinden het dusdanig vrijblijvend
geformuleerd dat de landbouw In feite geen strobreed In de weg gelegd wordt- een situatie die zij
betreuren. Natuur- en milieubeschermers willen met name strengere eisen stellen aan het kwaliteitsen het kwantiteitsbeheer van het grond- en oppervlaktewater. Zij vinden de natuur in de functies Ii
t/m V onvoldoende beschermd en binnen functie 1 volstrekt onvoldoende beschermd.
Het verbreden van de taken van de waterschappen roept enige weerstand op van landbouwzijde;
anderen pleiten voor verdere integratie van kwaliteits- en kwantiteitsbeheer en weer anderen vinden
de waterschappen te agrarisch georiënteerd. Enkele waterschappen zijn van mening dat de
waterschappen geen oneigenlijke taken zoals natuurbeheer opgedragen moeten krijgen.
Twee waterleidingbedrijven storen zich aan het feit dat er een plafond gesteld wordt aan de
hoeveelheid drinkwater die zij mogen winnen. Met name bij de inhoudelijke onderbouwing van dit
plafond plaatsen zij grote vraagtekens. Een derde waterleidingbedrijf vindt een dergelijk plafond
aanvaardbaar, als ook aan andere grondwaterverbruikers beperkingen worden opgelegd.
Agrariërs In de Betuwe zijn fel gekant tegen een reserveringsgebied voor drinkwater.
Enkele waterbeheerders zijn van mening dat de provincie zeker een rol dient te spelen bij de
waterbeheersing in de stedelijke gebieden. Zij tekenen bezwaar aan tegen de vaststelling dat
retentievijvers in stedelijke gebieden tot het afwateringssysteem zouden behoren; zij zien hierin een
poging om hen op een oneigenlijke wijze met waterkwaliteitsbeheer op te zadelen.
Een aantal insprekers vraagt de aandacht voor de functie bos.
Tenslotte doen de insprekers een groot aantal concrete suggesties voor de Inhoud. Hiervoor
verwijzen wij u graag naar het eigenlijke verslag.

** Deze laatste drie groepen zijn geen Insprekers maar overlegpartners. Hun reacties zijn hier
echter samen met die van de insprekers verwerkt.
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HOOFDSTUK 3.

ALGEMENE REACTIES

Samenvatting
In het algemeen bestaat er bij veel Insprekers waardering voor het feit dat er nu een integraal plan
voor het waterbeheer is. Wel vinden sommige insprekers dat het plan explicieter zou moeten zijn met
betrekking tot de concrete uitwerking (vaak voor specifieke gebieden) van de verschillende beleidsvoornemens; zij hebben moeite met het formuleren van een reactie omdat zij de voorgestelde
doelstellingen en maatregelen te algemeen vinden.
Voor wat betreft de Organisatie van de inspraak klagen enkele insprekers over het tijdstip van de
inspraak. Verder zijn er enkele opmerkingen over de moeilijke verkrijgbaarheid van het WHP zelf en
onvoldoende voorlichting.

3.1

Een Integraal plan

De Stichting Milieuwerkgroep Doetinchem e.o. (72) vindt dat het plan er veelbelovend uitziet en hoopt
dat het ook uitgevoerd zal worden.
De ANWB (472) maakt zich ernstig zorgen over de beperkingen van de mogelijkheden voor recreatie
door milieuverontreiniging. De ANWB vindt het positief dat ook de provincie Gelderland een
voortvarend waterkwaliteitsbeleid voert.
De directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie (310) spreekt zijn waardering uit voor de
evenwichtige opzet van het plan; de voorgaande fasen riepen bij hem veel vragen op, maar
uiteindelijk is zijns inziens een goed plan bereikt. Dit plan komt in grote lijnen overeen met de
regeringsbeslissingen, zoals deze zijn verwoord In het Nationaal Milieubeleidsplan, het
Natuurbeleidspian en de derde nota Waterhuishouding.
Ook de heer Iglesias (232) spreekt van een evenwichtige opzet, waaruit in het algemeen een
duidelijke visie spreekt op het waterbeheer in Gelderland.
G.J. Ordelman (1) merkt op dat het de plicht van de mens Is om de aarde zodanig te beheren dat
een verscheidenheid aan planten en dieren er een plaatsje kunnen vinden. Ook de provincie zelf zou
zijns Inziens eens voor de spiegel moeten gaan staan, omdat de provincie 10 tot 15 jaar geleden niet
wilde luisteren naar natuurbeschermers die waarschuwden tegen overbemesting.
De Veluwse Nutsbedrijven (28) hebben waardering voor het feit dat nu voor het eerst een integraal
plan op tafel ligt voor het beheer van het grond- en oppervlaktewater.
De Gelderse Waterschapsbond (5) vindt het positief dat het Waterhuishoudingsplan kort na de derde
Nota Waterhuishouding verschijnt. De bond juicht het toe dat er nu een integraal plan voor het
waterkwantiteits- en het waterkwalftettsbeheer is. Dit maakt het mogelijk de gewenste hogere Inspanning met betrekking tot het waterbeheer te plaatsen in een specifiek Gelders kader.
Ook vindt de Waterschapsbond dat de onderzoeken waar het WHP op gebaseerd is meestal globaal
van aard zijn. Bij het opstellen van beheersplannen zal meer gedetailleerd onderzoek nodig zijn.
Ook de Samenwerkende Kamers van Koophandel (419) stellen een dergelijk integraal plan op prijs.
Dit moet paraplu-beleid zijn.
Het WMG (235) gaat ervan uit dat een goede afstemming op het door VROM aangekondigde
Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening nog tot de mogelijkheden behoort.
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3.2

Vaagheden

De heer Evers (m6) van de districtscommissie Putten van het Landbouwschap vindt het een rapport
met nogal wat onduidelijkheden. Er staan veel vage termen In als "zo gering mogelijk" of "niet hoger
of lager dan strikt noodzakelijk". Uitspraken als 'watergangen beschermen" en "watergangen herstelen" leiden ook tot verwarring.
De heer Van Hattem (284) vindt het plan zeer onduidelijk en erg moeilijk.
W.G. Spekking (327) verlangt eerst meer duidelijkheid.
Mevrouw Halfman-Memelink (240) ergert zich er aan dat er totaal niets over plaatselijke maatregelen
in het plan staat. De kaarten tonen geen duidelijke grenzen voor bepaalde regels. Zij acht de nieuwe
situatie niet werkbaar.
3.3

Organisatie van de inspraak

De heer Van Kempen (32) klaagt erover dat het bijzonder moeilijk was om het Waterhuishoudingspian
te pakken te krijgen;dat bemoeilijkt het geven van een goede inspraakreactie.
De heer Van Bergen (279) had namens de KNNV afd. Arnhem graag een inspraakreactie willen
leveren; hij had het weekend van 7-8 Juli 1990 daarvoor gereserveerd. Hoewel zij het ontwerp plan
reeds op 1 juli besteld hadden, hadden zij het toch niet op tijd in huis.
Het polderdistrict Betuwe (312) merkt op dat de leesbaarheid van het plan verhoogd wordt door
paginanummers in de inhoudsopgave op te nemen.
De heer Mennink (m12) spreekt namens de standsorganisaties uit Vorden. Hij protesteert tegen het
tijdstip, half zeven (veel te vroeg) en de tijd van de inspraak. Het had veel beter in de herfst gekund.
De heer Hofstee (m15) onderstreept namens de landbouworganisaties in de gemeente Lochem de
opmerkingen over het ongunstige tijdstip van Inspraak.
De heer Tangelder (m26) van de ABTB-Silvolde protesteert tegen het tijdstip i.v.m. het voetballen.
De heer Unschot (ml 7) neemt het woord namens de Gelderse Maatschappij voor Landbouw uit
Ruurlo. Hij protesteert tegen de aanvangstijd en verwijst naar de bijeenkomsten van het
waterwingebied enkele jaren geleden. Hij vindt dat er persoonlijke uitnodigingen voor deze avond
hadden moeten worden verstuurd.
Mevrouw Halfman (m23/240) vraagt zich af hoe je inspraak kunt hebben als je geen circulaire hebt
gehad. Er is volgens haar niet tijdig streekgebonden voorlichting gegeven; verder was de periode van
de voorlichting te kort.
Ons College vindt het belangrijk dat t.b.v. de Inspraak betrokkenen bij beleidsvoornemens en
andere belangstellenden zo goed mogelijk en tijdig op de hoogte komen van plannen als het
ontwerp-WHP. Zoals In het eerste hoofdstuk is omschreven, is dat In dit geval gebeurd d.m.v. het
verspreiden van de Waterbrieven en de Inspraakkrant, advertenties en teivislelegglng. Het Is spijtig
dat desondanks enkele Insprekers het plan niet op tijd ontvingen of hebben kunnen inzien. Het
ver-zoek om persoonlijke uitnodigingen te sturen voor inspraakbijeenkomsten moet helaas in dit
geval worden afgewezen, aangezien het praktisch niet uit te voeren is. De groep belanghebbenden
is veel te groot, omdat eigenlijk alle bewoners van Gelderland belanghebbend bij het plan zijn. De
inspraakkranten zijn op ruime schaal verspreid; ze lagen bovendien bij de ingang van de zalen waar
de bijeenkomsten waren. Zonder een dergelijke krant was het wellicht moeilijk een mondelinge
reactie te geven; bij het formuleren van een schriftelijke reactie kon de krant echter zeker gebruikt
worden.
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Het is de bedoeling dat Provinciale Staten voor de komende Statenverkiezingen een besluit nemen
over het Waterhuishoudingsplan. Dit betekende dat de inspraak voor de zomervakantie 1990
georganiseerd moest worden, juist in de periode dat de wereldkampioenschappen voetbal waren.
Zodra de wedstrijden van Nederland bekend werden, is besloten de bijeenkomst in Ruurio i.p.v. om
20.00 uur om 18.30 uur te laten beginnen. Vanzelfsprekend hebben wij begrip voor de protesten
tegen dit tijdstip. Aan de andere kant blijkt uit de grote opkomst In Ruurlo echter niet dat dit een
belemmering was voor betrokkenen (Ruurlo ruim 300 bezoekers, Apeldoorn 80, Tiel 60).

HOOFDSTUK 4.

OPMERKINGEN BIJ DE ACHTERGRONDEN VAN HET PLAN

Samenvatting
Een aantal Insprekers plaatst kanttekeningen bij de manier waarop de watersysteembenadering in
het plan gestalte gekregen heeft. Enkele insprekers vinden dat de waterkwaliteit daarbij
onvoldoende aandacht heeft gekregen. Sommige Insprekers hebben opmerkingen bij de juistheid,
de volledigheid dan wel de interpretatie van de basisgegevens waar het plan op gebaseerd is.
Een aantal insprekers vraagt meer duidelijkheid bij het gebruik van definities en benamingen.

4.1

Algemeen

Het polderdistrict Betuwe (312) geeft de voorkeur aan de term Waterhuishoudkundige infrastructuur"
boven " afwateringssysteem" omdat daarmee ook de wateraanvoer bedoeld kan worden (o.a. pg. 37
en 86).

Ook de directeur LNO (310) heeft een opmerkingen bij de achtergronden van het plan: de relatie tot
het milieu heeft niet alleen betrekking op de kwaliteit, maar ook op de kwantiteit. Het niveau van het
water speelt namelijk ook een belangrijke rol (pg. 3).
De Gelderse Milieufederatie ( 308) vindt dat er bij de beschrijving van het grondwatersysteem niet
alleen gekeken moet worden naar de kwantitatieve aspecten, maar ook naar de kwalitatieve
aspecten. De watersysteembenadering zoals die verwoord is in de nota "Omgaan met Water klinkt
onvoldoende In de nota door volgens de GMF. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op concrete

begrenzingen, op de verdroging van de natuur in relatie tot de beheersbaarheid van het water en op
de invloed van organische microverontreinigingen en bestrijdingsmiddelen op de gebruiksmogelijkheden van oppervlaktewater.
Op pagina 37 van het plan gaat het over de hoger gelegen gebieden in Gelderland. Als hier van
oppervlaktewater wordt gesproken dan is daar alleen afwatering in het geding. Op pagina 86 is
beleidspunt 5 met name gericht op afstemming van waterafvoersituaties. Dat het afwateringssysteem
ook voor wateraanvoer kan worden gebruikt is genoegzaam bekend en ook aangegeven in
beleidspunt 5.
De opmerking dat de relatie tot het milieu niet alleen betrekking heeft op de kwaliteit maar ook op
de kwantiteit is juist, dit blijkt ook uit de beschrijving natuur, landschap en cultuurhistorie (2.2.4.
WHP)
Bij de beschrijving van het grondwatersysteem moet ook aandacht worden gegeven aan de
kwalitatieve aspecten. Dit is dan ook gedaan op blz. 10, 11 en 12 in het WHP.
De watersysteembenadering klinkt onvoldoende door in het WHP. Dit is wel geprobeerd in
hoofdstuk 2 in algemene zin. Wat echter GMF wil is zeer gedetailleerd. Dit hoort thuis in de
beheersplannen van de schappen.
Als gesproken wordt van milieu wordt milieuhygiëne bedoeld, de kwantiteit behoort tot de
waterhuishouding, de bescherming van de grondwaterkwaliteit wordt tot het milieubeleid gerekend.
4.2

Beschrijving waterhuishoudkundlg systeem en kaarten

De directeur LNO (310) vindt dat de opmerking over een verhoogd chloridegehalte in de ondergrond
verkeerd kan worden opgevat. Van nature wordt er immers in de diepere ondergrond zout water
aangetroffen (pg. 12). Volgens hem zijn de plaatjes op pg. 14 wat suggestief omdat de periode vanaf
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1974 wordt genomen. Het extreem droge jaar 1976 en het herstel daarna is goed te zien, terwijl een
vergelijking met de jaren 60 niet mogelijk is.
De Milieugroep Lochem (318) mist een verantwoording van de herkomst van de gebruikte basisgegevens. De klasse-Indeling bij afb 31 (met name de klasse 10-40 %) is zeer breed; deze kaart wekt de
indruk dat de Achterhoek een relatief droog gebied is, terwijl dit niet zo is.
Volgens de heer Van Zadelhoif (259) is het Waterhuishoudingsplan op onvoldoende basisgegevens
gebaseerd: zo kan hij op kaart 5 op bladzijde 11 geen meetpunt ontdekken in de gemeente
Hummelo en Keppel. Toch worden de meetgegevens gebruikt bij de functietoedeling.
De opmerking over een verhoogd chloride gehalte in de diepe ondergrond kan verkeerd worden
opgevat. Dit is niet het geval als de tekst goed gelezen wordt. De figuren op blz. 14 hebben alleen
tot doel de variatie van de grondwaterstand in de tijd aan te geven op een aantal lokaties in
Gelderland, waarbij de beregening in de onverzadigde zone duidelijk verschilt. Verder hebben wij
geen enkele suggestie willen wekken.
De gebruikte basisgegevens zijn afkomstig uit vele bronnen; dit is niet beknopt aan te geven. Veel
kaarten zijn speciaal voor dit plan getekend om niet meer informatie te geven dan strikt nodig is
voor het geven van inzicht en van de bronnen van beleidsterreinen.
De meetgegevens ten aanzien van de systematische grondwaterstandverlaging c. q. verhoging (kaart
5, blz. 4 WHP) zijn jjf gebruikt bij de functietoedeling. De opmerking is dan ook niet terecht.

verdroging
De heer Blom (ml) gaat In op blz. 7 uit het ontwerp. De capillaire opstijging op hun
zandgrondbedrijven is veel minder dan de genoemde 100 - 120 mm. Tijdens droogte-perioden is die
nihil. Hij en andere agrariërs willen de mogelijkheid houden om grondwater voor beregening te
onttrekken. Droogteschade betekent voor hen niet op de eerste plaats produktiederving, maar vooral
afsterven van gras en verslechtering van de grasmat.
Het waterschap lJsselland-Baakse Beek (335) vindt dat het verdrogingsonderzoek op blz. 10 van het
plan weliswaar genuanceerd Is samengevat, maar dat in de rest van het plan weinig van deze
genuanceerde visie terug te vinden is. Met name wijst het waterschap er op dat te weinig melding
gemaakt wordt van stijging van de grondwaterstand in met name het noordelijk deel van Oost
Gelderland.
De Stichting Werkgroep Milieubeheer voor het stadsgewest Nijmegen (332) vindt dat er bij de
omschrijving van de problemen te weinig aandacht besteed wordt aan de veranderingen in de
grondwaterstanden en -stroming In de directe omgeving van Nijmegen. Zo komen bijvoorbeeld in
afbeelding 5 geen meetpunten in de buurt van Nijmegen voor. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat ook
hier sprake is van verdroging.
De Veluwse Nutsbedrijven (28) merken op dat op blz. 10 van het plan een tikfout staat: de hardheid
van het Veluwewater Is 0,7-2,5 mol/m 3 en geen 7-25.
De Waterleiding Mij. Oostelijk Gld. (299) heeft een aantal opmerkingen bij de basisgegevens:
- Bij de kunstmatige elementen op blz. 5 § 1.1 ontbreken de essentiële elementen als sloten en
drains.
- De weergegeven verdamping in de tabel op blz. 8 is zeer hoog, met name het jaartotaal voor
naaldhout. Uit de tekst valt op te maken dat het hier de potentiële verdamping vermeerderd met
de interceptie betreft. Als dit voor alle gewassen het geval is, ware het goed dit interceptie-aspect
In de kop van de tabel te vermelden.
- Wat zijn de achterliggende normen geweest bij de berekening van de afvoercapaciteit waarop de

watergangen zijn berekend (afbeelding 10 op blz. 16)? Ook de afvoer In mm bijvoorbeeld op
jaarbasis zou een interessant gegeven zijn. Dit ter vergelijking met de neerslag- en
verdampingscijfers.
- De lezer wordt weinig Inzicht geboden in de totale waterbalans. Waarom geen vermelding van de
vraag naar water in mm per jaar, en waarom geen splitsing in deelgebieden?
- Bij afbeelding 12 op blz. 6: de stroming van grondwater is In Oost Gelderland voornamelijk gericht
van oost naar west.
De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (264) vindt dat naast cijfers over onttrekkingen ook
cijfers over de hoeveelheid uitgemalen water gepresenteerd moeten worden.
Het waterschap Gelderse Vallei (3) merkt op dat in afbeelding 11 ten onrechte aangegeven staat, dat
In vrijwel het gehele gebied van het waterschap Gelderse vallei geen beheersing van het
oppervlaktewater mogelijk is: voor de gebieden onder Invloed van het Valleikanaal is dat wel
mogelijk.
De Stichting tot Behoud van de Veluwse sprengen en beken (242) acht het wenselijk om te
onderzoeken of het mogelijk Is de aanvoer van (vervuild) gebiedsvreemd (IJssel)water in de IJsselvallei te stoppen. Uit afbeelding 11 op bladzijde 17 blijkt ni. dat het in een groot deel van de
lJsselvallel mogelijk is het oppervlaktewater volledig te beheersen. Gebruik van gebledseigen water
(waterafvoer Veluwemassief) en optimaal peilbeheer zijn alternatieven voor inlaat.
Voorstel tekstwljzlalng: Blz. 5 onderaan rechter rijtje na 'gemalen' toevoegen "drains".
Het is Juist dat in de tabel op pag. 8 sprake is van potentiële verdamping + interceptie. Wat overblijft, is de nuttige neerslag waarmee het grondwater wordt aangevuld. Deze cijfers zijn gebaseerd
op het rapport van de werkgroep Verdamping, uitgegeven door de provincie Gelderland in augustus
1984. De cijfers van loofbos en naaldbos zijn gebaseerd op modelberekeningen voor de periode
1971-1980 (station Ee/de) en zijn gemiddelden van de verschillende boomsoorten. De werkelijke verdamping voor een zandgrond met een diepe grondwaterstand bedragen volgens genoemd rapport:
loofbos 470 mm, naaldbos 610 mm. De cijfers van De Dorschkamp die in het commentaar worden
gegeven, komen hiermee goed overeen als uitgegaan wordt van de situatie op de Veluwe. Het
gemiddelde waterverbruik van naaldhout is ca. 75% van de neerslag, dit is 75% van 825 mm (Veluwe) = 618 mm. Voor loofhout geldt: 55% van 825 mm = 453 mm. Het essentiële verschil tussen
loofhout en naaldhout is het verschil in interceptie. Deze ligt voor naaldhout veel hoger, waardoor de
hoeveelheid nuttige neerslag lager is dan bij loofhout.
Het neerslagoverschot bepaalt de mate van opbolling van de grondwaterstand en daarmee de
voeding van beken en de hoeveelheid kwel. Een nuttige neerslag van 75 mm is inderdaad
voldoende voor de instandhouding van de grondwatervoorraad, aangezien er dan een
evenwichtssituatie is. Maar de beken vallen dan droog en de kwel neemt zodanig af dat
natuurwaarden verdwijnen. Uit de tabel in het plan is inderdaad af te leiden dat de nuttige neerslag
75 mm bedraagt. Echter, de cijfers in de tabel zijn een gemiddelde voor heel Gelderland. Voor de
Veluwe geldt een gemiddelde neerslag van 825 mm en een werkelijke verdamping voor naaldhout
van 610 mm en voor loofhout 470 mm. De voeding van het grondwater bedraagt dan voor naaldhout
215 mm en voor loofhout 355 mm. Er is dus op de Veluwe een duidelijk verschil tussen naaldhout
en loofhout. Dit heeft zeker Invloed op de grondwaterstand.
We realiseren ons dat bij deze berekeningen wordt uitgegaan van gemiddelden. De essentie van
ons beleid is dat voor bosaanleg bij de houtsoortenkeuze meer rekening gehouden dient te worden
met de verschillen in de verdamping tussen de diverse boomsoorten.
Voorstel teks(wilziaing : Blz. 8, 7e regel na .. .september). Toevoegen: 'Hiertoe is ook de verdamping vanaf de bladeren, naalden, takken en stam (interceptie) gerekend.' In de titel van tabel na
'verdamping' toevoegen: (incl. interceptie) Onder de tabel, 3e regel na '1976.' wordt
toegevoegd 'De werkelijke verdamping ligt lager en de variatie hierin is nog geringer.'
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De afvoercapaciteiten, aangegeven in deze afbeelding, zijn berekend door de maatgevende afvoer
te vermenigvuldigen met de oppervlakte van het achterliggende stroomgebied. Alleen de
watergangen met een afvoercapaciteit van meer dan 1 m /sec zijn afgebeeld.
De afvoer gerekend over een heel gebied over een langere periode is eenvoudig af te leiden uit de
neerslag- en verdampingscijfers: neerslag minus verdamping is afvoer In mm/jaar. In het Grondwaterplan (blz. 12-13) is een waterbalans voor de Veluwe en Oost-Gelderland gegeven. Een dergelijke
waterbalans geeft echter gemiddelden over een groot gebied en zegt daarmee weinig over de
effecten die op kunnen treden. Grondwateronttrekkin gen hebben gezien over een hele regio weinig
betekenis in verhouding tot b.v. verdamping. Zij vinden echter op een bepaalde locatie plaats en
kunnen daardoor ter plekke een veel grotere invloed hebben. Daarom is het opnemen van een
waterbalans per regio weinig zinvol.
Bij het samenstellen van de kaart waarop de beheersingsmogelijkheden van het oppervlaktewater
(afb. 11) zijn aangegeven, is uitgegaan van de huidige infrastructuur en het realiseren van een
grondwaterstand niet lager dan 1 meter beneden maaiveld.
In het plan is een algemeen beeld geschetst voor zandgronden met een grondwaterstand binnen
1,5 meter. Voor individuele bedrijven kan een andere situatie gelden. De aanvoer van vocht vanuit
het grondwater is een proces dat vooral in droge perioden plaatsvindt. Bij grondwaterstanden
dieper dan 1,5 meter vindt het proces wel plaats, maar dan zijn de hoeveelheden onbeduidend. Het
afsterven van de grasmat is een zeer zeldzaam verschijnsel (1976). De invloed van verslechteren van
de grasmat op de totale productie is niet bekend.
De opmerking dat de resultaten van het verdrogingsonderzoek (fase 2) zoals weergegeven in het
WHP, onvoldoende genuanceerd terug te vinden zijn in het plan is juist, aangezien het onderzoek
nog niet is afgerond.
Voorstel teksP,'vijzipinp: blz. 10, 12e regel van boven na '... kwelstromen':
Aanvullen: Verder gedetailleerd onderzoek vindt nog plaats, waarbij tevens de oorzaken in beeld
worden gebracht.'
Voorstel tekstwijzicjinp: blz. 10: in de tabel midden op de bladzijde:
grondwater Veluwe: hardheid= '0.7- 2.5'
Cijfers over de uitgemalen hoeveelheid water zijn veelal niet beschikbaar.
De beheersingsmogelijkheden van het oppervlaktewater in afbeelding 11 zijn gebaseerd op een
inventarisatie samen met de waterschappen. De gekozen uitgangspunten voor de klassen in de
afbeelding zijn overigens grof.
De constatering van een stabilisatie in de vraag naar drinkwater, wordt onjuist geacht. Dit staat
echter ook niet in het plan. In het plan staat voor de periode 1990-2000, een stijging van 25%. Een
duidelijke prognose van beregening in de landbouw is op het moment niet te geven. Dit hangt
tevens af van het beleid.

4.3

Beschrijving belangen

landbouw
De directeur WO (310) merkt op dat op pg. 24 na de glastuinbouw ook de vollegrondstuinbouw zou
moeten worden ingevoegd. Volgens hem is het niet geheel duidelijk met welk oogmerk de
extensivering van de weidebouw op pg. 26 genoemd wordt. Een extensivering die overigens door
hem genuanceerd bekeken moet worden, want extensivering zal slechts plaatselijk en dan nog maar
tot op zekere hoogte plaats vinden.
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De directeur LNO vraagt zich verder af waar de constatering dat er een tendens is tot afname van de
gebruikte hoeveelheid beregeningswater (pg. 24) op gebaseerd is. Veehouders die een
beregeningsinstallatie hebben, beregenen nog steeds. Er worden ook nog installaties aangeschaft,
gedeeltelijk ter vervanging van de oude. Er is dus eerder sprake van een stabilisatie dan van een
afname. Dit wordt nog versterkt door andere tendensen, zoals het inregenen van mest. Door dit
laatste wordt tevens de ammoniak-emissie tegengegaan.
De Waterleiding Mij. Oostelijk Gld. (299) voegt zelf enige achtergrondinformatie bij, waaruit blijkt
(evenals uit afb 15 op blz. 21) dat de toename van de totale grondwateronttrekking In de afgelopen
20 jaar in vergelijking tot de toename van de onttrekking voor openbare drinkwaterbedrijven slechts
relatief gering geweest is. Een belangrijk gegeven in de discussie over de (achtergrond) verdroging.
De constatering dat de komende 10 jaar een stabilisatie in de vraag naar drinkwater op zal treden
bestrijdt de Gelderse Milieufederatie (308) op grond van gegevens van het RIVM. Volgens het RIVM
zal juist een toename van die vraag optreden met 30 tot 50 %.
De Gelderse Milieufederatie (308) mist een duidelijke prognose van het gebruik van de hoeveelheid
grond- en oppervlaktewater voor beregening door de landbouw.
Voorstel teksiwijziging: Op blz. 24, 2e alinea, 10e regel na 'glastuinbouw' toevoegen vollegronds tuinbouw'
Bij het maken van afb. 20 en van functiekaart 1 Is gebruik gemaakt van de informatie op de
afbeeldingen 21 t/m 23. Dit is dus basisinformatie.
Voorstel tekstwilziginp: Blz. 69, in toelichting 3e regel na 'infiltratie.' toevoegen 'Een aantal van
deze verspreide natuurelementen zijn op afb. 20 weergegeven.'
Voorstel tektswljzipinp: Blz. 92, laatste gedachtenstreepje, 2e regel na de komma toevoegen:
'(o.a. zoals op afb 20 is aangegeven)'.
Het begrip 'bijzondere natuur' wordt wel in de begrippenlijst uitgelegd, maar inderdaad niet in
hoofdstuk 2. Ter verduidelijking wordt dit toegevoegd.
Voorstel teksiwilziping: Blz. 26, 5e regel onder kopje natuur: na 'uitmaken.' toevoegen: 'Dit wordt
aangeduid met het begrip 'bijzondere natuur' Afb. 20 titel veranderen in 'bijzondere natte natuur
en mogelijke verbindingszones voor natte natuur'.

natuur
De verschillende typeringen met betrekking tot de natuur vindt de heer Busger op Vollenbroek (300)
verwarrend. Hij geeft een opsomming van verschillende benamingen voor natuur in het plan die zijns
inziens bijdragen aan die onduidelijkheid. De natuur wordt steeds in vage termen beschreven, terwijl
andere aanspraken vaak nauwkeurig gekwantificeerd zijn. Als geheel vindt hij de ecologische onderbouwing van het plan zwak.
De directeur LNO (310) stelt vraagtekens bij de kaarten 20 t/m 23 (waardevolle natuur). Op grond
van welke basisinformatie zijn deze kaarten tot stand gekomen, zo vraagt hij zich af. De kaarten
wekken de indruk dat zij tot stand gekomen zijn na een afwegingsproces, terwijl zij hier onderdeel
uitmaken van een inventarisatie.
De Waterleiding Mij. Oostelijk Gld. (299) mist een duidelijke omschrijving van het begrip "bijzondere
natuur', een begrip dat In de beleidshoofdstukken een belangrijke rol speelt. De WOG stelt voor dit
begrip op kaart 20 vast te leggen en er vanuit de beleidshoofdstukken expliciet naar te verwijzen.
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De Gelderse Milleufederatie (308) mist de criteria op basis waarvan bepaalde gebieden zijn ingedeeld
als waardevol voor de natuur. De indruk bestaat dat de eigendomssituatle hiervoor meer bepalend
geweest is dan de actuele waarden.
Het onderscheid tussen de categorieën waardevolle land- en waternatuur in afbeelding 20 is grotendeels gebaseerd op onderzoeken.
Watematziur met rood zijn die wateren aangeduid die op basis van het onderzoek 'biologische
meetlat' als ecologisch waardevol zijn aangemerkt. Dit onderzoek heeft tot nu toe vooral betrekking
gehad op stromende wateren op de Veluwe en enkele sloten in Oost-Veluwe. Daarom komen op de
afbeelding de met rood aangeduide wateren vooral op de Veluwe voor.
Met blauw zijn die wateren aangeduid die in het oppervlaktewaterkwaliteitsplan als ecologisch waardevol zijn aangemerkt, maar die nog niet zijn onderzocht in het kader van het onderzoek 'biologische meet/af' of aan een biologische meetlat getoetst zijn.
De wateren die met groen zijn aangeduid, bezitten in potentie een grote ecologische waarde. Vooral
de morfologie en voor stromende wateren het afvoerregime komen vaak overeen met de kenmerken
die bij die watertypen horen.
Landnatuur de indeling is gebaseerd op objectieve veldinventarisaties. Waardering van de
inventarisatiegegevens heeft plaatsgevonden volgens een standaardmethodiek. Afweging kwam pas
aan de orde bij de keuze wat gerekend moet worden tot concentraties waardevolle natuur en wat
gerekend wordt tot verspreide verspreide natuur. Daarbij is de verschillende inventarisatie-intensiteit
in de verschillende provinciedelen verdisconteerd. De kleurindeling op afb. 20 heeft dus niets te
maken met eigendomssituaties.
De categorieën waardevolle natuur, zoals aangegeven in afb. 20, zijn gehanteerd als basisgegevens
voor het samenstellen van de functiekaart en het beleid in de planperiode en zijn daarmee niet
nevengeschikt aan de functies. Deze categorieën hebben voor het beleid al/een betekenis als er in
hoofdstuk 7 of 8 naar verwezen wordt
De kleine Barneveidse Beek is geen potentieel waardevol water, aangezien er onder andere een
effluentlozing en een aantal overstorten op lozen.
Voorstel kaarPwiizialno: op afb. 24 de watermolen van Hackfort toevoegen en beken bij Nijmegen.

huishoudens en bedrijven
De Samenwerkende Kamers van Koophandel in Gelderland (419) wensen te weten wat de provincie
onder commerciële bedrijven verstaat (In verband met het noemen van de sector COAR). Volgens de
SKG zijn ook de voedings- en genotmiddelen- Industrie en de papier- en kartonindustrie commerciële
bedrijven en de chemische industrie.
De directeur LNO (310) merkt op dat In tegenstelling tot wat er In de tekst staat (pg. 23) de
onttrekking door de industrie de laatste 10 jaar tamelijk stabiel is gebleven. In de jaren daarvoor
(1975 - 1980) was er een sterke toename.
De definitie van de sector COAR is afkomstig uit de Tienjarenplannen van de VE WIN. COAR staat
voor Commercieel Openbaar Agrarisch en Recreatief. Het gaat hier om de kleinere gebruikers.
Dat de onttrekking door de industrie de laatste 10 jaar stabiel gebleven zou zijn blijkt niet uit de
provinciale cijfers; deze laten een daling zien.

waterrecreatie
Het Samenwerkingsorgaan van de hengelsportfederaties in Gelderland (249) stelt dat de sportvisserij
ook buiten de stedelijke gebieden toeneemt; dit als aanvulling op pg. 33 van het Waterhuishoudingsplan. Voorzover de federatie bekend wordt in Gelderland geen vis gekweekt voor uitzet ten behoeve
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van de sportvisserij. Dit in tegenstelling tot wat in § 2.2.6 van het Waterhuishoudingsplan staat.
De directeur LNO (310) vindt dat op pg. 28 en 30 het leefmilieu voor vis en in § 2.2.6 het belang van
de visserij duidelijker naar voren moet komen. Deze § zou geactualiseerd dienen te worden aan de
hand van het Natuurbeleidspian en de derde nota Waterhuishouding.
Bij de beschrijving van zwemwater worden slechts eisen gesteld aan veiligheid en hygiëne en niet
aan de toestand van de bodem, terwijl dit volgens de Gelderse Milieufederatie (308) ook noodzakelijk
Is.
Het waterschap lJsselland-Baakse Beek (335) merkt op dat uit afbeelding 26, wateren geschikt voor
de kanovaart, een verkeerde conclusie getrokken kan worden. Sommige van de wateren, die
aangegeven zijn als geschikt voor de kanovaart, staan namelijk een groot deel van het jaar droog en
dat kanoot wat lastig.
Volgens de Hengelsportvereniging Barneveld (311) is de Barneveidse Beek dieper dan in het plan
aangegeven. Deze boek zou, mits ingericht als ecologische verbindingszone (verwijderen van stuwen
etc.) goed geschikt zijn voor de kariovaart. Ook nu wordt de beek daar met enige regelmaat voor
gebruikt.
Het leefmilieu voor vis is duidelijk aan de orde gesteld op blz. 33.
De Barneveidse beek is gegeven de afmetingen inderdaad geschikt voor kanovaart.
Voorstel tekstwilzipinp: blz. 31, par. 2.2.6, 7e regel verwijderen 'hetzij voor sportvisserij'.
Voorstel tekstwijzipinp: op blz. 33 onder 'sportvisserij' één na laatste zin na 'belemmeren.' "Er
vindt een toename plaats van de sportvisserij, vooral in ....
Terecht wordt opgemerkt dat de mate van geschiktheid van watergangen voor kanovaart en roeisport ook wordt bepaald door de waterioerendheid. Afb. 26 geeft basisinformatie, de criteria zijn
daarom technische criteria. Er is niet gekeken naar een mogelijke strijdigheid met andere belangen
zoals natuur; een dergelijke atWeging wordt in hoofdlijnen in beleidshoofdstuk 7 gemaakt (blz. 77).
De uitwerking geschiedt door de waterbeheerders.
Voorstel teksiwijziping: blz. 33, na laatste zin toevoegen: "Bij de diepte is de mate waarin de water/open water bevatten van belang. Uitgegaan is van een gemiddelde zomersituatie.
Het Groene Kanaal bij Hackfort zal worden verwijderd uit afbeelding 26.
- In de toelichting op pag. 100 bij beleidspunt 53; één na laatste regel wordt na afmetingen
toegevoegd: , watervoerendheid".

4.4

Organisatie

Het waterschap Gelderse Vallei (3) kan zich niet vinden in de genuanceerde manier waarop in het
Waterhuishoudingsplan geschreven wordt over de samenvoeging van de waterschappen Gelderse
Vallei en Vallei en Eem. Het standpunt van Gedeputeerde Staten moet in het WHP duidelijk worden
verwoord.
Het waterschap van de Oude IJssel (27) onderschrijft de stelling dat de vorming van all-in
waterschappen geen doel op zich dient te zijn: "Benadrukt dient te worden dat door middel van
bepaalde overlegvormen en planvorming integraal waterbeheer kan worden bereikt."
De directeur LNO (310) wenst nu een nadere onderverdeling te maken bij de kosten verbonden aan
schadevergoeding op pg. 38.
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Hetgeen in het plan opgenomen is over de samenvoeging van de waterschappen Gelderse Vallei en
Eem Is een actuele weergave van de stand van zaken. Wij willen over deze zaak in het kader van het
WHP geen gewijzigd standpunt innemen. De stelling van het waterschap van de Oude IJssel kunnen
wij voor een groot deel onderschrijven. Nadruk dient echter wel te liggen op daadwerkelijke
afstemming zoals in het plan is opgenomen.
Voorstel teksiwi/zipina: blz. 38, 3e alinea, 2e gedachtenstreep/e, na ';' toevoegen "het gaat daarbij
om vergoeding van onevenredige schade ten gevolge van:
het wijzigen of intrekken van de vergunning of
schade door grondwateronttrekking waarvan niet binnen afzienbare termijn kan worden
aangegeven door welke Individuele onttrekking de schade Is ontstaan of
schade voortvloeidend uit onderzoek t.b.v. het kwantitatieve grondwaterbeheer.'
4.5

Knelpunten

4.5.1

Wateroverlast

De directeur LNO (310) Is van oordeel dat bodemverdichting en structuurbederf nog niet in
Gelderland op grote schaal voorkomen (pg. 43). Hij stelt voor de klasseverdeling In fig. 29 een klasse
0-5% toe te voegen. Het is hem niet duidelijk hoe deze figuur geinterpreteerd dient te worden.
Afbeelding 29 wekt de suggestie dat zo ongeveer in heel Gelderland sprake is van
opbrengstvermindering door wateroverlast. Uit deze afbeelding 31 blijkt echter dat gebieden die te
lijden hebben van wateroverlast ook vaak te lijden hebben van verdroging. Dergelijke problemen zijn
volgens de Gelderse Milieufederatie (308) slechts op te lossen door middel van een aangepast agrarische beheer dat inspeelt op de fysieke beperkingen van deze gebieden.
Het waterschap Gelderse Vallei (3) merkt op dat op afbeelding 29 een groot deel van zijn beheersgebied aangegeven is als 'opbrengstvermindering in de landbouw door middel van wateroverlast". Gaat
men echter uit van een ontwateringsdiepte van 0,30 m beneden maaiveld, zoals voorgesteld in § 8.4,
dan Is er geen sprake van wateroverlast. Het waterschap heeft op dit punt graag een toelichting.
Er wordt gezegd dat bodemverdichting en structuurverderf niet op grote schaal voorkomen. Wij
hebben de indruk van wel, nader onderzoek lijkt zinvol.
Het lijkt ons niet nodig om kaart 29 aan te vullen met een schadeklasse 0-5%. De huidige kaart geeft
aan dat alleen in de rode gebieden duidelijk wateroverlast ontstaat, in de gele gebieden slechts
zeer beperkt wateroverlast. De methodiek om wateroverlast vast te stellen heeft momenteel nog een
beperkte nauwkeurigheid en de bedoeling van de kaart is indicatief.
Afbeelding 29 is gebaseerd op grondwaterstands- en bodemkundige gegevens
(grondwatertrappen). De ontwateringsdiepte van 30 cm in grote delen van de Gelderse Vallei wordt
gezien deze gegevens regelmatig overschreden.

4.5.2

Vochttekorten en verdroging

De heer Busger op Vollenbroek (300) vindt het beschamend dat de verdroging in hoofdstuk 4 niet als
knelpunt wordt aangemerkt, geanalyseerd en beschreven. Op rijksniveau wordt hier wel aandacht aan
besteed en het WHP zou hier ook beleid voor moeten formuleren. Hij vindt het WHP te vaag waar het
de bescherming van de natuur betreft. Hij stoort zich verder aan het feit dat het WHP suggereert dat
er in ruilverkavelingen na 1970 een zekere verbetering is bewerkstelligd bij concentraties natuur. Hij
vraagt zich af wanneer er sprake Is van concentraties en wanneer niet? Hebben al die
verdrogingsonderzoeken het bij het verkeerde eind? De landbouwkundige analyse Is volgens hem
nogal opportunistisch van aard. Hij ziet in de geformuleerde landbouweisen t.a.v. de grondwaterstand
(p. 26) een ordinaire legitimering voor de landbouw om door te gaan op de Ingeslagen weg.
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De directeur LNO (310) stelt mbt. pg . 45 dat vaste stuwen Inderdaad geen mogelijkheid bieden om
het peil te reguleren. Hij vraagt zich echter af of er op de hoge zandgronden In de zomer wel water
aanwezig is om te reguleren.
De Gelderse Milieufederatie (308) mist een kaart met de gevolgen van verdroging voor bos- en natuurgebieden. De GMF bestrijdt dat daar nog onvoldoende Inzicht In bestaat. De provincie mag niet
onder het mom van nader onderzoek, feitelijke beleidsplanning op de lange baan schuiven.
Verdroging wordt wel degelijk als knelpunt in het WHP aangeduid.
Het gaat vooral om reguleren van water aan het begin van het groeiseizoen. Dan is er wel duidelijk
water aanwezig en zo mogelijk ook nog in de zomer. Dit hangt van de lokale situatie af.
Er wordt in het kader van het verdrogingsonderzoek gewacht op een kaart van verdroging voor bosen natuurgebieden.

4.5.3

Oppervlaktewaterverontreiniging

Bij de opmerking op blz. 49 dat de vervuiler 'betaald', stelt de Waterleiding Mij. Oostelijk Gld. (299),
dat zij met het principe dat de vervuiler wordt betaald vertrouwd geraakt is in het kader van het
grondwaterbeschermingsbeleid.
Inderdaad kan deze lijn, gezien de grote mogelijk negatieve maatschappelijke en sociale aspecten
niet altijd zo duidelijk worden doorgetrokken. Wij hebben de zin geplaatst in het kader van de VWO
waar deze lijn zo goed mogelijk dient te worden gevolgd.
4.5.4

Waterbodem

De regionaal inspecteur van de Volksgezondheid voor de milieuhygiëne (446) stelt voor de tekst op
p9. 49 aan te passen. Hier zou vermeld kunnen worden dat het onderzoek naar de vraag wat er met
de verontreinigde specie moet gebeuren, een Milieu-Effect Rapportage betreft.
In het beleid in de planperiode is aangegeven dat een MER in uitvoering is (pag. 92). Het is niet de
bedoeling al in de fase van probleemsignalering ( hoofdstuk 4) oplossingen te beschrijven; dat hoort

in de beleidshoofdstukken thuis (hoofdstukken 5 t/m 10).

4.5.5

Meervoudig gebruik

Het Samenwerkingsorgaan van de hengelsportfederaties in Gelderland (249) merkt op dat het onjuist
Is om te stellen dat niet duidelijk Is wie er verantwoordelijk Is voor het beheer van de natuur In en
langs wateren, want:
- voor de waterkwaliteit Is de waterkwaliteitsbeheerder verantwoordelijk;
- voor het beheer van water- en oeverplanten is de eigenaar/aangelande of het waterschap
verantwoordelijk;
- voor het beheer van de visstand Is de eigenaar of de visrechthebbende verantwoordelijk.
De GMF (308) signaleert bij het meervoudig gebruik van water ook knelpunten tussen natuurbeheer
en recreatie.
De conclusie dat het beheer van water- en oeverplanten een verantwoordelijkheid is van eigenaar/aangelande en/of waterschap is volgens ons niet Juist. De eigenaar/aangelande en/of het
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waterschap is verantwoordelijk voor een goede waterhuishouding. In de praktijk wordt dit nogal
eens geïnterpreteerd als zorgen voor een goede waterafvoer, waarbij weinig rekening wordt
gehouden met de natuur in en langs het water. De natuur in en langs het water bestaat niet alleen
uit water- en oeverplanten; ook fauna is van belang.
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HOOFDSTUK 5.
5.1

OPMERKINGEN BIJ HET BELEID

Beleid algemeen en doelstellingen

Samenvatting
Veel Insprekers onderschrijven de doelstellingen op zich, maar plaatsen kanttekeningen bij de
nadere uitwerking, de precisering, de fasering in de tijd en de toetsbaarheid.
Bij de keuzes die met de doelstellingen gemaakt worden, treedt een duidelijke tweedeling op
tussen insprekers met een agrarische achtergrond en insprekers uit de natuur- en milieuhoek. De
eerste groep vindt dat de landbouw er in de doelstellingen te bekaaid afkomt, de tweede groep
vindt Juist dat er te veel aandacht aan de wensen en de belangen van de landbouw is besteed en te
weinig aan natuur en milieu.
Een aantal insprekers wijst op verbanden met aangrenzende provincies, met het buitenland en met
de rijkswateren in de provincie Gelderland. Deze insprekers vinden dat het plan meer aandacht
moet besteden aan deze verbanden.

5.1.1

algemeen

De gemeente Ede (52) juicht het verschijnen van het Waterhuishoudingsplan toe, omdat er nu sprake
is van een meer geïntegreerde c.q. Integrerende aanpak. Ede baseert haar uitgebreide reactie op de
zogenaamde "ketengedachte", waarbij de keten bestaat uit "produktie-inzameling-transport-bewerking
(c.q. zuivering)-eindbestemming van het afval (vast en vloeibaar) afkomstig van huishoudens en
bedrijven en afstromend hemelwater'. De totale keten moet het gewenste milleurendement leveren.
De gemeente benadrukt dat goed onderling overleg in gelijkwaardigheid met strategische plannen
(op functioneel niveau) als uitgangspunt onontbeerlijk is om de gewenste integralitelt inhoud te

geven.
De 'keten gedachte' is in de waterhuishouding vooral belangrijk bij vervuilde waterstromen. Het via
de riolering stromende afvalwater is daarvan het duidelijkste voorbeeld. De lijn in het ontwerpWaterhuishoudingsplan Is hiervoor dat vuil rioolwater voor een zo groot mogelijk deel moet worden
gezuiverd waarna het weer in het waterhuishoudkundig systeem terugkomt. Het terugdringen van de
uitworp van vuil door riooloverstorten is hiervoor een concrete maatregel in het plan. De afvalstoffen
die ontstaan bij de inzameling, transport en verwerking van rioolwater moeten op verantwoorde wijze
worden verwijderd. In het ontwerp- Waterhuishoudingsplan is in hoofdstuk 9 de verbinding gelegd
naar het milieubeleid. De verwerking van afvalstoffen is in de paragraaf milieu van hoofdstuk 9 één
van de twee hoofdpunten. Stagnatie bij de verwerking van afvalstoffen moeten worden voorkomen.
Op langere termijn zal het milieurendement voor iedere keten gezien de hoge kosten nauwkeurig
uitgebalanceerd moeten zijn. Bij nieuwe problemen en nieuwe technieken zal ervaring moeten
worden opgedaan en Is op korte termijn een optimaal milieurendement niet altijd te garanderen.
Het goede overleg op het niveau van gemeente, water- en zuiveringsschap is Inderdaad van
essentieel belang om de integrale aanpak daadwerkelijk gestalte te geven.

5.1.2

doelstellingen

De Regionale Milieuraad Veluwe (328) vindt de uitwerking van doelstelling 2 te algemeen. Het gaat
om de zinsnede "..., basisvoorwaarde daarbij moet zijn dat moet worden voldaan aan de
levensvoorwaarde voor algemeen voorkomende planten en dieren". Alhoewel dit In zijn algemeenheid
correct Is, wijst de Milieuraad er op dat het streven naar diversiteit zeker zo belangrijk is. "Het kan in
dit verband van belang zijn een kwalitatief hoogwaardig systeem door het inzetten van extra
financiële middelen naar een potentieel (hoger) niveau te tillen in plaats van het basissysteem Iets te
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verhogen".
Overigens klinkt doelstelling 3 (over meervoudig gebruik) schoon, volgens de Milieuraad, maar
zonder vertaling naar de werkelijkheid is deze ongrijpbaar.
De Samenwerkende Kamers van Koophandel In Gelderland (419) vinden dat de hoofddoelstelling en
de subdoelstellingen onvoldoende worden uitgewerkt In de richting van doelgroepen. Vaak gebeurt
dit In andere plannen, hierin schuilt het gevaar van "verdeel en heers politiek. Bovendien vinden de
SKG de doelstellingen niet terug bij de beschrijving van de verschillende functies. Bijvoorbeeld doelstelling 2 In functie Vil is niet terug te vinden. Tevens ontbreken concrete beleidsuitspraken over de
uitvoering van het plan. Wil de provincie dit beleid gaan uitvoeren gezien de niet-bindendheld van het
plan?
Een aantal gemeenten op de Veluwe (253), (255), (256), (304), (309), (421), (443) en (448) zeggen
afzonderlijk maar vrijwel gelijkluidend dat zij het Waterhuishoudingsplan positief benaderen; zij gaan
daarbij uit van de zienswijze van de commissie Brundtland op duurzame ontwikkeling. Wel zien zij
graag dat in het Waterhuishoudingsplan bij relevante onderdelen expliciet vermeld wordt hoe het
streven naar duurzame ontwikkeling betrokken Is In de afweging ten aanzien van doelstellingen,
functies en middelen.
De Gelderse Waterschapsbond (5) kan de functies die door het ontwerp-Waterhuishoudingsplan
onderscheiden worden op zich onderschrijven, maar wijst er op dat het al dan niet bereiken van
streefbeelden en eisen in vele gevallen moeilijk toetsbaar zal zijn. Voor het bereiken van deze
doelstellingen zijn de waterbeheerders mede afhankelijk van ondersteunende maatregelen in andere
beleidsterreinen en van het buitenland, bijvoorbeeld voor het terugdringen van luchtverontreiniging.
De directeur LNO (310) vindt dat het plan wat vaag blijft over de voorgestelde eindsituatie en de weg
waarlangs deze bereikt dient te worden; voorbeelden hiervan zijn de grondwateronttrekking en de
uitbreiding van gebieden met de aanduiding "Water van het hoogste ecologische niveau". In beide
gevallen zal een uitgebreide belangenafweging plaats moeten vinden, terwijl het plan niet aangeeft
hoe deze zal gebeuren. Ook ontbreekt een heldere omschrijving van de gewenste situatie naar
kwantiteit en kwaliteit als vergelijkbaar referentieniveau.
De heer Busger op Vollenbroek (300) vindt dat het ontwerp-WHP in de niet-kwelafhankelijke natuur
alleen enig perspectief biedt voor de meer algemene planten- en diersoorten. De natte natuur heeft
volgens hem nauwelijks enige kans In die gebieden waar slechts het basisniveau nagestreefd wordt.
Hij vindt dat de waterhuishouding veel meer gericht moet worden op het vasthouden van het
neerslagoverschot. Hij vraagt zich af welke bijzondere natuur binnen de functies II t/m IV hersteld
moet worden, welke ecologische eisen daarbij aan de onderscheiden waterniveaus gesteld dienen te
worden en wat daarbij het referentiepunt of het referentiekader is. Bovendien vraagt hij zich af of er
wel op dezelfde plaats sprake kan zijn van natuurherstel waar een waterkwaliteit van het laagste
ecologische niveau wordt nagestreefd.
De doelstellingen aan het einde van hoofdstuk 6 vormen de eerste stap in het meer concreet maken
van de hoofddoelstelling. Deze doelstellingen vormen het kader voor met name de
functievastlegging. De doelstellingen zijn qua volgorde en formulering aangepast om deze
verbinding duidelijker te maken.
Voorstel teksiwilziping: laatste alinea pag. 58:
beperken van de risico's van overstroming, watertekort en calamiteuze verontreiniging van
water tot een aanvaardbaar niveau;
komen tot een basisniveau voor de gehele provincie dat:
voldoet aan de levensvoorwaarden voor algemeen voorkomende planten en dieren;
waarborg is voor een duurzaam en veelzijdig gebruik van water;
de nadelige invloed van de mens op de grondwaterstand en -stroming niet laat
toenemen t.o.v. 1985;
komen tot een verdeling in gebieden waarin het ene of het andere belang meer gewicht krijgt
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om aanspraken van de mens of de diversiteit van de natuur veilig te stellen;
streven naar een rationeel en zuinig gebruik van grond- en oppervlaktewater, mede gelet op
doelstelling 2 en 3;
afstemmen van de inrichting en het beheer van oppervlaktewater op gelijktijdig gebruik door
verschillende belangen.'
De verdeling van Gelderland deels in gebieden waarin een groot gewicht wordt toegekend aan
natuur, biedt mogelijkheden om de diversiteit van de natuur veilig te stellen. In een beperkt deel van
de provincie kan worden voldaan aan soms zeer strenge eisen aan de waterhuishoudkundige
situatie. De haalbaarheid van deze werkwijze is groter, dan het over de hele provincie (iets)
verhogen van het basisniveau. Het basisniveau biedt garanties voor algemeen voorkomende planten
en dieren. Gezien de huidige toestand van het water betekent realisering van het basisniveau
overigens een niet geringe verbetering.
Om de doelstellingen van het Waterhuishoudingsplan te realiseren is het gelijkgericht zijn met het
milieubeleid van groot belang (externe samenhang). Dat geldt voor het bodembeschermingsbeleld
en meer indirect voor de luchtverontreiniging. Inspanningen op deze terreinen zijn onmisbaar om
belangrijke resultaten in de waterhuishouding te bereiken.
De gewenste situatie voor het basisniveau is voor de kwaliteit helder; de door het rijk gehanteerde
normen worden volledig gevolgd. Voor de kwaliteitseisen in de functies wordt het plan soms
noodgedwongen wat minder concreet. De diversiteit van situaties met name bij bijzondere natuur
maakte het onmogelijk op korte termijn met normen te komen ; dat zou vele Jaren kosten. Daarom is
gekozen voor een getrapte werkwijze. Het plan geeft de richting aan welk belang prioriteit heeft,
maar de gedetailleerde uitwerking volgt verder in de projecten en beheersplannen van de
schappen.
5.1.3

prioriteiten In het plan

De Ned. Fruittelers Organisatie (427) vindt dat bij de afweging te veel het accent gelegd is op de
natuur en te weinig op de landbouw.
De heer Hofstee (m15) Is bezorgd over het agrarisch gebruik. Op dit moment is ongeveer 80% van
de oppervlakte In de gemeente Lochem agrarisch. In het voorontwerp bestemmingsplan is aan het
agrarisch gebied de bestemming "landschap/landschappelijke waarde" toegevoegd. Daar ontstaat
dus een nieuwe situatie. Terwijl overal In de wereld landbouw op een hoger peil wordt gebracht,
vooral door een betere waterhuishouding, " meent men zich hier in Gelderland te kunnen permitteren
voor de landbouw op allerlei manieren belemmeringen op te werpen", aldus de heer Hofstee. Over 30
jaar Is er een prachtig gebied om te vissen, te varen, te recreëren. Voor landbouw moet men dan
elders zijn.
De heer en mevrouw Nusselder-Lokhorst ( 322) vinden dat er volstrekt onvoldoende rekening wordt
gehouden met de belangen van de landbouw. Het plan is vaag en staat bol van onduidelijkheden. Zij
wensen geen genoegen te nemen met vage toezeggingen tijdens een inspraakbijeenkomst en willen
dat toezeggingen In het plan verwerkt worden.
De heer Van Zadelhoif (259) kan zich niet aan de Indruk onttrekken dat de landbouw als meest betrokken groep niet bij het opstellen van het Waterhuishoudingsplan betrokken Is geweest.
De gezamenlijke landbouworganisaties te Vorden (273) vinden de tendens van het plan bijzonder
landbouwonvrlendelljk. Het plan heeft de teneur dat de waterhuishouding wordt afgestemd op de
drinkwaterwlnnlng en op natuur en milieu.
De heer Berkens (271) kan zich op geen enkele manier in het provinciale plan vinden, omdat hij met
9 ha deelneemt aan een kavelruil en de waterhuishouding dus aangepast moet worden.
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De Gelderse Milieufederatie (308) waardeert de snelle totstandkoming van het plan, maar vindt de
concrete uitwerking in beleid onvoldoende voor een daadwerkelijke oplossing voor de grote
problemen in de waterhuishouding. ZIJ Is er met name teleurgesteld in dat weer een nota het licht ziet
waarin niet de noodzakelijke keuzes worden gemaakt voor het behoud en herstel van een duurzaam
leefmilieu voor zowel mens, dier als plant. De GMF constateert dat er een maatschappelijk draagvlak
bestaat voor een beleid dat aanzienlijk verder gaat dan het rijksbeleid en betreurt het dat de provincie
daar niet op inspeelt. Het Waterhuishoudingsplan vraagt een verdeling van prioriteiten tussen
basisniveau en functies en tussen functies onderling. Vooral tussen de belangen van natuur,
landbouw en grondwateronttrekkingen is een afweging van belangen nodig (functiekaart 1). Natuur
en landbouw zijn vaak te combineren, maar de meer zeldzame, bijzondere natuur vraagt -wil zij
overleven- om een keuze. Het is niet strijdig met de hoofddoelstelling om op een beperkt aantal
plaatsen natuur voorrang te geven. Op andere plaatsen komen andere belangen aan bod (bv.
landbouw).
De Milieugroep Lochem (318) heeft de indruk dat de belangen van de landbouw in dit plan prevaleren. Dat vraagt om correctie.
De Werkgroep Leefklimaat Zevenaar (260) is blij met het verschijnen van het Waterhuishoudingsplan,
maar vindt dat bij de afweging van belangen te vaak gekozen wordt "voor de 'bescherming van de
functie landbouw en daardoor (?) tegen het veilig stellen van natuur en landschap op de lange
termijn."
De heer Van Kempen (32) vindt dat er te veel naar de landbouwbelangen is gekeken. Bovendien
verwacht hij dat het "groene front" in het komende politieke spel zal aandringen op verdere
versoepeling en overgangsregelingen. HIJ meent dan ook dat het ontwerp-Waterhuishoudingsplan
aanmerkelijk hoger had moeten Inzetten om op het genoemde -zijns Inziens te lage- beschermingsniveau voor de natuur uit te komen.
De directeur LNO (310) Is van mening dat de tekst op pg. 54 de indruk wekt dat sommige zaken
overgelaten worden aan de maatschappelijke ontwikkelingen, terwijl toch minstens voor het standstill
beginsel gekozen zou moeten worden. Verder vindt hij dat niet duidelijk wordt weergegeven waar het
beleid voor staat. Met name vraagt hij meer aandacht voor het ontwikkelen en weer regenereren van
de natuur.
Het Samenwerkingsorgaan van de hengelsportfed. In Gelderland (249) is van mening dat beleidspunt
32, "De provincie zal haar beleid voor het milieu en de ruimtelijke ordening in en voor zover nodig
rond de gebieden en water met de functie "Water voor natuur van het hoogste ecologische niveau"
richten op de natuur In tegenspraak Is met de hoofddoelstelling, die immers uitgaat van meerdere
belangen.
In het Waterhuishoudingsplan is voor wat betreft landbouw en natuur gekozen voor een grove, zij het
niet absolute, scheiding. In landbouwgebieden (functie 1) staat regionaal landbouw voorop, maar
aanwezige verspreide natuur dient, tenzij het volstrekt niet samen kan gaan, behouden te blijven. In
de functies II t/m IV zijn natuur en landbouw verweven en worden ingrepen die nadeel opleveren
voor de natuur niet meer toegestaan. Landbouw blijft voldoende mogelijk. Bij natuur van het hoogste
niveau staat natuur voorop, maar blijft landbouw in de omgeving -mogelijk in een toegesneden
vorm- mogelijk. Over het geheel gezien is noch aan landbouw, noch aan natuur dé prioriteit
gegeven. Omdat de waterhuishoudkundige werken de laatste decennia sterk op de landbouw
gericht zijn geweest, bevindt de landbouw zich in een gunstige uitgangspositie. De grote
verbeteringen voor de landbouw zijn reeds verricht. Er zitten echter ook schaduwkanten aan deze
verbeteringen: voor de natte natuur, de waterkwaliteit en ook voor de landbouw zelf
(droogteschade). Veel acties zijn in dit plan gericht op veiligstelling van de natte natuur, omdat die
de laatste decennia steeds verder in het nauw is geraakt. De bedrijfseconomische
levensvatbaarheid van de veelal eenmansbedrijven In de landbouw is een zwaar punt geweest.
Voorzover landbouwbedrijven duidelijke nadelen ondervinden die niet ondervangen kunnen worden,
is uitgangspunt geweest dat daar compensaties tegenover moeten staan. Dat neemt niet weg dat de
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totale landbouwproductie In Gelderland uiteindelijk iets afneemt.
Aan meerdere doelen op lange termijn moet worden gewerkt, maar krijgen toch in de planperiode
een lage prioriteit. Niet alles kan tegelijk. In één van de volgende planperioden komen deze doelen
wel aan bod. Duidelijk Is dat gewaakt moet worden voor achteruitgang in de tussentijd.
Aan de laatste alinea op blz. 54 wordt daarom toegevoegd:
Voorstel tekstwijzipinp: blz. 54, laatste zin:
'... van zaken voor die functie. Ontwikkelingen die verwijderen van het einddoel zullen worden
geweerd.

5.1.4

fasering en toetsbaarheid beleid

De Gelderse Milieufederatie (308) mist in het plan een duidelijke fasering in de tijd. Bij de meeste beleidsdoelstellingen ontbreekt een duidelijke taakstelling en concrete/toetsbare doelstellingen.
De Werkgroep Leefklimaat Zevenaar (260) vindt dat het Waterhuishoudingsplan te kort vooruitkijkt

(namelijk slechts 25 jaar en dat is zeker waar het om grondwaterstroming gaat te kort) en dat het ook
over de provinciegrenzen heen dient te kijken.
Een aantal gemeenten op de Veluwe (253), (255), (256), (304), (309), (421), (443) en (448) merkt op
dat het plansysteem enige flexibiliteit moet hebben om tijdige actualisering en bijstelling mogelijk te
maken. Zij vragen welke voornemens er bestaan ook in verband met geleidelijke invulling van
onzekerheden lacunes.
Het lange termijnbeleid in het ontwerp-Waterhuishoudingsplan kijkt 25 â 30 jaar vooruit. Voor
grondwaterstromin gen is dat veelal te kort om resultaat te zien van (bodembeschermings-)
maatregelen. Voor veel andere maatregelen en wensen van belangen is 25 è 30 jaar al erg lang.
Omdat een integrale visie nodig is, viel de keuze op zo'n 25 jaar.
Het einddoel op 25 â 30 jaar is alleen concreet uitgewerkt voor de planperiode (ca. 4 Jaar). Een
meer uitgewerkte fasering tussen nu en het einddoel is niet uitgewerkt. Met de ervaring van de
eerste planperiode is dit voor een aantal onderdelen wellicht zinvol in een tweede
Waterhuishoudingsplan. De concrete maatregelen worden om de 4 jaar bijgesteld, zodat de
flexibiliteit daarin voldoende is. Bijstellingen en actualisering van het lange termijnbeleid is daarbij
uiteraard ook mogelijk, maar verwacht wordt dat daar minder verschuivingen nodig zullen zijn.
Het beleid In de planperiode is gericht op duidelijke taakstellingen en concrete/toetsbare
doelstellingen. Door het onvoldoende kennen van de vertreksituatie en exacte consequenties van
taakstellingen Is soms enige voorzichtigheid betracht in het aangeven van de situatie aan het einde
van de planperiode. Slagen In de lucht lijken weliswaar beter toetsbaar, maar zonder goede kennis
van de huidige toestand is dat schijn. Er is dan veelal gekozen voor aansporingen In plaats van
'harde richtgetallen'. Na de eerste versies van de beheersplannen van de waterschappen zal de
vertreksituatie beter bekend zijn.

5.1.5

grenzen waterhuishoudkundig systeem

De gemeente Elburg (253) merkt op dat het plan niet Ingaat op de Rijkswateren, terwijl die toch ook
deel uitmaken van het waterhuishoudkundig systeem in Gelderland. Elburg vraagt de provincie aan te
geven wat de achtergrond is van deze -in hun ogen onnatuurlijke- scheiding en hoe de provincie
denkt ten aanzien van die wateren de coördinatie en integratie gestalte te geven.

De Natuurbeschermingsraad Winterswijk ( 325) acht het van groot belang dat ook het over de
Rijksgrens gelegen Duitse stroomgebied van de Winterswijkse beken nauw bij het opstellen van
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beheersplannen wordt betrokken.
De Gelderse Milieufederatie (308) Is van mening dat het plan ook aandacht dient de besteden aan
Rijkswateren en aan wateren bulten de provincie. De problemen liggen zowel op het kwalitatieve als
op het kwantitatieve vlak.
De gemeente Oldebroek (443) vraagt een verklaring van het onderscheid tussen wateren, waarvoor
het ontwerpplan geldt, en rijkswateren. Verder vraagt Oidebroek vermelding van de wijze, waarop ten
aangezien van die wateren coördinatie en Integratie gestalte zullen krijgen.
Het instromen/uitstromen van grondwater vanuit Duitsland is alleen van betekenis tussen Dinxperlo
en Groesbeek. De effecten op de Nederlandse grondwatervoorraad hiervan zijn qua hoeveelheid en
dus ook qua kwaliteit beperkt ten opzichte van het doen en laten op de bodem in Gelderland zelf. In
dit plan is hier geen aandacht aan besteed.
Het rijkswater valt -zowel voor beleid als beheer- onder het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het
lijkt op het eerste gezicht onlogisch de 350 km rijkswater uit het Gelderse systeem te lichten. De
onderlinge beïnvloeding van rijkswater en overige grond- en oppervlaktewateren is echter beperkt.
Uiteraard zijn de lozingen' en inlaat naar regionale wateren van invloed op kwantiteit en kwaliteit,
maar (van rijks- naar regionaal water) is er vanuit een oogpunt van waterpellen en -hoeveelheden
weinig beleidsruimte. Er zijn wel belangrijke verbindingen voor waterdieren, bijv. vissen, tussen rijksen regionale wateren. Het rijkswater is In de eerste plaats een ah'oersysteem van (vooral
buitenlands) water. Het rijkswater is voor een waterhuishoudkundig plan goed als apart systeem los
van de Gelderse waterhuishouding te beschouwen.
Het rijk stelt een samenhangend plan op nationaal niveau vast voor de waterhuishouding vooral
gericht op het hoofdsysteem (grote rivieren, meren, de Noordzee).
De samenhang met wateren in Duitsland is geregeld via internationaal overleg (permanente
grenswateren commissie). Voor het oppervlaktewater is dit -zowel voor kwantiteit als kwaliteit- al
voldoende geregeld. De -beperkte- relatie met grondwater wordt verder ontwikkeld.

5.1.6

overig

De Veluwse Nutsbedrijven (28) hadden graag gehad dat de Gelderse waterleidingbedrijven wat meer
bij het vooroverleg betrokken waren.
De Waterleiding Mij. Oostelijk Gld. (299) concludeert dat het beleid op een groot aantal punten geen
voortzetting is van het in het Grondwaterplan vastgelegde beleid en betreurt dan ook dat zij niet meer
bij de voorbereiding van het plan betrokken Is geweest.
De Gelderse Milieufederatie (308) pleit voor een planmatige aanpak van milieuvoorlichting en milieueducatie.
De heer Ordelman (1) en de stichting Milieuraad Neede (278) pleiten voor verbetering van de
waterkwaliteit door middel van een milieu-hygiënisch verantwoorde sanering en vervolgens door het
verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen door huishoudens, bedrijven en de landbouw.
Voor de industrie wensen zij strenge normen. Zij pleiten ervoor een perceelsrand van twee meter
langs waterwegen te vrijwaren van bemesting en bestrijdingsmiddelen.
De gemeente Oldebroek (443) vraagt een beschrijving en initiëring van meer structurele oplossingen
op (middel)lange termijn, zulks in het belang van een duurzame ontwikkeling, naast doelstellingen en
maatregelen, die in hoofdzaak uitgaan van toevoeging van technologie.
Een aantal gemeenten op de Veluwe (253), (255), (256), (304), (309), (421), (443) en (448) stellen dat
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naar hun idee voor de korte termijn maatregelen sterk de nadruk gelegd moet worden op
toegevoegde technologie. Toch vragen zij ook aandacht te besteden aan andere, meer structurele
oplossingen, zoals scheiding aan de bron. Dit met het ook op een zo evenwichtig mogelijke
ontwikkeling van doelstellingen, ook op de lange termijn.
Het beleid In het ontwerp- Waferhuishoudingsplan is op een groot aantal punten een voortzetting van
zowel Grondwaterplan als Oppervlaktewaterkwaliteitsplan. Op een aantal punten niet, zoals: in stand
houden van kwelstromen op de Veluwe en meer aandacht voor grote eenheden (natte) natuur.
Daarnaast is de laatste Jaren duidelijk geworden dat een effectieve en doelmatige bescherming van
drinkwaterwinnin gen een even belangrijk punt is als de gevolgen voor de grondwaterstand en stroming. Deze punten hebben grote gevolgen voor de visie op de lokatiekeuze voor
grondwateronttrekkin gen. De hoofdlijn van de drinkwatervoorziening -drinkwaterbereiding volledig uit
grondwater- is echter gehandhaafd. Daarvoor is echter wel nodig dat meer en anders gestuurd
wordt in lokaties van toekomstige drinkwatervoorzieningen.
De mate van betrekken van de waterleidingbedrijven bij de voorbereiding is beperkt geweest
(klankbordgroep). Dat geldt echter ook voor de meeste doelgroepen en bv. de gemeenten. Het
opstellen van een plan als het Waterhuishoudingsplan vraagt echter een middenweg tussen
voldoende voortgang en brede betrokkenheid. Voor het opstellen van dit plan is nadruk gelegd op
betrokkenheid van de waterbeheerders (water- en zuiveringsschappen).
Een planmatige aanpak van milieuvoorlichting en -educatie loopt in eerste instantie via het
milieuplan (Gelders Milieu Plan). Voorzover het om water gaat, verloopt de voorlichting via meerdere
sporen. De huishoudens worden voor wat het drinkwater betreft via het waterleidingsbedrijf
voorgelicht; het zuiveringsschap en waterschap kunnen ieder apart voorlichting geven en de
provincie kan dat in de richting van grondwateronttrekkers. Integratie of planmatige afstemming Is
niet in dit plan voorzien.
Bij verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater geldt de nationale lijn: bestrijding van
verontreiniging aan de bron komt als eerste in aanmerking. Deze lijn is In het ontwerpWaterhuishoudingsplan zo ver mogelijk doorgetrokken. Pas als op kortere termijn geen bestrijding
aan de bron mogelijk is, wordt gekozen voor effect gerichte maatregelen.

5.2

Basisniveau

Veel insprekers hebben opmerkingen bij (aspecten van) het basisniveau.
Van agrarische zijde bestaat een duidelijke vrees dat het basisniveau hen te veel gaat inperken.
Deze vrees heeft betrekking op de grondwaterstand, eisen aan de grond- en oppervlaktewater
kwaliteit- en kwantiteit, de mogelijkheid om gebiedsvreemd water in te laten en de mogelijkheid om
onder te bemalen. . Voor wat betreft het waterpeil is deze vrees terug te voeren op de opmerking in
het plan dat liet peil niet lager zal zijn dan strikt noodzakelijk*. Enkele waterschappen vragen om
duidelijkere normen voor het peilbeheer. Natuurbeschermers vinden de plannen voor een hoger peil
zodanig algemeen geformuleerd, dat zij er geen vertrouwen in hebben.
Ook de opmerkingen over kleinschalige afwateringssystemen roepen weerstand op bij landbouwers.
Deze opmerkingen doen hen vrezen dat zij weer gebruik moeten gaan maken van greppels en
daarbij voorzien zij grote problemen.
Bij een aantal Insprekers bestaat de indruk dat de mogelijkheden voor ontwateren in de Achterhoek
minder zullen zijn dan in de rest van Gelderland, Zij maken daar bezwaar tegen.
Natuur- en milieubeschermers en hengelsporters vragen om een stringentere bescherming van
grond- en oppervlaktewaterkwaliteit.
Een flink aantal insprekers is van mening dat 1985 niet het goede referentiejaar is om de nadelige
invloed van menselijk handelen op het grondwater te stabiliseren. In 1985 waren er al ernstige
verdrogingsverschijnselen, stellen zij. Zij stellen dan ook voor om een vroeger jaar te nemen, dan
wel om deze problematiek meer gebiedsgericht te benaderen.
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Het vervangen van naaldhout op de Veluwe door loofhout is een idee dat het waterleidingbedrijf
aldaar zeer aanspreekt. De bosbeheerders stellen zich echter aanzienlijk sceptischer op en stellen
dat dit idee onvoldoende onderbouwd is.
Enkele waterschappen zijn van mening dat zij niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de
afvoer van verontreinigde baggerspecie. Het beleid met betrekking tot verontreinigde baggerspecie
roept overigens bij meer insprekers vragen op.
Tenslotte doen verschillende insprekers concrete suggesties met betrekking tot het basisniveau.

ALGEMEEN
5.2.1

peilbeheer en grondwaterstand

De opmerking dat het waterpeil niet lager zal worden gehouden dan strikt noodzakelijk zien de
gezamenlijke landbouworganisaties te Vorden (273) als een forse stap terug, naar greppel en hoog
water.
De heer Hultink (236) stelt dat door aanvulling met oppervlaktewater het grondwaterpeil vanzelf hoger
wordt. Hij vindt bovendien dat het waterschap zeggenschap moet houden over het peil van het

oppervlaktewater.
De Gelderse MIJ van de Landbouw afd. Ruurio (254) vindt een opmerking "Het peil niet lager dan
strikt noodzakelijk" onduidelijk. De vraag is of dit het optimale peil is voor de landbouw, en of voor de
landbouw een optimale waterhuishouding mogelijk blijft.
De ABTB kring Over-Betuwe (247) Is van mening dat het peil van het grondwater en het oppervlaktewater zodanig moet zijn dat een optimale waterhuishouding voor de landbouw mogelijk blijft.
De heer Te Lintum (7 e.a) vraagt wat het basisniveau voor de kwantiteit en de kwaliteit inhoudt; hij
vraagt zich af of bij een opmerking "het peil niet lager dan strikt nodig is" een optimale
waterhuishouding voor de landbouw nog mogelijk maakt.
Bij de opmerking op blz. 64 dat het oppervlaktewaterpeil afgestemd wordt op de grondwaterstand die
voor de functie(s) gewenst Is, merkt het waterschap lJsselland-Baakse Beek (335) op dat met een
stuw geen twee pellen zijn te realiseren. Het waterschap dringt dan ook aan op zoveel mogelijk
scheiding van functies c.q. belangen. Het waterschap zou graag zien dat het WHP duidelijk aangaf
waar de grens ligt tussen hoge en normale afvoeren in Rijkswateren. Omdat Rijkswateren bij hoge afvoer buiten hun oevers mogen treden, is dit van groot belang voor het waterschap om te bepalen
hoe hoog de zomerkaden moeten zijn. Verder stelt dit waterschap dat de eisen aan de
waterkwantiteit met betrekking tot het basisniveau niet alleen afhankelijk zijn van de in een gebied
aanwezige belangen, maar ook van de aanwezigheid van water op een bepaald moment. Het moet
niet zo zijn dat het waterschap tegen extreem hoge kosten een bepaald basisniveau moet realiseren.
Het waterschap van de Oude IJssel (27) stelt dat bij het meervoudig gebruik van water het peilbeheer
op de eerste plaats dient te staan.
Bij de opmerking dat het oppervlaktewaterpeil niet lager moet zijn "dan strikt noodzakelijk"
concludeert de Gewestelijke Raad van Gelderland van het Landbouwschap (282) dat dit dus niet het
optimale peil voor de functie van een gebied is. Het wijst naar een In het algemeen zo hoog mogelijk
peil. "Het lijkt wel of men voor elke centimeter moet vechten op deze manier," verzucht het

Landbouwschap.
G.J. Ordelman (1) en de stichting Milieuraad Neede (278) pleiten ervoor het uitbundig sproeien van
grasvelden in tijden van droogte te verbieden. Ook pleiten zij ervoor dat de waterschappen In het
voorjaar het waterpeil beter op niveau houden; dat Is beter voor natuur en milieu en vermindert de
noodzaak tot beregenen.
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Voor wat betreft de opmerking op bladzijde 88 dat de Inrichting en peilbeheer en onderhoud van
watergangen meer dient te worden afgestemd op de ecologie, stelt het Landbouwschap (282) dat het
niet gaat om meer dan tot nu toe afstemmen maar om mede afstemmen.
De Regionale Milieuraad Veluwe (328) stelt voor om te onderzoeken of de vochttekorten in het
gebied ten noorden van Twello kunnen worden opgevangen door sprengenwater te bufferen.
De heer Busger op Vollenbroek (300) vindt dat het beleid te eenzijdig gericht is op het afvoeren van
het neerslagoverschot. Het is gewenst aan het eerste deel van het basisniveau toe te voegen: het
langer vasthouden en opslaan van neerslagoverschot, o.a. ten behoeve van regeneratie van natuur.
Het basisniveau wordt ten onrechte omschreven als streng, omdat hier op den duur alleen de meer
algemene plante- en diersoorten zich kunnen handhaven. Hij vindt het belangrijk om in het WHP een
ecologische onderbouwing op te nemen waaruit blijkt hoe minimaal dit basisniveau is.
Het basisniveau is een voor de hele provincie geldend minimumniveau waarmee
belangen
rekening moeten houden. Het is met name bedoeld om exploitatie van economische doelen te
begrenzen, zodat algemeen voorkomende planten en dieren overal goede levenskansen
behouden/krijgen. Het basisniveau is verdeeld in kwaliteit en kwantiteit. De kwaliteitseisen zijn al
aangereikt door de rijksoverheid, zowel voor oppervlaktewater, waterbodem als grondwater (deze
laatste als onderdeel van de bodem). De kwaliteit is heel concreet in normen vertaald. De kwantiteit
van water is niet algemeen te stellen, omdat op korte afstand van elkaar door belangen
verschillende eisen worden gesteld. De kwantiteit is in het basisniveau alleen door enkele algemene
hoofdlijnen ingevuld. De functies geven de mogelijkheid meer te detailleren welke pellen wenselijk
zijn. Bij de detaillering op beheersniveau (door de waterschappen) kan concreet per gebied worden
aangegeven welke pellen technisch en economisch wenselijk en haalbaar zijn.
Het in stand houden van de 'natuurlijke opbolling van de Veluwe' is de meest concrete uitspraak in
het basisniveau ten aanzien van kwantiteit. Deze opbolling is nodig om kwel naar de randen te
garanderen. Het woord 'natuurlijk' geeft vaak aanleiding tot discussies. Hier is bedoeld dat de
menselijke invloed (die vrijwel altijd leidt tot vermindering van de opbolling) niet toe mag nemen,
maar bij voorkeur afneemt. Het begrenzen/terugdringen van grondwaterontwikkeling Is daarbij een
hoofdpunt. Maar ook peilverlaging of diepe ontwatering in landelijk of stedelijk gebied langs de
randen kan nadelige Invloed hebben op de opbolling van de Veluwe. De 'natuurlijke' opbolling geeft
ook aan dat er geen grondwaterstand kan worden gegarandeerd: variaties blijven aanwezig. Door
met name variatie in wintemeersla gen kan de hoogste opbolling (bij Hoenderlo) enkele meters
hoger of lager worden. De knelgebieden langs de randen zijn veiliggesteld door functies voor
landbouw en natuur vast te leggen en functies van het hoogste ecologische niveau. Peilverlagingen
van betekenis voor de opbolling van de Veluwe zijn hierdoor niet mogelijk.
Het beheer van oppervlaktewater is een doel op zich. Naast de afvoer van water om overstroming te
voorkomen is peilbeheer gericht op het optimaliseren van grondwaterstanden. De waterbeheerder
kiest, voor zover mogelijk gezien de beschikbaarheid van water, de peilen zo dat in een gebied zo
goed mogelijk wordt voldaan aan de wensen van aanwezige belangen. De waterbeheerder mag er
daarbij vanuit gaan dat de grondgebonden belangen zelf zorgen voor een goede ontwatering.
De landbouw stelt zowel eisen aan de grondwaterstand met het oog op het voorkomen van
wateroverlast als het beperken van vochttekorten. Vooral op zandgronden vraagt dit vanwege
vochttekorten precisiewerk. De landbouw-waterhuishouding wordt voor gras- en bouwland al vele
jaren afgestemd op een ontwateringsdiepte van 30 resp. 50 cm, die gemiddeld 10 è 20 dagen per
jaar wordt overschreden. In het Waterhuishoudingsplan is die norm gehandhaafd. Wel is in het plan
gekozen voor het niet dieper ontwateren dan die 30 en 50 cm. Wateroverlast beperken is niet meer
het enige criterium voor een goede waterhuishouding voor de landbouw. Ook het beperken van
vochttekorten is uit oogpunt van bedrijfseconomie en het beperken van de vraag naar aanvullende
vochtvoorzieningen (beregening) een even zwaar tellend criterium. Ook landelijk wordt deze lijn
door het rijk gevolgd.
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Naast de toegenomen aandacht voor vochttekorten hebben ook andere belangen dan landbouw
gewicht gekregen. De natte natuur is daarvan de meest zwaarwegende. In gebieden met verspreide
natuur of landbouw verweven met natuur worden eisen gesteld die tenderen naar minder diepe
pellen. Ook waterrecreatie (hengelsport, kanovaren) vraagt een constante, niet te kleine waterdiepte.
Toch zal het in de meeste gebieden mogelijk zijn de waterpeilen zo in te stellen en te handhaven
dat voor de landbouw kan worden voldaan aan de ontwateringsnormen. Het is echter niet
wenselijk -en in de praktijk gebeurt dat nog wel- dat in sommige gebieden de sloten in winter en
voorjaar uit voorzorg bijna of geheel droog worden gezet. Het maximaal vasthouden van
gebiedseigen water wordt hiermee doorkruist en daardoor moet eerder en meer rijkswater worden
ingelaten of ontstaat meer droogteschade In de zomer. Het is echter niet de bedoeling om pellen in
winter en voorjaar zo hoog op te zetten dat de ontwateringsnormen niet gehaald kunnen worden. In
bepaalde gebieden en rond natuurelementen is het realiseren van de volle 100% optimale
waterstand voor de landbouw niet altijd mogelijk, maar dat is ook de praktijk niet in enigszins
geaccidenteerde 'pure' landbouwgebieden.
Voorstel tekstwiizipinp: pag 64, derde gedachtenstreepje na de;
'hierbij wordt het peil niet lager dan strikt nodig gehouden' te vervangen door: 'hierbij wordt het
peil niet lager gehouden dan strikt nodig voor een goede ont- en afwatering'.
Het scheiden van belangen in dusdanig grote eenheden dat voor ieder (bv. voor landbouw en voor
natuur) een 'eigen' waterhuishouding mogelijk is, valt niet binnen de reële mogelijkheden. Dit los
van de vraag of het wenselijk is. De schaal van kwel- en infiltratiegebieden zou dan op sommige
plaatsen natuurreservaten vergen van minstens duizenden hectare. Er zijn in het landelijk gebied dus
compromissen nodig; dit wordt bij de functie / t/m V verder uitgewerkt.
De pellen in het rijkswater, in verband met zomerkaden, worden vooreerst door het rijk bepaald en
gemeten. Het beheersplan rijkswateren zal hierover uitsluitsel kunnen geven.
5.2.2

kleinschalige afwateringssysteem

De heer Te Lintum (7 e.a) stelt dat kleinschalige afwateringssystemen op de zandgronden, waarbij
gedacht wordt aan greppels, onuitvoerbaar is voor het moderne agrarische bedrijf. Ook volgens de
Gelderse Mij van de Landbouw afd. Ruurlo (254) is dit voor de moderne bedrijfsvoering niet uitvoerbaar.
De heer Baerends (40) stelt dat een kleinschalig afwateringssysteem door middel van greppels slecht
is voor het milieu, omdat dit mestinjectie en zodenbemesting moeilijk maakt en daardoor In de hand
werkt dat de mest onvoldoende wordt ondergewerkt.
De C.B.T.B. afd. Borculo (90) vraagt zich af wat de gevolgen voor de landbouw zijn van het introduceren van kleinschalige afwateringssystemen op de zandgronden ( greppels). Een dergelijke ingreep
brengt kosten met zich mee en hoe zullen deze worden gefinancierd?
De heer Te Untum (7 e.a) stelt in een aanvullende reactie (dit deel van zijn reactie is niet door de
honderden andere reacties onderschreven) dat hij "wel in kan pakken als het plan zo doorgaat, want
dan is het verzuipen ( er is geen pompen meer aan). De boerderij ligt al in een gat dus ontwateren
blijft zeer noodzakelijk.
Het Landbouwschap (282) stelt dat de opmerking over kleinschalige afwateringssystemen (blz. 64) in
strijd is met het gestelde op blz. 53 van het plan, namelijk dat met vrij grote zekerheid kan worden
gesteld dat een goede waterbeheersing voor de landbouw de komende 30 jaar niet aan belang zal
Inboeten.
Verder vraagt zij zich of alle financiële consequenties voor de landbouw worden opgevangen en of er
geen extra wateroverlast optreedt in natte perioden.
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De districtscommissie van het Landbouwschap afd. Hummelo-Keppel-Doesburg (323) vreest dat
moderne landbouwmachines niet met kleinschalige afwateringsmiddelen uit de voeten kunnen.
De heer Reurink (m14) zegt dat in de Achterhoek al erg kleinschalige oplossingen van afwatering zijn.
Nog kleiner Is niet haalbaar. Verder wijst hij erop dat de belangen van natuurorganisaties en
landbouwers anders zijn; de laatsten moeten hun brood verdienen.
Het Maatschap de Vries (288) stelt dat verhoging van het grondwaterpeil op zijn akkerbouwbedrijf
desastreus zou zijn, omdat dan een groot deel van de percelen te drassig wordt.
De afwateringssystemen zijn in het verleden aangelegd om met minimale kosten wateroverlast in
landbouw en stedelijk gebied op te heffen. Dit heeft geresulteerd in afwateringssystemen met
hoofdwatergan gen met een relatief diep peil op grote onderlinge afstanden, veelal meer dan 500 m.
Daartussen kleine sloten voor ontwatering. Dit systeem kost weinig land en is daardoor goedkoop.
Dit grofmazige afwateringssysteem voldoet aan de gestelde eisen, maar heeft ook nadelen. Het
systeem Is ontworpen op piekafvoeren en 's zomers staat het water vaak laag en stil; dat is nadelig
voor de waterkwaliteit. De grote diepe watergangen voeren in het voorjaar -ondanks stuwen- het
grondwater af en dat resulteert in vochttekorten over grote gebieden of verdroging van natuur. Een
kleinschalig afwateringssysteem heeft meer, minder diepe watergangen. Uitgangspunt is dat aan
dezelfde pnlwpterinpsdieptp kan worden voldaan als bij de grofmazige systemen. De angst voor
plas-dras-situaties is dus volkomen ongegrond. Door meer, parallel-lopende watergangen kan het
wat beter worden afgestemd op de plaatselijke situatie: de vochttekorten/verdroging wordt beperkt.
Een kleinschaliger systeem betekent meer landverlies en meer kilometers te onderhouden
watergangen. Het betekent geen teruggang naar wateroverlast en ook niet meer behoefte aan
greppels. De afstanden tussen de watergangen zal vrijwel overal groter zijn dan breedte van de
percelen.
De bestaande normen voor ontwatering zijn vertrekpunt en zijn niet aangepast. Toepassing voor
kleinschaliger afwateringssystemen zal bij verbetering van te natte landbouwgebieden of
herinrichting plaatsvinden.
De term greppels is In hoofdstuk 7 (blz. 72) éénmaal gebruikt bij de 'toepassing van dicht net van
ondiepe ontwateringsmiddelen (ondiepe sloten, greppels) in delen van hef gebied'. Dit is
toegespitst op gebieden met de functies III en IV waar kwel een rol speelt. Hieraan zal naast
ondiepe sloten en greppels, de toepassing van ondiep gelegen drains worden toegevoegd. Het
gaat hier om maatregelen die genomen worden bij projectgewijze aanpak van gebieden en die
slechts voor een deel van deze gebieden nodig zullen zijn. Hierbij zijn mogelijkheden van
schadevergoeding aanwezig, maar meer zal worden geprobeerd door maatwerk zoveel mogelijk aan
de landbouwnormen te voldoen. Het kleinschalige afwateringssysteem staaf op zich los van de
toepassing van ondiepe ontwateringsmiddelen.
Voorstel tekstwijzipinp: toevoegen in de toelichting op blz. 64 na .....stedelijk gebied, 12e regel
van onderen: 'Bij kleinschaliger afwateringssystemen worden meer, minder diepe watergangen
aangelegd. De onderlinge afstanden blijven groter door de grote van bijvoorbeeld
landbouwpercelen.'
Het aanvullen van grondwater met oppervlaktewater, zodat een hoger peil ontstaat is minder
makkelijk dan het lijkt. Om water in de grond te laten dringen is een overdruk nodig en dat vraagt
peilen die tot aan het maaiveld reiken. Door beregening uit oppervlaktewater kunnen -als onbedoeld
neveneffect- wel enigszins hogere grondwaterstanden optreden. Voor de vochtvoorziening is dit dan
van minder belang, omdat het vocht al van bovenaf is toegediend. Grondwaterstanden kunnen vanaf
het voorjaar wel hoog worden gehouden door het oppervlaktewaterpeil niet te veel te verlagen. Het
grondwater stroomt dan niet weg. Dit is van veel groter belang voor de hoeveelheid water in het
gebied dan het water in de sloten. Terecht wordt daarom geconstateerd dat het peilbeheer voorop
moet staan bij meervoudig gebruik van oppervlaktewater. Het afvoeren van water en optimaliseren
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van grondwaterstanden voor de diverse belangen staat voorop. Voorzover daarmee te verenigen
komen andere zaken In beeld zoals recreatief medegebruik en het onttrekken van oppervlaktewater
voor beregening en bedrijven.

5.2.3

grondwaterkwallteft

Het Landbouwschap (282) is van mening dat de eis dat alle grondwater met eenvoudige bewerkingen
geschikt te maken moet zijn voor drinkwater, onvoldoende rekening houdt met de gevolgen voor
bijvoorbeeld de hoge zandgronden. De raad stelt voor om deze voorwaarde te laten afhangen van de
lokale bodemgesteldheid.
Het rijk heeft In het NMP de lijn uitgezet voor de kwaliteit van de bodem en het daarin aanwezige
grondwater. Die lijn is in het ontwerp-Waterhuishoudingsplan gevolgd. Ook de Structuurnota
Landbouw gaat ervan uit dat het naar de ondergrond afvloeiende grondwater voldoet aan
bijvoorbeeld de nitraatnorm. Op de hoge zandgronden betekent dit voor de landbouw de komende
decennia een forse aanpassing In het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. De
suggestie om de kwaliteitsels af te laten hangen van de bodemgesteldheid zou betekenen dat de kwalitatief- kwetsbare grondwatervoorraden van delen van de Veluwe, Montferland, Nijmegen en
Lochem worden opgegeven. Die lijn wordt duidelijk niet gekozen in het nationaal beleid en in dit
ontwerp-Waterhuisho udingsplan.

5.2.4

oppervlaktewaterkwalltelt

De Stichting tot Behoud van de Veluwse sprengen en beken (242) wil aan de doelstelling van
basiskwaliteit" graag toegevoegd zien dat het streven naar een diversiteit van levensvormen van essentieel belang is. Het kan soms de voorkeur hebben gelden te investeren in gebieden die al een vrij
hoge actuele ecologische waarde hebben in plaats van in systemen die juist onder of juist boven het
basisniveau liggen.
De Hengelsportvereniging Bameveld (311) stelt dat het ontwerp-WHP bij de basiskwalitelt onder de
norm "Water voor Karperachtigen" ligt. "Men kan op papier natuurlijk successen behalen omdat na
wijziging meer wateren aan de norm voldoen, reële verbeteringen worden op deze manier niet
bewerkstelligd".
De Gelderse Milleufederatle (308) vindt dat het Provinciaal Waterhuishoudingsplan in
overeenstemming dient te zijn met (het supplement van) de derde nota Waterhuishouding. Dit
betekent dat de emissie van zware metalen in 1995 ten opzichte van 1985 met 50 % gereduceerd
moet zijn. Voor de zware metalen cadmium, lood en kwik is dit 70 %. Voor de organische
microverontreinigingen dient dit eveneens 50 % te zijn, terwijl voor dioxines een emissiereductie
bewerkstelligd dient te zijn van 70 %. De AMVB "Grenswaarden fosfaat RWZIs" is ontoereikend voor
het terugdringen van overmatige algenbloei in eutroflëringsgevoelige gebieden. Hiervoor dienen
striktere maatregelen getroffen te worden. De haalbaarheidsstudie, zoals verwoord in
beleidsvoornemen 16 (blz.89), dient gericht te zijn op het behalen van een kwaliteit van 0,05-0,08 mg
Pil.
De basiskwaliteit van oppervlaktewater is erop gericht levensvoorwaarden te scheppen voor
algemeen voorkomende planten en dieren en een aantal gebruiksdoelen voor de mens. De normen
voor de kwaliteit zoals die -in navolging van het rijk- zijn gekozen zijn streng. Dat wil zeggen dat er
nog zeer grote maatschappelijke inspanningen nodig zijn om die te halen, omdat in veel wateren
nog niet aan deze normen wordt voldaan. De diversiteit aan planten en dieren in wateren die
voldoen aan de kwaliteitseisen van het basisnivo is naar verwachting al tamelijk groot. Overigens
hangt deze diversiteit ook in belangrijke mate af de Inrichting van de watergang (morfologie) en het
beheer en onderhoud. De meer zeldzame planten en dieren krijgen met name in de funkties met
natuur (funkties II t/m 19 kansen om zich te ontwikkelen. Het beleid is erop gericht deze natuur veilig
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te stellen en te ontwikkelen in gebieden waar al bestaande ecologische waarden aanwezig zijn. Een
vergelijking van afbeelding 20 en funktlekaart 1 maakt duidelijk dat in dit plan grotendeels
bestaande waarden zijn veiliggesteld. Daarnaast ligt er een accent op verbindingen binnen en
tussen grote eenheden natuur.
De norm voor zuurstof ligt bij de kwaliteit voor het basisnivo lager dan bij de kwaliteitsdoelstelling
'water voor karperachtigen'. Dit is vanuit de hengelsport een belangrijk punt. De lijst van normen bij
'water voor karperachtigen' is echter veel kleiner dan bij de kwaliteit voor het basisnivo. De
Inspanning om in Gelderland aan deze laatste kwaliteit te voldoen is vele malen groter dan aan
'water voor karperachtlgen De kwaliteit voor het basisnWo Is een van de hoekstenen voor het
bereiken van een algemene milieukwaliteit voor bodem en water en daaraan is In dit plan prioriteit
gegeven. Het Is zeker geen goedkope keuze.
De kennis van herkomst van zware metalen en microverontreinigingen Is nog zeer fragmentarisch.
De komende jaren zullen nodig zijn om de herkomst en hoeveelheden in beeld te krijgen. De
reduktiepercentages die het rijk stelt achten wij dan ook niet haalbaar. Het terugdringen van de
fosfaatbelasting van oppervlaktewater zal in de meeste gebieden inderdaad ontoereikend zijn voor
het terugdringen van eutrofiêring. Met name de diffuse belasting uit de landbouw zal hier echter nog
vele jaren een dusdanig grote bron zijn, dat maatregelen op andere terreinen weinig effect sorteren.
De defosfatering is met name van belang voor vermindering van belasting van de randmeren en van
de Noordzee. Het richten van de studie op P-gehalten van 0,05- 0.08 mg/7 is alleen zinvol als zeer
vergaande beperking van de invloed mestbelasting bespreekbaar is.
5.2.5

hergebruiken van water

De heer Tangelder (m26) van de ABTB-Silvolde informeert of er gedacht wordt over waterrecycling.
Volgens de heer Tangelder doet de landbouw ook aan recycling bij beregening.
De Waterleiding Mij. Oostelijk Gld. (299) doet de suggestie (naar aanleiding van doelstelling 2 op blz.
58) om water zoveel mogelijk te isoleren binnen één watersysteem. Dit omdat het effluent van
rioolwaterzulveringsinstallatles steeds beter wordt; door dit effluent te Isoleren en het zoveel mogelijk
bovenstrooms of ter hoogte van het punt waar het onttrokken werd weer in het systeem te brengen,
kan dit bijdragen om verdroging en droogteschade te verminderen.
De gemeente Renkum (262) suggereert om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om
beekwater een extra rol te laten spelen in het waterhuishoudkundig systeem voor dat het de Rijn
bereikt.
Het hergebruik van water binnen bedrijven die grondwater gebruiken is al jaren een punt van
bespreking bij vergunningaanvragen. Binnen het waterhuishoudkundig systeem Is in dit plan een
onderzoek naar hergebruik van sprengenwater bij Epe opgenomen (bijlage 9). Het gebruikte water
van bedrijven of zuiveringsinstallaties is in veel gevallen belast met verontreinigende stoffen. Het
isoleren van water in een watersysteem levert dan ook steeds verder verontreinigd water op.
Bovendien is aanleg van transportleidingen en het transporteren van water 'tegen de berg op' zeer
kostbaar en vraagt het veel energie. In dit plan is met name het accent gelegd op
waterconservering.
Het recyclen van water bij beregening komt vooral voor als onverwacht neerslag valt na het
toedienen van een beregeningsgift. Dat is ook een van de redenen van de geringe efficiëntie van
beregening. In droge perioden en door uitgekiend te beregenen zullen de meeste boeren dit
recyclen tot een minimum weten te beperken.
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BELEID IN DE PLANPERIODE
5.2.6

waterpeil

De heer Mennink (m12) stelt dat afwatering voor de hele provincie moet gelden; waarom zou de
Achterhoek hiervan uitgesloten moeten worden; bestaande bemalingen dienen minimaal gehandhaafd
te worden; 30 cm ontwatering moet minimaal 50 zijn; het plan moet zo aangepast worden dat er
geen schade voor de landbouw optreedt.
Het waterschap van de Berkel (422) constateert dat het WHP veel aandacht besteedt aan de wens
om de verlaging van grondwaterstanden (deels) ongedaan te maken. Het waterschap stelt daarbij
echter de vraagt of waterbeheersingswerken Inderdaad hebben geleid tot een substantiële verlaging
van de grondwaterstand. Een TNO-rapport wijst er op dat deze problematiek genuanceerder ligt dan
in het ontwerp-WHP is aangegeven. Met name in het noordelijk deel van de Achterhoek is op sommige plaatsen zelfs sprake van een stijging van de grondwaterspiegel.
Ook plaatst het waterschap vraagtekens bij de vooronderstelling In het WHP dat de afvoer van water
versneld is door verbeteringswerkzaamheden. Uit eigen waarnemingen van het waterschap blijkt dat
door verbeteringswerken soms ook meer water in een gebied achterblijft.
De directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie (310) vraagt zich af wat bedoeld wordt met de
natuurlijke opbolling van de Veluwe. Hij vreest dat voorbij gegaan wordt aan de belangen van de
kwelgebieden langs de randen van de Veluwe als alleen deze opbolling beschermd wordt.
De heer Oosterink (294) vraagt zich af wat de invloed is van verhoging van het grondwater op
mestputten en stallen. Neemt de provincie hier verantwoordelijkheid voor bij eventueel indrukken
door grondwater?
De Gelderse Milieufederatie (308) stelt vraagtekens bij de voorgestelde ontwateringsdiepten In
landelijke en stedelijke gebieden. De GMF pleit voor heroverweging: In bepaalde gebieden kan de
grondwaterstand wellicht verhoogd worden in combinatie met detailontwatering.
Uit het feit dat op blz. 46 van het plan gesteld wordt dat het inzicht in de specifieke schade aan de
bijzondere natuur door verdroging nog ontbreekt, leidt de Regionale Milieuraad Veluwe (328) af dat
het oplossen van verdrogingsproblemen geen prioriteit krijgt. De Milieuraad acht het van wezenlijk
belang dit ontbrekende inzicht binnen twee Jaar aan te vullen.
De gezamenlijke landbouworganisaties te Vorden (273) vinden dat het niet alleen op de Veluwe en in
het rMerengebied mogelijk moet zijn de afwatering te verbeteren, maar ook in de Achterhoek.
De Stichting Milieuwerkgroep Doetinchem e.o. (72) is van mening dat de beleidsuitgangspunten 10
en 11 op bladzijde 88 van het plan -namelijk het infiltreren van water van goede kwaliteit om het
grondwater aan te vullen, vasthouden gebiedselgen water en beperken Inlaat gebiedsmeemd water.
met elkaar in tegenspraak zijn. Wanneer het gebiedseigen water minder snel wordt afgevoerd en zuiniger wordt gebruikt is vervuilend oppervlaktewater infiltreren niet nodig.
Met betrekking tot het verdrogingsbeleld stelt de Gelderse Milieufederatie (308) dat het Rijksbeleid
hiervoor Is aangescherpt en dat daarom het provinciale beleid ook verder dient te gaan. De aanpak
van waterhuishoudkundige problemen in de landbouw heeft volgens de GMF veel weg van
symptoombestrijding.
De heer Van Zadelhoif (259) noemt een aantal ongewenste effecten van peilverhoging: er zullen meer
mineralen uitspoelen, de structuur zal slechter worden, en er zal meer verdichting van de bodem
optreden. Om te komen tot een landbouw met minder gewasbeschermingsmiddelen en minder
meststoffen is een goede bodemstructuur -en dus een niet te hoge grondwaterstand- van het allergrootste belang.
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De Waterleiding Mij. Oostelijk Gld. (299) stelt bij de opmerking op blz. 88 bovenaan "Afstemming
peilbeheer en (her)inrichting rond permanente grondwateronttrekkingen op de invloed van de
onttrekking op de grondwaterstand. In bestaande situaties is na beëindigen een beroep op het
Waterstaatfonds mogelijk', dat er geen sprake is van een bestaande situatie, omdat er tot op heden
nauwelijks sprake is geweest van afstemming. Er zijn dus geen bestaande situaties. Volgens de WOG
ware het dan ook beter geweest het Waterstaatfonds aan te wenden om juist de afgestemde situatie
te realiseren. Overigens vraagt de WOG zich af met wie en over welke aspecten in de nieuwe situatie
vooraf afspraken moeten worden gemaakt.
Het moer afstemmen van de waterhuishouding op de wensen van de samenleving zal In de eerste
plaats worden gezocht in het optimaliseren van het beheer. Met name de waterkwantiteitsbeheerders
hebben mogelijkheden om bijvoorbeeld meer dan tot nu toe rekening te houden met de ecologie.
Het Is duidelijk in het plan aangegeven dat de primaire funktie van watergangen het afvoeren van
water is. Dit is zowel voor het landelijk gebied als stedelijk gebied van belang.
De ontwateringsdiepten van 30 cm voor gras/and en 50 cm voor bouw/and zijn een voortzetting van
het bestaande beleid, maar zeer bewust is niet gekozen voor nog grotere ontwateringsdiepten. Dit
zou leiden tot verlaging van grondwaterstanden over grote gebieden en meer vraag naar beregening
en meer verdroging van natuur tot gevolg hebben. De waterhuishouding staat ten dienste van alle
maatschappelijke belangen en hoewel landbouw een vooraanstaand belang is In het landelijke
gebied, zou een uitsluitend op de landbouw afgestemd beleid een ver van optimaal maatschappelijk
totaalresultaat opleveren. De landbouw zal -ook bedrljseconomisch gezien- op lange termijn baat
hebben bij een schone bodem en voldoende schoon water. Het gebruik van de grond zal daarvoor
mogelijk enigszins aangepast moeten worden om problemen als verdichting van de bodem en
uitspoeling van meststoffen te voorkomen.
Vertrekpunt in dit plan is de huidige situatie ten aanzien van ont- en afwatering. De afwatering is
vanuit het oogpunt van de landbouw in het grootste deel van Gelderland klaar. In met name OostGelderland is vermindering van wateroverlast vanuit economische overwegingen in slechts enkele
kleine gebieden nog lonend. Met name in zandgebieden zal het realiseren van de gewenste
ontwateringsdiepten meer gezocht moeten worden In het verbeteren van de ontwatering dan In
grootschalige verlaging van de pellen van het oppervlaktewater. Daardoor kan wateroverlast
voldoende worden beperkt en nemen vochttekorten weinig of niet toe. In droge zandgebieden kan
verhoging van de grondwaterstand (binnen de normen van 30 en 50 cm) bedrijfseconomisch
voordelig zijn, omdat vochttekorten afnemen. Veranderingen van de waterhuishouding ten behoeve
van de velligstelling van de natuur zullen in projekten plaatsvinden, waarbij de waterhuishouding van
een gebied gedetailleerd in beeld wordt gebracht. Het eventueel wijzigen van de grondwaterstanden
of -stroming ligt genuanceerd en vraagt maatwerk. Er loopt een onderzoek naar verdroging,
waardoor binnen enkele jaren gedetalllerder inzicht ontstaat naar de mate en oorzaken van
verdroging.
Dat verbeteringswerken invloed hebben op met name de hoge winter en
voor/aarsgrondwaterstanden in de direkte omgeving staat vast, daar zijn de werken primair op
gericht. Daarnaast zijn vaak stuwen aangelegd en wordt soms water in de zomer Ingelaten. Hierdoor
is het mogelijk water langer In een gebied vast te houden. Van een verlaging van de gemiddelde
grondwaterstand is dan niet altijd sprake. Belangrijk voor de aanwezige natuur is of het
grondwaterregiem veranderd of de samenstelling van het aanstromende grondwater.
Ook in stedelijke gebieden zal meer nadruk worden gelegd op de aanleg van drainage om de
grond- en oppervlaktewaterpeilen niet verder te verlagen dan nodig is om aan de onM'ateringsnorm
(70 vm beneden maaiveld)te voldoen.
Het conserveren van gebiedseigen water staat voorop, het basisnivo richt zich daarom op zuinig zijn
met water en niet sneller afvoeren dan nodig is. Daardoor kan het inlaten van gebiedsvreemd water
worden beperkt, dat is bij de huidige kwaliteit van rijkswater inderdaad belangrijk om vervuiling van
water en waterbodem te beperken. Het is echter een illusie om te veronderstellen dat het
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conserveren van water in combinatie met een zuinig gebruik altijd volledig soelaas biedt. Het op peil
houden van polderpeilen door het inlaten van gebiedsvreemd water kan het afstromen van
grondwater beperken en daarmee vochttekorten en verdroging. Het terugdringen van het gebruik
van water heeft ook grenzen. Het meer infiltreren van water van een goede kwaliteit vergroot de
grondwatervoorraad en past in de lijn om zo min mogelijk gebiedsvreemd water in te laten.
Het afstemmen van peilbeheer rond drinkwaterwinnin gen ligt bij de waterkwantiteitsbeheerders. De
mogelijkheden om met de bestaande Inrichting van een gebied door pel/beheer de grondwaterstand
op peil te houden zijn meestal beperkt Het probleem in het verleden was dat zelfs bij herinrichting
van de waterhuishouding geen rekening werd gehouden met grondwateronttrekkin gen. Dat had, op
dat moment, zelfs kostenbesparend kunnen zijn. Het risico dat bij beëindiging van de winning van
grondwater opnieuw (niet gesubsidieerde) aanpassing nodig is, belemmert deze afstemming. Dit is
met het beroep op het Waterstaatsfonds weggenomen. Overigens zijn er mogelijkheden om met
landelijke financiële steun projekten uit te voeren om verdroging aan te pakken. In het plan is het
projekt Epe (bijlage 9) een voorbeeld. Ook inititiatieven vanuit de waterleidingbedrijven om de
afstemming te verbeteren, kunnen op een zeer positieve benadering van de provincie rekenen.

5.2.7

referentiejaar 1985

De terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties in Gelderland (426) achten het minder gewenst
een referentie-jaartal (1985) op te nemen ten opzichte waarvan de nadelige invloed van menselijk
handelen op het grondwater niet mag toenemen. Met betrekking tot bossen en natuurterreinen dient
het beleid te worden afgestemd op de waarden die actueel aanwezig zijn of dienen te worden.
De Gelderse Milieufederatie (308) merkt op dat er in 1985 al in grote delen van Gelderland verdrogingsverschijnselen optraden. De GMF pleit ervoor om als doelstelling voor heel Gelderland een
halvering van de omvang en intensiteit van de verdroging in 2000 ten opzichte van het jaar 1985 aan
te houden.
De Waterleiding Mij. Oostelijk Gld. (299) vindt het onduidelijk hoe de uitspraak geïnterpreteerd moet
worden dat voor de provincie als geheel de nadelige invloed op de grondwaterstand- en stroming
niet mag toenemen ten opzichte van 1985. Is het bijvoorbeeld toegestaan lokale verdroging van de
natuur te compenseren door verbeteringen elders? En Indien die vraag ontkennend beantwoord moet
worden: waarom dan In gebieden met de functies II t/m V nog expliciet het stand-still beginsel
formuleren voor de verdroging van de natuur (blz. 84 bovenaan)?
De Milieugroep Lochem (318) vindt 1985 niet geschikt als peildatum voor het stabiliseren van de
negatieve menselijke invloed op de grondwaterstand, omdat het water in de vijftiger jaren en ook al
eerder aanzienlijk gedaald Is. De Milieugroep Lochem stelt dat de peildatum tenminste 1950 en
wellicht nog eerder moet zijn.
De heer Busger op Vollenbroek (300) stelt dat de eerste Berkelverbetering al tussen 1893 en 1899
plaatsvond. Het Is zeer waarschijnlijk dat de veranderingen sindsdien veel groter zijn dan het
ontwerp-WHP aangeeft. Hij wil dan ook weten waarom 1985 gekozen is. In het grootste deel van de
Achterhoek Is voor 1986 over een ruilverkaveling 'oude stijl' gestemd. Verdroging werd toen nog niet
als milieuprobleem erkend.
Het Landbouwschap (282) heeft bezwaar tegen de omschrijving op blz. 63 dat een zo gering mogelijke beïnvloeding van grondwatersystemen plaats moet vinden. Dit zou er toe leiden dat in beginsel
elke Ingreep verboden Is, tenzij er grote belangen mee gemoeid zijn ongeacht de omvang an de
schade. Het Landbouwschap stelt voor de zinsnede "Een zo gering mogelijke beïnvloeding van
regionale grondwaterstromlngen" te laten vervallen.
Verder vraagt het Landbouwschap zich af wat de provincie bedoelt als zij op blz. 83 stelt dat voor de
provincie als geheel de nadelige invloed op de grondwaterstand- en stroming niet mag toenemen ten
opzichte van 1985. Hoe wil men dit beleid concretiseren?
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Het hanteren van een referentiejaar Is bedoeld om een halt toe te roepen aan de tendens van
steeds lagere grondwaterstanden. Deze benadering en ook het referentiejaar 1985 is gekozen in
navolging van het rijksbeleid. De toetsbaarheld van deze referentie is slechts zeer globaal mogelijk,
de waarde zit vooral in de intentie die er uit spreekt. Ook uitspraken als 'halvering van de verdroging
ten opzichte van 1985' zouden niet te toetsen zijn. De intentie van het stand-still beginsel ten
opzichte van 1985 is In het ontwerp- Waterhuishoudingsplan daarom veel concreter uitgewerkt bij het
basisnivo, de funkties water voor landbouw en natuur (1 t/m ) en het beleid ten aanzien van
grondwateronttrekkin gen. Een aantal van deze concrete keuzen zijn:
- de natuurlijke opbolling van de Veluwe blijft in stand;
- oppervlaktewaterpeilen niet dieper dan nodig is;
- voor landbouw nemen de ontwateringsdiepten niet toe;
- In de gebieden met de landbouw en natuurfunkties worden projekten uitgevoerd om de
grondwaterstand meer op natuur af te stemmen;
- begrenzen van de totale grondwateronttrekking van de drinkwatervoorziening en stabilisatie bij
de industrie.
Het is voor gebieden met natuur dus niet de bedoeling dat de grondwatersituatie hooguit tot de
situatie in 1985 mag worden teruggebracht. Er zijn wellicht gebieden waar de situatie meer dan ooit
op natuur zal worden afgestemd. De referentiesituatie 1985 is een totaalplaatje voor de provincie. In
een aantal gebieden met funktie 1 (water voor landbouw) zullen verbeteringen mogelijk moeten
blijven, ook als dit tot beperkte verlaging van de grondwaterstand leidt. Dat geldt ook voor
uitbreidingen van stedelijk gebied en de direkte omgeving van nieuwe grondwateronttrekkin gen. Als
de aktiviteiten uit dit plan worden uitgevoerd zal de situatie voor de natuur vergaand verbeteren. De
inspanningen zijn met name gericht op de gebieden waar natuurwaarden aanwezig zijn. De
verdroging wordt momenteel gedetailleerder In beeld gebracht in het verdrogingsonderzook.
5.2.8

omzetten van naald- in loofbos op de Veluwe

De Nederlandse Vereniging van Boseigenaren (329) dringt aan op het schrappen van de passage
over loof- en naaldhout.
De Veluwse Nutsbedrijven (28) zijn bereid om mee te betalen aan de verloofving" van de Veluwe,
omdat dat de mogelijkheid biedt om grondwater te blijven winnen op de Veluwe zodat het niet nodig
is om voor de drinkwatervoorziening uit te wijken naar de Betuwe.
De directeur LNO (310) vindt de stellingname ten aanzien van met name naaldbossen weinig
genuanceerd en eenzijdig. Het belang van bossen voor het waterbeheer in kwalitatieve zin komt hier
onvoldoende tot uiting. Volgens het meerjarenplan Bosbouw wordt duidelijk gestreefd naar menging
van naaldhout en loofhout, hetgeen al in belangrijke mate tegemoet komt aan het gesignaleerde
probleem.
De Nederlandse Vereniging van Boseigenaren (329) vindt het tegenstrijdig dat het ontwerp-WHP
enerzijds niet meer water op de Veluwe wil onttrekken, maar anderzijds wel de watervoorraad op de
Veluwe wil doen toenemen door een bepaalde vorm van bosbouw. Dit doet de Vereniging zelfs
vrezen voor wateroverlast aan de randen. Hoewel zij onderkent dat de wijze van bosbouw enige
invloed uitoefent op grondwatervoorraad, meent zij dat deze invloed in het plan een te groot belang
wordt toegekend. Tevens wijst de Vereniging erop dat het beoogde effect van meer loofhout op de
Veluwe op geen enkele wijze kwantitatief is onderbouwd. De cijfers die In het plan genoemd worden,
komen haar onrealistisch voor. Uit de laatste cijfers, door de Dorschkamp aan de Nederlandse
Vereniging van Boseigenaren geleverd, komt een ander beeld naar voren en zij adviseert de provincie
dan ook haar beleid dienaangaande te wijzigen.
De reden om aandacht te vragen voor grotere aanvulling van de grondwatervoorraad van de Veluwe
komt voort uit het doel de opbolling van de Veluwe in stand te houden. Dit biedt garanties dat de
kwelstromen naar de randen van de Veluwe In stand blijven, waardoor kwelgebieden ook na enige
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droge jaren nat blijven en beken blijven stromen. Het is niet de bedoeling dat de mogelijke extra
hoeveelheid weer meteen wordt gebruikt voor uitbreiding van de grondwateronttrekklng. De pers
heeft veel aandacht besteed aan de verlooMng van de Veluwe; de aandacht in het plan is uiterst
bescheiden. Tot nu toe hebben bosbouwplannen nog niet plaatsgevonden.
Dat de vorm van begroeiing invloed heeft op de hoeveelheid grondwater die uit de wortelzone naar
beneden zakt, staat vast. Het gaat daarbij om verschillen in de orde van grootte van mogelijk 100
mm per jaar; dat is 1000 m3 per ha per jaar. Over een groot bosgebied als de Veluwe betekent dat
jaarlijks een vergroting van de hoeveelheid toegevoegd grondwater van enige tientallen min m3. Dit
ligt in dezelfde orde van grootte als de totale hoeveelheid grondwater die op de Veluwe onttrokken
wordt. De verlooMng is opgenomen in het plan om het bosbouwbeleid te attenderen op dit
neveneffekt van boomsoortenkeuze. De verwachting is niet dat vanwege de effekten op de grondwatervoorraad grote area/en bos worden gerooid en beplant met andere soorten. Gezien de
tegenstrijdige opvattingen over de verdamping per houtsoort, wordt de tekst bij beleidspunt 10 als
volgt herzien:
Tekstvoorstel beleidspunt 10, eerste gedachtenstreepje:
'- Keuze van houtsoorten met een geringere verdamping op de Veluwe vanwege de positieve
gevolgen voor de grondwatervoorraad (zie hoofdstuk 9).'
en in hoofdstuk 9 pag. 109, 2e alinea van onderen:
'- De aanvulling van de grondwatervoorraad op de Veluwe kan beduidend worden vergroot
door gerichte keuze van houtsoorten (bv vervanging van bepaalde naa/dsoorten in
loofhoutsoorten)'. Een uitwerking .....
5.2.9

grondwaterkwaliteit

De Waterleiding Mij. Oostelijk Gld. (299) vraagt zich af aan welke maatregelen de provincie denkt als
zij op blz. 85 spreekt over "initiatieven op het terrein van milieu en landbouw om de belasting van de
bodem te beperken'. Ook vraagt de WOG zich af of dit een reactie Is op onvoldoende maatregelen
van het rijk. Bij blz. 89 onder 13 stelt de WOG dat het verband tussen de beperking van de
verontreiniging van de bodem en het grondwater niet iedereen duidelijk zal zijn.
Het Maatschap B.H.J. en B.J. de Vries (288) stelt dat beperking van gewasbeschermingsmiddelen
meer handwerk en meer ziektes zal betekenen.
De heren Pardijs (47,48 en 49) verwijzen naar de bevindingen van Ir. A. Quak (rentmeester in Doetinchem en oud medewerker van de Landinrichtingsdienst en het Landbouwschap) in de BoerderlJkrant
van 6-7-90, met als thema "Mest hoeft het grondwater niet te vervuilen".
De heer Ezerman (m19) uit Eibergen spreekt namens de districtscommissie van het Landbouwschap.
Hij gaat in op blz. 79: voortzetting van bescherming van drinkwaterkwaliteit. In Eibergen vindt men
dat het algemene belang voor het individuele gaat, maar dat het individuele daar niet onder mag
leiden. Als er in een grondwaterbeschermingsgebied andere, zwaardere eisen gesteld worden aan de
bedrijfsvoering van de landbouw, moet die vergoed worden. Als op een normale manier landbouw
bedrijven niet meer mogelijk is, zal de bescherming van de gronden veranderd moeten worden.
Vermogensschade is tot nu toe niet gehonoreerd en aanvragen worden door de provincie afgewimpeld.
De maatregelen voor het beschermen van de grondwaterkwaliteit behoren tot het domein an het
milieubeleid; hierover kan in het Gelders Milieu Plan (GMP) een meer concrete uitwerking worden
verwacht. In het Waterhuishoudingsplan is de afstemming voor de lange termijn met het GMP
veiliggesteld.
Voor de opmerking over de vermogensschade verwijzen wij naar paragraaf 5.3.6.b over schade en
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schadevergoeding.
Het beleid op het terrein van bodem en grondwater vraagt gereedschappen om goede beslissingen
te kunnen nemen. De relatie met de daadwerkelijke beperking van verontreiniging van de bodem is
niet duidelijk en ligt meer op het terrein van hef milieubeleid.
Tekstvoorstel.Beleidspunt 13 op pagina 89 wordt geschrapt, het gedachtenstreepje 'de provincie zal de
bestaande grondwaterkwaliteitsmodellen operationeel maken en toepassen' wordt toegevoegd
aan beleidspunt 9 (pagina 88). In hef uitvoeringsprogramma (pag 118) wordt de omschrijving als
volgt gewijzigd (2e kolom):' ontwikkelen gereedschappen modellering groridwaterkwaliteit'.

5.2.10

oppervlaktewaterkwaliteit

De heer Mennink (m12) vindt dat vermindering van het fosfaatlozen niet provinciaal geregeld moet
worden.
Het Landbouwschap (282) stelt dat men moeilijk van de landbouw kan verwachten dat deze Instemt
met provinciaal beleid (met betrekking tot de halvering van de lozing van fosfaten) als dit beleid nog
niet eens vastligt. Het bedoelde beleid moet immers nog uitgewerkt worden In het provinciale
milieubeleidsplan. Het Landbouwschap had een verwijzing naar het rijksbeleid zeer op zijn plaats

gevonden.
De regionaal inspecteur van de Volksgezondheid voor de milieuhygiëne (446) vindt het gewenst dat
de provincie haar rol concretiseert met betrekking tot het gestelde In beleidspunt 15 (halvering
lozingen fosfaten). Dit dient niet alleen betrekking te hebben op Rijkswateren maar ook op provinciale
wateren.
De Gelderse Milieufederatie (308) vindt dat de kwaliteitseisen aan het oppervlaktewater strenger moeten zijn, om zo meer In overeenstemming te zijn met het Rijksbeleid.
De heer Elferdink (289) vindt dat drainage en bemesting met dierlijke mest mogelijk moeten blijven,
evenals het uitoefenen van een bedrijf met een goed bestaan voor mens en dier.
De heer Schukkink (314) stoort zich er aan dat agrariërs zelfs niet per ongeluk mest mogen lozen op
een sloot (bijvoorbeeld tijdens het uitrijden) zonder dat dat hen een boete kost, terwijl de gemeenten
en de zuiveringsschappen via overstorten, kapotte rioleringen en slecht of geheel niet aanwezige
rioolwaterzuivering wel rommel In het grondwater en/of de beken lozen zonder dat ze daar een boete
voor krijgen. Voor welk jaar moet dit water zuiver geloosd worden?
De kwaliteitsnormen voor het oppervlaktewater zijn in de planperiode volledig overgenomen en dus
exact gelijk aan het rijksbeleid (bijlage 2). Meer overeenstemming is niet mogelijk.
De beperking van de fosfaatlozing vloeit voort uit het Rijnaktieplan en Noordzee-aktieplan op
internationaal niveau. In de AmvB beperking van de fosfaatbelasting van oppervlaktewater door
rioolzuiveringsinstallaties en bedrijfsmatige lozingen is een landelijk akkoord vastgelegd. In het
Waterhuishoudingsplan is dit akkoord onderschreven.
Tekstvoorste!: In de toelichting bij punt 15 wordt toegevoegd na ......bindend. 'Het betreft hier
afspraken die voortvloeien uit rijksbeleid.'
De belasting van het oppervlaktewater met fosfaat uit de landbouw verloopt grotendeels via de
bodem en valt dus onder het milieubeleid. Het bovengenoemde bestuursakkoord gaat er overigens
ook vanuit dat deze belasting wordt gehalveerd. Wij hebben het beleid voor het streven naar
halvering onderschreven. De uitwerking van dit beleidspunt behoort tot het milieubeleid.
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Tekstvoorstel: In de toelichting bij punt 15 wordt voor de laatste alinea toegevoegd: 'De AmvBfosfaatbeperkende maatregelen gaaf ook uit van halvering van de fosfaatbelasting, via de bodem,
vanuit de landbouw. Dit wordt uitgewerkt In het Gelders Milieu Plan.
De gemeenten zullen de komende Jaren nog zeer grote inspanningen moeten verrichten om de
rioleringen waterdicht te maken en de belasting van het oppervlaktewater via overstorten te
beperken. Overigens worden voor overstorten vergunningen verleend voor het zuiveringsschap,
waarin eisen worden gesteld aan de riolering en de overstort. Ongezuiverde lozingen zullen aan het
einde van de planperiode tot het verleden behoren en ook hiermee zijn nog tientallen miljoenen
guldens gemoeid. Het past daarom in een consequent beleid dat alle ongezuiverde lozingen (dus
ook mestlozingen) streng worden aangepakt.

5.2.11

inlaat gebiedsvreemd water

Bij het inlaten van water uit de rivieren (in het rivlerengebied) om eutrofiëring tegen te gaan treedt
verontreiniging met zware metalen op. In dit geval vindt de Gelderse Milieufederatie (308) het middel
erger dan de kwaal.
Hoe kan de provincie een Integraal waterbeheer voeren als er rijkswater wordt Ingelaten? Daar
worden zware metalen door bedrijven als Billiton op geloosd waarvoor een vergunning Is, maar
waarvoor niet betaald hoeft te worden, vraagt de heer Senden (m32).
Het Landbouwschap (282) stelt dat Inlaat van rijkswater altijd mogelijk moet zijn als dit beneden de
basisnorm blijft. Als het water boven de basisnorm zit, dan dient een belangenafweging mogelijk te
zijn.
De werkgroep milieuzorg Apeldoorn (264) stelt voor bij de inlaat van gebiedsvreemd water als
voorwaarde te stellen dat de waterkwaliteit van de ontvangende wateren niet negatief wordt
beïnvloed.
De heer Busger op Vollenbroek (300) vindt het hoogste ongewenst dat voor 80 % van het Gelderse
"landbouw gebied Inlaat van vervuild gebledsvreemd Rijn en lJsselwater mogelijk blijft zonder een
nadere ecolooische afwooing.
Het waterschap van de Unge (6) ondersteunt het bij wijze van proef realiseren van slibvang bij
Doornenburg van harte. Als direct belanghebbende wordt zij graag in een vroeg stadium hierbij
betrokken. Een onderzoek voor een op te stellen waterbalans voor het rMerengebied ziet het
waterschap graag uitgevoerd In nauwe samenwerking met de kwaliteitsbeheerder, het waterschap
van de Unge en de polderdistricten Tieler- en Culemborgerwaarden. Het schap wijst bovendien op
activiteiten die het reeds ondernomen heeft in dit veld.
Inlaat van rijkswater is mogelijk in ongeveer een kwart van de provincie. In het plan wordt
aangedrongen op beperking van de inlaat van rijkswater, vanwege de verontreinigingen die daardoor het gebied worden binnengebracht. Het probleem is dat water vaak het meest nodig is in
droge perioden met een laag peil en lage afvoer in het rijkswater en een slechte kwaliteit.
Het inlaten van water Is ook zonder onttrekkingen aan het oppervlaktewater voor beregening in de
zomer gewenst om (a) het wegstromen van grondwater te beperken (grondwaterconservering) en
(b) voor een zekere verversing van het oppervlaktewater. Zonder inlaat van water zou in deze veelal
zeer vlakke gebieden veel algenbloei ontstaan door de fosfaatbelasting uit het eigen gebied (interne
bronnen). Bij de inlaat van gebiedsvreemd water speelt dus de moeilijke keuze tussen meer
verdroging en vochttekorten of meer belasting van water en waterbodem met verontreinigende
stoffen.
De keuze kan als volgt worden geconcretiseerd:
1. beperken van het wegstromen van water In het voorjaar door peilen niet lager in te stellen dan
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nodig is voor een goede ontwatering,
2. het beperken van de hoeveelheid in te laten water, daarbij staan het pel/beheer en verversing
voorop en wordt een afweging gemaakt voor de extra waterinlaat voor beregening en de extra
belasting van het oppervlaktewater en waterbodem hierdoor;
Het is daarnaast gewenst om strukturele maatregelen te nemen:
• het beperken van interne bronnen;
- het nemen van maatregelen om de hoeveelheid meegevoerde verontreinin gen uit het rijkswater
zo dicht mogelijk bij het inlaatpunt te verkleinen, bv door een slibvang.
Op termijn mag worden verwacht dat de kwaliteit van de rijkswateren sterk verbeterd (zalm in 2000).
Tot die tijd is beperking van de inlaat van water nodig, zeker in perioden dat de kwaliteit van het
rijkswater slechter is dan het water in het eigen gebied! Vooral op nutriënten is een zeer kritische
houding gewenst in verband met eutrofiêring in het gebied.
5.2.12

kwaliteit waterbodem

Met betrekking tot verontreinigde baggerspecie merkt het Landbouwschap (282) op dat niet duidelijk
is wanneer de specie nog door de boer moet worden ontvangen en wanneer de specie moet worden
afgevoerd. Bovendien is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de kosten of een eventuele

schadevergoeding.
De Milieugroep Lochem (318) stelt dat de punten 19,20 en 21 voortvarend ter hand genomen moeten
worden.
De Gelderse Milieufederatie (308) is teleurgesteld in het terughoudende beleid van de provincie met
betrekking tot de sanering van vervuilde waterbodems. Niet alleen de ergst vervuilde bodems moeten
worden aangepakt, maar ook bodems waarvan de toetsingswaarden overschreden worden en die
liggen in kwetsbare gebieden. Waterbodems die niet voldoen aan de algemene milieukwaliteit moeten
volgens de GMF behandeld worden middels hydrocyclonage. Er dient onderzoek verricht te worden
naar goede saneringstechnieken.
Het waterschap van de Berkel (422) ziet niet in waarom waterschappen de meerkosten tengevolge
van de verontreiniging van bodemslib voor hun rekening moeten nemen. Dit brengt hoge kosten met
zich mee en valt overigens onder het bodembeschermingsbeleid en het kwaliteitsbeheer.
De Inspectie van de Volksgezondheid (446) vindt het niet duidelijk hoe de taakafbakening tussen
kwantiteitsbeheerders, kwaliteitsbeheerders en provincie ligt met betrekking tot verontreinigde
bodems. In het uitvoeringsprogramma worden slechts genoemd onderzoeken in samenwerking met
de waterkwaliteitsbeheerders naar een inzicht nutriëntengehalte waterbodems" (blz. 119) en de
toestand van de huidige waterbodemkwallteit in kleine watergangen. Op de in de tekst genoemde
studie in samenwerking met Rijkswaterstaat inzake de vraag hoe met specie, die kan vrijkomen bij
het saneren van verontreinigde waterbodems moet worden omgegaan (bergen versus verwerken,
locatiekeuze) wordt verder niet ingegaan (MER).
Het polderdistrict Rijn en IJssel (266) is van mening dat de waterkwantiteitsbeheerders in beleidspunt
21 een oneigenlijke taak krijgen toebedeeld: aanvullende bemonsteringen en analyses ten behoeve
van het kwaliteitsbeheer van de waterbodem zouden niet door de waterkwantiteltsbeheerder
uitgevoerd dienen te worden.
Het waterschap Gelderse Vallei (3) is van mening dat de provincie de verantwoordelijkheid dient te
nemen voor het inrichten van stortplaatsen voor licht en matig verontreinigd slib. Doet zij dit niet, dan
Is de kwantiteitsbeheerder niet in staat dit slib op een verantwoorde wijze af te voeren.
In beleidspunt 211s aangegeven dat de vrijkomende specie op het land of in het water verwerkt kan
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worden als wordt voldaan aan de algemene milieukwaliteit. Volgens het Gelders Waterschapsregiement (GWR) Is de aanliggende eigenaar verplicht de specie te ontvangen. In het GWR
zijn geen normen opgenomen voor de kwaliteit.
In het beleidspunt is ook aangegeven dat specie, die niet voldoet aan de algemene milieukwaliteit,
in overleg met de provincie wordt verwerkt, geborgen of tijdelijk wordt opgeslagen. Degene die de
specie uit de watergang haalt is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze handelen volgens
afspraken met de provincie.
In antwoordt op reactie (308) en (446) wordt verwezen naar de beleidspunten 18, 19, 20 en 21. in
deze punten wordt naar onze mening een duidelijke en systematische aanzet gegeven om op
termijn te komen tot een schone waterbodem. Na uitwerking van de punten 18, 19 en 20 kan
mogelijk voldaan worden aan de geuite wensen. Het probleem nu Is dat er eerst bergingslocaties
gezocht dienen te worden alsmede technieken voor reiniging van waterbodems. Wij wijzen hier naar
de opzet van de MER voor bergingslocaties. Hoe moet worden omgegaan met verontreinigde
waterbodems maakt onderdeel uit van de MER.
Over de taken van de waterkwantite!tsbeheerders is na uitvoerig overleg met de Gelderse
Waterschapsbond tot een praktische werkwijze gekomen. In die gevallen dat de
kwantiteitsbeheerder gebaat is bij de specieverwijdering, achten wij het juist dat die beheerder dan
ook de aanvullende bemonstering verzorgt, immers de kwaliteitsbeheerder heeft hier geen belang.
Wij worden in deze visie gesteund door de regeringsbeslissing omtrent de 3e nota
Waterhuishouding.

5.2.13

onderbemalingen

Het polderdistrict Rijn en IJssel (266) vindt dat het onduidelijk Is wanneer er sterke economische
voordelen (hoe groot, welke criteria) aanwezig zijn die onderbemaling acceptabel maken. Volgens
het polderdistrict zijn die voordelen aanwezig, indien de eigenaar bereid Is om hiervoor de investeringskosten op te brengen.
De gezamenlijke landbouworganisaties te Vorden (273) vinden dat bestaande onderbemalingen
minimaal gehandhaafd dienen te worden.
Het Landbouwschap ( 282) laat zich ook In deze zin uit. Bij nieuwe onderbemalingen Is

belangenafweging nodig.
Verder stelt het Landbouwschap dat onderbemaling altijd mogelijk moet zijn, Indien er geen sprake is
van ecologische nadelen. Bestaande onderbemalingen dienen te worden gehandhaafd, voorzover ze
van belang zijn voor de landbouw. Bij het totstandkomen van nieuwe onderbemalingen dienen de
belangen tegen elkaar te worden afgewogen.
Bij een onderbemaling wordt het oppervlaktewaterpeil over een kleingebied kunstmatig verlaagd
teneinde een lagere grondwaterstand in te stellen. Het kunstmatig onttrokken water betekent -in
maatgevend natte situaties- een extra belasting van het afwateringssysteem. In gebieden met een
krap bemeten afwateringssysteem of gemaal kunnen onderbemalingen daarin een probleem vormen.
Onderbemalingen moeten beperkt blijven tot een klein deel van een gebied. Het beheersen van het
oppervlaktewaterpeil ligt primair bij het waterschap. De kritische benadering in het ontwerpWaterhuishoudingsplan ten aanzien van onderbemalingen vloeit echter voort uit de gevolgen van de
grondwaterstand en -stroming in de omgeving van de onderbemaling.
De intentieverklaring om de verdroging niet toe te laten nemen ten opzichte van 1985 leidt tot
terughoudendheid voor onderbemalingen, grondwateronttrekkin gen en peilverlagingen. In de
gebieden van functie 1 (water voor landbouw) Is geen actief beleid geformuleerd om bestaande
onderbemalingen terug te dringen. Voor nieuwe aanvragen is die terughoudendheid wel van
toepassing. Het waterschap zal bij de afweging moeten oordelen over de economische voordelen,
alleen het feit dat de aanvraag voor een onderbemaling is Ingediend, is daarvoor geen maatstaf.
Door het verbeteren van de ontwatering door het beter onderhouden van bestaande sloten of aanleg
van drainage zijn er In een aantal situaties bedrijfseconomisch betere oplossingen mogelijk.
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Daarnaast zal droogteschade op nabijgelegen landbouwgronden en schade aan verspreide natuur
in het oordeel moeten worden betrokken. Het waterschap krijgt hiervoor in de verordening
waterhuishouding het benodigde instrumentarium.
In gebieden met de functies II t/m IV zijn onderbemalingen slechts toelaatbaar als aangetoond is dat
er geen schade aan bijzondere natuur optreedt. Hier is dus geen sprake van belangenoverweging,
maar toetsing: als er schade optreedt kan de onderbemaling niet worden toegestaan. In de
beheersplannen en projecten (beleidspunt 26) zal het streven naar het terugdringen van
onderbemalingen verder gestalte krijgen.

5.2.14

water- en oevervegetatie

Het Samenwerkingsorgaan van de hengelsportfed. In Gelderland (249) mist een beleidskader
aangaande het onderhoud en beheer van water- en oevervegetatie. Zijns inziens zou dit duidelijk
omschreven kunnen worden in het beleid met betrekking tot het basisniveau, pg. 88 punten 11 en 12.
Het Samenwerkingsorgaan suggereert voor de redactie van een dergelijk artikel te kijken naar het
rapport van de werkgroep Onderhoudstechnieken Open Waterlopen, getiteld Onderhoud en Beheer
van open waterlopen'.
De Gelderse Milieufederatie ( 308) stelt voor een aantal voorbeeld-projecten te starten voor een natuur- en milieuvriendelijke manier van oeverbeheer in gebieden met de functie landbouw.
Water- en oevervegetaties zijn sterk afhankelijk van de inrichting (vorm) en het beheer en onderhoud
van de watergang. De uitwerking hiervan ligt sterk op beheersniveau (waterschappen).
Natuurvriendelijk oeverbeheer krijgt op 2 manieren aandacht in het plan:
- bij het realiseren van het basisniveau: voor het beleid in de planperiode wordt aangegeven (blz.
88, beleidspunt II) dat de inrichting, het peilbeheer en het onderhoud van watergangen meer
afgestemd moeten worden op de ecologie en een goede waterkwaliteit. Daartoe zullen ca. 5
proefprojecten worden uitgevoerd, waarbij aanpassing van het onderhoud en de vormgeving en
begeleidende beplanting centraal staan. Hiervoor is f 550.000,— in het plan gereserveerd.
- bij verbindingszones die met name aangelegd worden in gebieden met functie 1 'water voor
landbouw' (blz. 69, laatste functie-eis en blz. 93, beleidspunt 24, 2e regel). Bij de aanleg van
poelen, oeverbeplanting, plas-dras zones en vrije meandering (blz. 68, laatste alinea). Dit wordt
door middel van projecten gerealiseerd. Hiervoor is een bedrag van 4 mln. gulden gereserveerd,
waarvan 1 mln, door de provincie.
Uit het bovenstaande blijkt dat op ecologie gericht beheer zich in een proefstadium bevindt. Het is
wel zo dat de functie-eisen van het basisniveau, zoals nu geformuleerd, onvoldoende toetsingskader
geven voor het beheer van water- en oevervegetatie. Voor het realiseren van een algemene
milieukwalitelt Is een goede waterkwaliteit niet voldoende. Planten en dieren stellen ook eisen aan
andere factoren in hun leefomgeving. Naast het terugdringen van verontreinigingen zijn daarom ook
inrichtingsmaatregelen en aangepast onderhoud en beheer nodig.
Voorstel tekstwijziging: Op blz. 64 'functie-eisen basisniveau' wordt als 5e gedachtenstreepje de
functie-eis toegevoegd: 'de ontwikkeling en het behoud van goede leefomstandigheden in en
langs het water voor algemene plant- en diersoorten'

5.3

Functies

Een enkele inspreker wijst op een discrepantie tussen de beide functiekaarten. Enkele insprekers
vinden het niet duidelijk hoe de provincie de gewenste functies denkt te effectueren.
Enkele Insprekers doen suggesties voor een andere functieomschrijving bij de functies 1 t/m IV

Een aantal Insprekers mist de bossen bij de functie-omschrijving, Een aparte functie bos achten zij
In een bosrijke provincie als Gelderland zeer gewenst, omdat bossen specifieke eisen stellen aan
maar ook specifieke functies kunnen vervullen ten behoeve van de waterhuishouding.
Een inspreker vraagt om het vast/eggen van de functies 'water voor karperachtigen' en 'water voor
za/machtigen'.
5.3.1

functiekaarten

De Werkgroep Leefklimaat Zevenaar (260) stelt dat functiekaart 1 en 2 niet geheel met elkaar in overeenstemming zijn: de verbinding van het Rijnstrangengebied via het Landgoed Halsaf In Babberich en
de Bijvanck naar het Bergherbos bijvoorbeeld heeft op functiekaart 1 functie 1 en op functiekaart 2
functie II.
Het waterschap Noord-Veluwe (8) merkt op dat het "gebied met diepe grondwaterstanden" van functiekaart 1 nogal afwijkt van de zone met diepe grondwaterstromingen in het rapport "Onderzoek naar
de wenselijkheid van opname van de gehele provincie Gelderland in waterschapsverband" uit maart
1968. Dit betreft zowel de op de functiekaart aangegeven noordwest grens als het gedeelte van de
west grens boven VoorthuLzen.
Het pompstation 't Loohuis bij Aalten Is foutief weergegeven op functiekaart 1, schrijft de Waterleiding
Mij. Oostelijk Gld. (299), want dit ligt meer naar het westen (buiten het lichtgroene gebied).
Enkele onvolkomenheden op de functiekaarten 1 en 2 worden hersteld:
- de lokatie van pompstation Aalten wordt aangepast
- de begrenzing van het gebied met functie II t/m IV op functiekaart 2 tussen Zevenaar en
Moniferland wordt afgestemd op functiekaart 1.
Het gebied met diepe grondwaterstanden Is op functiekaart 1 voornamelijk begrensd door
waterschap grenzen. De Invalshoek van de functiekaart is de afwezigheid van de relatie tussen
belangen (bv. landbouw of natuur) en het grond- en oppervlaktewaterbeheer. Bij de begrenzing van
waterschappen spelen andere criteria een rol. De grens zal daarom op functiekaart 1 worden
aangepast op grondwaterstanden. De situatie van 28-04-1975 is representatief voor de gemiddelde
grondwaterstanden op de Veluwe en zal hiervoor worden gebruikt.
Tekstvoorstel: functiekaart:
'Als grens tussen de gebieden met een diepe grondwaterstand en een functie 1 op de Veluwe en
bij Nijmegen zal worden gehanteerd de lijn met een gemiddelde grondwaterstand van 2m
beneden het maaiveld. De grondwaterstand op 28-04-1975 wordt hiervoor representatief geacht.'
5.3.2

functie-omschrijvingen

De Werkgroep Leefklimaat Zevenaar (260) vindt dat de functienamen duidelijker kunnen. Uit de
omschrijving van functie l zou men kunnen afleiden dat deze alleen op de landbouw gericht is, terwijl
uit de tekst blijkt dat dit niet zo is. Bij de overige gebieden staat de landbouw steeds als eerste genoemd, terwijl dit gebieden zijn waar de natuur beschermd wordt. De Werkgroep stelt daarom voor
de natuur ook in de naamgeving bij deze functies voorop te zetten.
Het polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden (417) is van mening dat er een onevenwichtigheid
is geslopen in de functleomschrljving: in de functies II t/m IV wordt duidelijk de prioriteit gelegd bij de
natuur, maar in functie 1 wordt niet duidelijk de prioriteit gelegd bij de landbouw. Het polderdistrict
stelt voor om Ôfwel bij de functies II, lii en IV het doen van keuzes en het leggen van prioriteiten over
te laten aan de waterbeheerders, ôfwel om bij functie 1 een duidelijke prioriteit te leggen bij de
landbouw.
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Het kiezen van een korte naam die de essentie van de functie weergeeft is moeilijk. Het voorop
zetten van natuur zou ten onrechte de indruk wekken dat !andbouwbedriiven in deze gebieden geen
toekomst meer zouden hebben, hoewel het grondgebruik overwegend agrarisch Is en zal blijven. De
lijn in het plan is voor natuur: geen ingrepen toestaan die nadelig zijn en projectsgewijs meer
afstemmen op de natuur. Dat is echter geen dringende reden natuur voorop te zetten.
Het Waterhuishoudingsplan Is de plek waar keuzes worden gedaan en prioriteiten worden gelegd.
De prioriteit ligt bij functie / dan ook duidelijk bij landbouw. Ook landbouw zal echter (a) het
basisniveau In acht moeten nemen en (b) rekening moet houden met verspreide natuur. In andere
reacties klinkt vooral het verwijt dat functie 1 te éénzijdig op landbouw is gericht. Bij functie II t/m
functie IV ligt in die zin de prioriteit bij natuur dat ingrepen die nadelig zijn voor natuur niet meer
worden toegestaan. De huidige situatie -die vertrekpunt is- is veelal vooral op de landbouw gericht.
De projectwijze verbeteringen zullen gericht zijn op verbeteringen voor de natuur, maar ook hier
zullen doelmatigheldsredenen -de goede productie-omstandigheden voor de landbouw zoveel
mogelijk worden gehandhaafd.

5.3.3

vastleggen functies

Het polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden (417) vindt het niet logisch dat In het ontwerp-WHP
enerzijds staat (blz. 77/78) dat de waterbeheerders de functies IX, X en XI vastleggen, terwijl
anderzijds op blz. 100/101 staat dat de waterbeheerders hiervoor slechts voorstellen doen die de
provincie in een volgend plan vast zal leggen. Het polderdistrict vindt dat het beleid voor de lange en
de korte termijn éénduldlg en samenhangend beschreven dient te worden en verzoekt de tekst aan
te passen.
Het Samenwerkingsorgaan van de hengelsportfed. In Gelderland (249) is van mening dat de functies
"water voor karperachtigen" en "water voor zalmachtigen" door de provincie moeten worden vastgelegd. Het verwijst hierbij naar de derde nota Waterhuishouding: visrechthebbende hengelsportorganisaties houden zich nu reeds actief bezig met visstandbeheer. Daarbij vinden thans
Interessante experimenten plaats. Dit maakt de visstandbeheerders een reeds bestaand
maatschappelijk belang" en deze dienen volgens de derde nota bij de functietoekenning betrokken te
worden. Meer voortvarendheid bij de vastlegging van deze functies is gewenst.
"

Volgens de Gelderse Waterschapsbond ( 5) zijn omschrijvingen van de functies "landschap en cultuurhistorie:" en "recreatief vaarwater en hengelwater" niet in overeenstemming met de punten 52 en
53 uit hoofdstuk 8.
Een aantal gemeenten ( 253), (448) en de Vereniging vijf dorpen In 't groen (416) stellen dat de
natuurwaarden in de ene regio Intensiever zijn onderzocht dan In de andere regio. Hoewel zij daar
mee In kunnen stemmen, signaleren zij toch dat dit leidt tot onevenwichtigheid in de
waardetoekenning aan de regio's en de deelgebieden daarin. Zij pleiten voor nader onderzoek naar
de aanwezige en potentiële natuurwaarden en de éériduidige Interpretatie daarvan, met name op de
functiekaarten 1 en 2.
In het ontwerp zit een storend verschil over het vastleggen van de functies IX, X en XI. De tekst op
pag. 100/101 is de juiste. Deze functies worden uiteindelijk vastgelegd door de provincie. De eerste
zinnen bij de functies IX,X en Xl wijzigen als volgt.
Tekstvoorstel: pag. 77
De navolgende zinnen worden als volgt veranderd:
tweede zin: "... daarbij wordt rekening gehouden ..."
Onder kopje 'Functie IX:
tweede zin: '... de vastlegging / betrekking hebben op
Onder kopje 'Functie X:
eerste zin vervalt en wordt vervangen door: 'De functie Is wel
Onder kopje 'Functie Xl:
omschreven, maar nog niet vastgelegd. In een volgend plan zal de functie, na voorstellen van de
waterkwantiteitsbeheerders, wel voor een aantal wateren worden vastgelegd."
... '

... '

... '

42

De vraag over het vastleggen van 'water voor karperachtlgen' en 'water voor za/machtigen' Is
daarmee ook beantwoord. In het rijksbeleid werden en worden deze kwaliteitsdoelstellingen functies
genoemd. Daar is in dit plan niet voor gekozen.
De functie hengelwater en de haalbaarheid om In hengelwater overal aan de kwaliteitsdoelstelling
'water voor karperachtigen' te voldoen zal nog worden onderzocht. Achter de functie hengelwater
staat het maatschappelijk belang van de sportvisserij, de visstandsbeheerders maken daar deel van
uit, maar zijn niet de enigen. De beheersplannen van de waterschappen zullen binnen enkele jaren
worden opgesteld. Bij de voorbereiding en in Ieder geval bij het ontwerp-beheersplan kunnen de
hengelsportverenigingen hun wensen kenbaar maken.

5.3.4

bossen

De directeur LNO (310) vraagt meer aandacht voor de bossen "in de meest bosrijke provincie van
Nederland". Vooral de betekenis van bossen voor het opbouwen van strategische watervoorraden
verdient de aandacht. De directeur LNO suggereert hier aandacht aan te schenken in 8 (meervoudig
gebruik van water), 8.2 punt 7 (Afstemmen beheer oeverzones tussen waterkwalitetts- en
waterkwantitettsbeheerders), 8.3 punt 10 (aanvullen van de grondwatervoorraad met water van goede
kwaliteit bij de Inrichting van landelijk en stedelijk gebied) en 8.4 punten 26, 27 31 en 41 (diverse
punten die te maken hebben met natuurbeheer en een punt dat te maken heeft met de aanvulling
van grondwater met voorgezuiverd grondwater).
De Oranjerie Kasteel Ampsen (281) Is van mening dat er ten onrechte geen functie "bos" wordt
onderscheiden. Hij stelt dat veel bossen te lijden hebben van verdrogingsverschijnselen.
Ook de terreinbeherende natuurbeschermingsorganisatles In Gelderland (426) vragen expliciet
aandacht voor de waterhuishouding ten behoeve van de bossen en landgoederen.
De heer Langeweg (429) pleit er voor de waterconserverende werking van bossen meer te benutten,
aangezien deze van veel grotere betekenis zijn dan de in het ontwerp-WHP bepleitte omvorming van
naaldbos In loofbos. Zowel de landbouw als de natuur kunnen van de bufferende werking van bossen
profiteren. Zij stellen voor hier een aantal proefprojecten op te zetten.
Ook de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren (329) is het opgevallen dat het belang "bos" in het
WHP niet expliciet genoeg vermeld is. Gezien de slechte gezondheidstoestand van de bossen acht
de Vereniging het noodzakelijk alle andere factoren zo optimaal mogelijk te doen zijn. Het belang van
de waterhuishouding voor bos betreft vooral een stabiel peilbeheer van het ondiepe grondwater, dat
Wi zegen een voorkomen van schommelingen in de waterstand voor zover deze een vochtleverend
vermogen heeft voor het bos als vegetatievorm. Daarnaast is de bosbouw van groot belang voor de
waterhuishouding, omdat bos en bosbodem dienen als stabilisator en regulator van het te verwerken
hemelwater, hetgeen Is gebaseerd op het waterbergend vermogen van bossen. Erosiepreventie en
voorkoming van overstroming van de Veluwe Is het gevolg.
Een groot deel van de Gelderse bossen staat aaneengesloten op hooggelegen zandgronden. De
relatie tussen het grondwater en de vochtvoorziening van bomen ontbreekt hier. De overige bossen
en boselementen liggen veelal verweven met landbouwgronden, natuurelementen en stedelijk
gebied. Het vast/eggen van een afzonderlijke functie voor bossen is daarom -gezien de schaal van
de functie vastlegging op functiekaart 1- niet mogelijk. De belangen zullen vooral op beheersniveau
verder moeten worden ingevuld. Het onderscheid tussen productiebossen en bossen met meer
accent op recreatie en natuurbehoud is daarbij van belang. In de toelichting bij de functies 1 t/m IV
worden bossen genoemd als vorm van grondgebruik waaraan aandacht besteed moet worden.
Functie 1 toevoegen achter toelichting:
'Met het grondgebruik als bos wordt op gelijke wijze als landbouwkundig grondgebruik rekening
gehouden, tenzij het gaat om een boselement met verspreide bijzondere natuurwaarden. In dat
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geval wordt het boselement als verspreid natuurelement beschouwd.'
Functie II t/m IV toevoegen achter toelichting
Met het grondgebruik als bos wordt op gelijke wijze als landbouwkundig grondgebruik rekening
gehouden, tenzij het gaat om een boselement met verspreide bijzondere natuurwaarden. In dat
geval wordt het boselement als natuurelement beschouwd.'
De waterconserverende werking van bossen speelt vooral in sterk hellende gebieden. Zonder bos
treedt daar afspoe!ing van bovengrond en oppervlakkige afvoer op. Dit speelt in Gelderland echter
nauwelijks. Op de hoge zandgronden van bv. de Veluwe In het geheel niet. In lager gelegen
gebieden zal bos de afvoer van water uit een gebied wel enigszins beperken en vertragen.

5.3.5

Landbouw

Veel landbouwers en hun organisaties zijn van mening dat het plan onvoldoende rekening houdt met
de belangen van de landbouw. Zij wensen meer duidelijkheid over de manier waarop de plannen
voor de landbouw uit zullen werken.
Zeer veel insprekers gaan in op het beregenen. Landbouwers en hun organisaties lezen in het plan
dat de mogelijkheden om te beregenen wellicht beperkt gaan worden. Zij willen duidelijke en
schriftelijke garanties dat dit niet zal gebeuren.
Natuur- en miieubeschermingsorganisaties lezen het plan anders. Zij stellen dat het plan weliswaar
kritische opmerkingen maakt ten aanzien van de beregening, maar dat er nergens concrete
beperkingen voorgesteld worden. Zij zijn daarin teleurgesteld en verwijzen naar de provincies Noord
Brabant en Overijssel, waar wel een beregeningsverbod in hef provinciale Waterhuishoudingsplan
opgenomen Is.
Ven landbouwzijde stoort men zich verder aan de opmerking in het plan dat beregenen niet of
nauwelijks rendabel is. Op de eerste plaats vindt men dit een te algemene uitspraak, in sommige
specifieke situaties kan beregenen wel degelijk zinvol zijn. Op de tweede plaats is men van mening
dat de individuele agrariër zelf wel kan bepalen wat zinvol is en stoort men zich er aan een
dergelijke opmerking in een provinciaal plan vast te leggen.
Enkele insprekers merken op dat beregenen ook voordelen heeft voor hef milieu. Zij wijzen daarbij
op het Inregenen van mest en op het minimaliseren van gewasbeschermingsmiddelen in de
fruitteelt.
Veel agrariërs gaan In op hun specifieke bedrijfssituatie, waarbinnen zij beregenen zeer noodzakelijk
achten.
Insprekers van natuurbeschermingszijde zijn van mening dat het ontwerp-WHP onvoldoende
bescherming biedt aan verspreide natuurelementen binnen de functie landbouw. Zij stellen voor
deze natuurelementen meer bescherming te geven, onder andere door ze vast te leggen op
functiekaart 1. Een waterschap stelt dat het hier slechts kan gaan om natuurgebieden die in
vigerende bestemmingsplannen als zodanig bestemd zijn.
Van landbouwzijde wordt aanzienlijk gereserveerder gereageerd. Daar merkt men op dat de andere
functies reeds voldoende compensatie bieden voor het verloren gaan van enige natuur binnen de
functie landbouw.
Het spreken over 'aanvaardbare risico's' voor de landbouw wekt bij veel agrariërs verontrusting. Als
niet omschreven wordt wat deze risico's inhouden, vrezen zij dat een dergelijke omschrijving een
bron van beperkende maatregelen kan zijn.
Er bestaat enige onduidelijkheid over de normen die gehanteerd dienen te worden voor waterpellen
bij herinrichting. Het gaat hierbij met name over de begrippen 'normaal waterpeil' en 'Maatgevend
Hoogwaterlijn
Het afstemmen van de waterhuishouding op 'het meest voorkomende agrarische gebruik' biedt
volgens een enkele inspreker onvoldoende mogelijkheden om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
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5.3.5.a

onduidelijkheid gevolgen landbouw

De heer Te Untum (7 e.a.), vindt het ontwerp-Waterhuishoudingsplan onduidelijk, met name waar het
gevolgen voor de landbouw betreft. "Hoe moeten belanghebbenden een mening geven over iets
waarvan u nog nauwelijks iets concreets kunt zeggen", vraagt hij zich af, "Dit is mijns inziens een
groot bezwaar tegen deze gang van zaken". Hij vindt dat het plan duidelijker had moeten zijn, met
name over de gevolgen voor de landbouw. Het plan zelf is weliswaar niet bindend voor de burger,
maar van dit plan worden wel bindende plannen en projecten afgeleid. Ook vindt deze inspreker dat
de landbouw In het plan niet op de juiste waarde geschat wordt; het plan dient volgens hem heroverwogen te worden.
De districtcommissie Landbouwschap Winterswijk (263) stelt dat zowel met betrekking tot het lange
termijn basisniveau als in de functies 1 t/m 4 de landbouw een ondergeschikte plaats is toebedacht,
met name in vergelijking met de natuur. Dit is voor de districtcommissie onaanvaardbaar.
E.J. Ordelman (269) vindt dat de landbouw en in mindere mate de industrie door de media te veel
aangemerkt worden als de grote vervuilers. Hij vindt dit een te makkelijk wapen, want ook andere
groepen zouden de hand eens in eigen boezem moeten steken.
Drie Lochemse landbouworganisaties (275) vinden het plan voor de landbouw te vaag. "In een tijd
dat deregulering met de mond beleden wordt, wordt de landbouw door de overheden overspoeld
met maatregelen."
De heer Van Steenis (321) wenst meer duidelijkheid over de manier waarop hij ook in de toekomst
een rendabel bedrijf kan voeren op een cultuur-historische boerderij; dit in verband met allerlei
beperkende maatregelen in allerlei verschillende plannen.
De districtscommissie van het Landbouwschap afd. Hummelo-Keppel-Doesburg (323) heeft er begrip
voor dat er een gedegen plan moet worden opgesteld voor de kwaliteit van het water. Door het
globale karakter dat later projectmatig wordt ingevuld, ziet de districtscommissie echter enkele
essentiële voorwaarden voor een bedrijfseconomische landbouw in het gedrang komen.
De Gelderse Maatschappij van de Landbouw afd.Borculo (317) heeft er begrip voor dat de landbouw
op hogere gronden een hoger grondwaterpeil wenst, maar stelt dat dit praktisch niet uitvoerbaar is
omdat de lagere gronden dan in grote problemen komen.
Een mondelinge inspreker (die zijn naam niet noemt) vraagt hoe te rijmen is dat waterinlaat vanuit
rijkswater verminderd wordt en waterhuishouding voor de landbouw zo optimaal mogelijk moet
blijven. Verder pleit hij ervoor voor de landbouwers zo snel mogelijk duidelijk te maken wat er gaat
gebeuren.
Het ontwerp-Waterhuishoudingsplan geeft ook voor de landbouw de belangrijkste hoofdlijnen aan.
De duidelijkheid neemt in de volgende trits toe: lange termijnbeleid - beleid in de planperiodo beheersplannen van onder andere de waterschappen. Deze beheersplannen zullen de komende
jaren worden opgesteld. In het lange termijnbeleid is bewust ruimte gelaten voor toekomstige
ontwikkelingen, zo is voor de ontwateringsdiepte aangegeven 'aanvaardbare' wateroverlast. Dit is in
het beleid in de planperiode concreet uitgewerkt in 30 cm voor grasland en 50 cm voor bouw/and.
Op langere termijn is nog niet te voorzien of de aanvaardbaarheid hiervan gelijk blijft en dus is die
ruimte - en daarmee enige onduidelijkheid- aanwezig.
De uitwerking via projecten zal in nauwe samenwerking met water- en zuiveringsschappen
plaatsvinden. Op dit moment zijn die projecten nog niet concreet in te vullen. De
bedrijfseconomische positie van landbouwbedrijven vormt bij de uitwerking in projecten een zeer
zwaar punt. In punt 26 op pag. 93 is aangegeven dat projecten alleen worden uitgevoerd als schade
kan worden vergoed of ondervangen.
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Het inlaten van rijkswater staat, ook In gebieden met de functie water voor landbouw, op gespannen
voet met het bereiken van het basisniveau. Hoewel het belang landbouw dus voorop staat is het
voor het realiseren van de algemene milieukwaliteit zaak de inlaat van het vervuilde rijkswater te
beperken. Dat is vooral van belang voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en de waterbodem.

5.3.5.b

beregening

De heer Te Untum (7 e.a.) stelt dat beregenen mogelijk moet blijven. In het ontwerp-Waterhuishoudingsplan staan verschillende opmerkingen waaruit af te leiden Is dat beregenen In bepaalde
gebieden aan banden wordt gelegd. Gedeputeerde van Dijkhuizen heeft op de inspraakavonden
gesteld dat beregenen niet aan banden wordt gelegd. De heer Te Untum vraagt om deze toezegging
schriftelijk vast te leggen.
Ook de Gelderse Maatschappij van de Landbouw afd. Heteren (272) vraagt om een dergelijke
schriftelijke vastlegging.
De districtscommissie van het Landbouwschap afd. Hummelo-Keppel-Doesburg (323) stelt bij functie
1, dat oppervlakte- en grondwater beschikbaar moeten blijven voor beregening.
De Gelderse Maatschappij van de Landbouw afd.Borculo (317) wijst er op dat uit metingen van jaren
blijkt dat het grondwater zelfs op sommige plaatsen stijgt.
De heer Gerritsen (315) stelt dat uit onderzoek van TNO blijkt dat de grondwaterstand na 1976 niet
verder gedaald is, terwijl de landbouw toen pas begonnen is met beregenen. Verder blijkt uit
onderzoek rond Barneveld dat te hoge nitraatgehaltes slecht zeer plaatselijk (10 % van de gevallen)
voorkomen.
De heer Harkink (m22) uit Laren is blij met de toezegging van de gedeputeerde dat beregening ook
in de toekomst mogelijk zal blijven. Hij vraagt of dat betekent dat het beleidsvoornemen op blz. 91
wordt bijgesteld ("voor grasland is beregening in het algemeen onrendabel"). Verder vraagt hij of de
heffing voor alle grondwateronttrekkers, dus ook pompstations, gelijk is en hoe hoog de heffing Is.
De heer Ten Have (m24) uit Hengelo, lid van het dagelijks bestuur van de Gelderse Maatschappij van
Landbouw, vertelt dat zij vragen krijgen over het formulier dat ingevuld moet worden voor de
beregening. Verder Informeert hij hoe het zit met de opvolger van de gedeputeerde, geeft die
dezelfde garantie?
P. van Zadeihotf (259) wil schriftelijk vastgelegd zien dat beregenen mogelijk blijft. Hoewel
gedeputeerde van Dijkhuizen dit toegezegd heeft, doet met name het gestelde op blz. 93 van het
plan (punt 28) hem twijfelen aan die uitspraak.
De heer Ezerman (m19) vraagt een garantie dat er in de toekomst op grasland beregend mag
worden. Verder gaat hij in op blz. 62. Daar staat dat bij terugdringing van grondwateronttrekkingen
op de eerste plaats het laagwaardig gebruik door industrie en landbouw in aanmerking komt. De heer
Ezerman denkt dat dat slaat op beregening. Hij vindt dat in Eibergen de beregening in stand moet
blijven omdat de grond er droogtegevoelig is en I.v.m. andere facetten.
De heer Lindenschot (m17) neemt het woord namens de Gelderse Maatschappij voor Landbouw uit
Ruurlo. Wat is de toekomst van de beregening? Komt er een waterquotum, zoals er een mestquotum
en melkquotum zijn? Hij wijst erop dat de landbouw het landschap gemaakt heeft.
Ook de heer Reurink (m14), namens de districtscommissie van het Landbouwschap in Neede, stelt
dat beregening nodig Is voor het instandhouden van de zoden op lange termijn en bij het toepassen
van injectie.
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De districtcommissie van het Landbouwschap te Eibergen (298) vreest dat de opmerking op blz. 63
van het plan over zo gering mogelijke beïnvloeding van regionale grondwaterstroming, er toe kan
leiden dat elke grondwateronttrekking in principe verboden kan worden. Hierdoor kan het beregenen
In de knel komen en dit acht de districtscommissie niet aanvaardbaar. "Hoewel beregenen steeds
minder plaats vindt op met name rundveebedrijven (onder Invloed van produktie-beperkende
maatregelen) kan het nodig zijn gedurende een bepaalde periode in het groelzelzoen te beregenen."
De commissie acht het noodzakelijk dat de land- en tuinbouw (waaronder de rundveehouderij) de
nodige ruimte gegeven wordt om dit te continueren.
De Gelderse Mij van de Landbouw afd. Ruurlo (254) vindt de opmerkingen in het plan over
beregenen onduidelijk. In het plan staan enkele opmerkingen waaruit men kan afleiden dat beregenen
onder bepaalde omstandigheden in bepaalde gebieden niet meer mogelijk zal zijn met gebruik van
grond- of oppervlaktewater. "Welke gebieden" en onder "welke omstandigheden"?
De C.B.T.B. afd. Borculo (90) stelt dat functie 1, water voor de landbouw, suggereert dat de landbouw
hier prioriteit heeft. Uit de tekst blijkt echter dat er aan de landbouw allerlei randvoorwaarden gesteld
worden die een optimaal landbouwkundig gebruik niet mogelijk maken. De C.B.T.B. noemt hierbij met
name de beperkingen die opgelegd worden aan de mogelijkheid om te beregenen.
De Milieugroep Lochem (318) vraagt zich af: als deze beregening wordt toegestaan, hoe wordt dan
de veiligheid van de natuur bewerkstelligd?
De gezamenlijke landbouworganisaties te Vorden (273) stellen dat de landbouw economisch
afhankelijk is van beregenen. In de gemeente Vorden is voor vele miljoenen guldens in beregening
geïnvesteerd. Zij zien de toezegging dat beregenen niet verboden wordt dan ook graag schriftelijk
vastgelegd.
De Gelderse Milieufederatie (308) is teleurgesteld dat de provincie geen krachtiger beleid voert om te
komen tot een substantiêle vermindering van onttrekking van grondwater door de landbouw. "Op dit
punt geeft de provincie teveel weg aan de landbouwlobby. in Overijssel en Noord Brabant is al een
meer voortvarende aanpak te bespeuren."
De heer Busger op Vollenbroek (300) stelt dat het ontwerp-WHP weliswaar zegt dat beregenen niet
rendabel is, maar dat het verder weinig actie onderneemt om het in te perken (zoals Overijssel en
Brabant wel doen). Hij vraagt zich af waaruit de tendens tot het afnemen van de hoeveelheid water
voor beregenen door de landbouw blijkt.
De terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties in Gelderland (426) vinden het beleid met
betrekking tot beperking van beregening in de landbouw te vrijblijvend geformuleerd.
Ook de Stichting Milieuwerkgroep Doetinchem e.o. (72) wil af van het beregenen ten koste van het
grondwater. Zij stelt voor 's winters minder water af te voeren en te bufferen zodat landbouw en
natuur s zomers minder last hebben van verdroging. Eventuele verminderde opbrengsten kunnen
dan financieel gecompenseerd worden.
De Stichting Milieuwerkgroep Ede (276) stelt dat de landbouw opnieuw ontzien wordt. Aangezien het
hier om zeer grote arealen gaat, kan dit ernstige consequenties hebben. De Milieuwerkgroep
attendeert daarbij In het bijzonder op de opmerkingen in verband met het onttrekken van grondwater
voor beregenen en het nemen van gerichtere maatregelen ten aanzien van de grondwaterkwaliteit.
Wellicht bestaat daar ook een verband tussen. De landbouw is belangrijk, maar zij dient, evenals
andere bedrijfstakken, meer rekening met het milieu te houden.
G.J. Ordelnian (1) en de stichting Milieuraad Neede (278) pleiten ervoor beregenen alleen toe te
staan in noodsituaties, waarbij aan natuur en milieu geen schade mag worden toegebracht.
Beregenen is ook economisch gezien niet zinvol, omdat het gewas bij vroegtijdig beregenen minder
diep wortelt. Zij pleiten er voor om juist die grassoorten te gebruiken die -mits van een goede
'
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voederwaarde- van nature diep wortelen. In weidevogelgebieden zien zij nog een extra bezwaar
tegen beregenen In het broedseizoen; door beregenen gaan dan veel broedsels verloren.
Het waterschap lJsseHand-Baakse Beek (335) vindt een opmerking dat beregenen niet rendabel Is,
niet In een WHP thuishoren. De betrokken agrarlèrs kunnen immers zelf wel beoordelen of zij
beregenen haalbaar achten.
De heer Willemsen (274) stelt dat de discussie over de rendabiliteit van beregenen voor zijn melkveebedrijf altijd positief is uitgevallen en maakt daarom bezwaar tegen een verbod om te beregenen.
De heer Bretveld (277) stelt: geen beregeningsverbod, tenzij er een volledige schadevergoeding
komt, een sproeiverbod voor tuinen, golfbanen, sportvelden en dergelijke en geen water voor
particuliere vijver, zwembaden, volkstuinen enz.
De heer Mennink (m12) spreekt namens de standsorganisaties uit Vorden. De inhoudelijke kritiek richt
zich vooral tegen de tendens In het plan om waterhuishouding af te stemmen op waterwinning,
natuur en milieu. Als drinkwaterwinning onvermijdelijk Is, zal beregening verboden worden, meent hij.
Daartegen maken zij groot bezwaar. Er Is veel geinvesteerd in apparatuur, boeren zijn er min of meer
economisch van afhankelijk. Als compensatie zal het waterpeil niet lager gehouden worden dan strikt
noodzakelijk. Met andere woorden: we gaan terug naar de middeleeuwen, met greppels en hoog
water. Volgens de heer Mennink kunnen boeren zelf wel bepalen of beregening rendabel is; als je al
een Installatie hebt, is beregening rendabel. Bovendien Is het milieutechnisch goed.
Het Landbouwschap (282) vindt de uitspraak dat beregenen In het algemeen niet rendabel Is, zelfs
niet op grasland, te ongenuanceerd. Dit hangt sterk af van grondsoort, grondwatertrap en dergelijke.
Verder hoort kwaliteit ruwvoer en de vaste kosten ook In aanmerking genomen te worden. Bovendien
heeft beregenen ook milieutechnische voordelen, bijvoorbeeld bij het Inregenen van drijfmest en bij
het voorkomen van scheurvorming op kleigronden (waardoor veel regenwater verloren kan gaan).
De Ned. Fruittelers Organisatie (427) wijst er op dat beregenen voor de fruitteelt van essentieel
belang is, enerzijds ter bestrijding van nachtvorst, anderzijds voor het milieuvriendelijk toedienen van
kleine hoeveelheden meststoffen (fertigatie).
De heer Schukkink (314) stelt dat beregenen als hulpmiddel bij zodenbemesting en Injecteren
mogelijk moet zijn, omdat de bovengrond daarvoor vochtig dient te zijn.
De heer Ebbink (238) stelt dat niet meer beregenen een grote aderlating betekent voor zijn bedrijf.
Volgens de heer Te Voortwls (243) heeft hij op zijn kwekerij water nodig. Er is nog geen put
aanwezig. Hij is van mening dat het Waterhuishoudingsplan verstrekkende gevolgen kan hebben voor
zijn bedrijf en vraagt zich af of deze wel gecompenseerd worden.
De heer Grijsen (81) heeft bezwaar tegen het beperken van de mogelijkheid om te beregenen. Hij
stelt dat zijn grond zeer droogtegevoelig Is. Hij wijt dit aan de te grote afwateringscapaciteit van de
sloten. Deze Is niet beheersbaar tengevolge van de ontwatering door het waterschap De Berkel in het
kader van de ruilverkaveling Rekken.
De heer Borgman (319) stelt dat hij op zijn rundveehouderij de gehele zomer jong en smakelijk
weidegras nodig heeft om ook In de toekomst concurrerend te kunnen werken. Beregenen is hiervoor
onmisbaar, evenals trouwens voor het inregenen van mest.
De heer Bosman (37) tekent bezwaar aan tegen het plaatsen van een watermeter tussen de
regeninstallatie zonder overleg vooraf en het ongevraagd toesturen van een folder.
De heer Voortrnan (293) stelt dat hij wel moet beregenen, omdat op een aantal percelen van zijn
bedrijf de waterhuishouding als gevolg van de ruilverkaveling sterk verslechterd Is.
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De heer Van Zadelhoif (320) vindt de beperkingen in beregenen en bemesting onaanvaardbaar voor
zijn economische bedrijfsvoering.
WotÎ&Ijk kadec

Volgens de Grondwaterverordening Gelderland Is het momenteel zonder vergunning toegestaan
grondwater te onttrekken ton behoeve van beregening tot een maximum van 25.000 m3 per kwartaal
Deze norm Is thans niet gedifferentieerd; in het rivieren gebied gelden dezelfde normen als in Oost
Gelderland. Echter beregening vindt In een beperkt (droog) deel van het seizoen verspreid plaats.
Een aantal van deze grondwateronttrekkln gen tesamen zijn in gevoelige gebieden in staat om de
grondwaterstand enige decimeters te verlagen. Bijvoorbeeld In Oost Gelderland zal een dergelijke
situatie zich sneller voordoen.
Voor wat betreft beregening vanuit oppervlaktewater kan worden vermeld dat dit door de
waterschappen in hun keuren is geregeld. Voor de meeste waterschappen houdt dit een verbod in
met mogelijkheid tot ontheffing.

Rendablllteit
Het gebruik van grondwater ten behoeve van beregening is een laagwaardig gebruik, er zijn Immers
geen strikte kwaliteitseisen voor het water zoals die gelden voor de voedingsindustrie.
Over de rendabiliteit van beregening in de agrarische sector wordt nog steeds veel discussie
gevoerd. Reeds in 1985 is In het rapport 'Rendabiliteit van beregening op melkveebedrijven en
waterbehoefte van de Gelderse landbouwgronden' geconcludeerd dat beregening van graslanden
voor melkveebedrljven in het algemeen onrendabel Is. Uitzonderingen hierop zijn de zeer arme
gronden, de stuifzanden op de Veluwe, en de extreem droge jaren als 1976. In het kader van de
actualisering van de waterbehoefte voor de land- en tuinbouw is een werkgroep 'Actualisering
SwLr Ingesteld, onder voorzitterschap van de Landinrichtingsdienst. Deze werkgroep heeft opnieuw
onderzoek gedaan naar de rendabiliteit van beregening anno 1988. Het rapport van de werkgroep,
gedateerd december 1988, Is begin 1989 openbaar geworden. In het rapport wordt gesteld dat
beregening van gras/and en van sni/mais niet rendabel is. Bij de berekening zijn de arbeidskosten
buiten beschouwing gelaten. Gesteld ken worden dat voor beregening uit oppervlaktewater de
situatie iets gunstiger Is. Gezien alle reacties over dit onderwerp worden deze onderzoeksresultaten
niet gedragen door alle agrariërs. Opgemerkt dient te worden dat (slechts) 30% procent van de
agrariërs beregening toepast.
Over het wel of niet thuishoren van het criterium rendabiliteit in het WHP kan worden opgemerkt, dat
vooral bij het verdelen van het schaarse goed grondwater meegewogen mag en dient te worden of
dit water goed benut wordt. Ook in het NMP wordt aandacht gevraagd voor het beheer van onder
meer watervoorraden t.b.v. duurzame ontwikkeling en dus om verspilling tegen te gaan.
Inregenen van mest

Over het nut van beregening voor het inregenen van drijfmest is landelijk nog discussie gaande.
Duidelijk Is al wel dat met een goed (op de bodem) afgestemde mestgift een milieurendement is te
halen ten aanzien van verzuring en nitraatuitspoeling. Hierdoor kan echter nog minder mest op het
land gebracht worden, omdat anders do kwaliteit van het grondwater verslechtert door uitspoeling
van nitraat. Dit heeft dus tot gevolg dat het mestoverschot op het bedrijf zal groeien. Met een
zodenbemesting is het noodzakelijk te voorkomen dat een te droge zode bemest wordt, omdat
anders plaatselijke verbranding optreedt. Dit vraagt om inspeling op de weersomstandigheden.

Grondwatemeffing:
Ten aanzien van de hoogte van de mogelijk in te stellen heffing kan worden vermeld dat de te
heffen som per kubieke meter onttrokken water voor iedereen gelijk zal zijn. Vooralsnog is het de
bedoeling om alleen houders van een Inrichting die meer dan 100.000 m3 per jaar hebben
onttrokken een heffing op te leggen. Hierbij moet gedacht worden aan 0,6 cent per kubieke meter
onttrokken grondwater. Gesteld kan worden dat op basis van de huidige gegevens vrijwel alle
agrariërs hieronder blijven met uitzondering van circa 5 grote grondwatergebruikers.
Verdroging
Uit het TNO-verdroglngsonderzoek zou blijken dat de verdroging na 1976 (de start van de
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beregening) niet is toegenomen. Het TNO-onderzoek heeft een regionaal karakter: de (vaak zeer)
plaatselijke en tijdelijke effecten van beregening zijn bij de gehanteerde methodiek met de
beschikbare gegevens vermoedelijk niet te detecteren. Dit alles wordt thans in onze opdracht
gedetailleerder uitgezocht.
B&eki In het WHP:
In het WHP blijft beregening van akkerbouwgewassen we! mogelijk. Echter de beschikbaarheid van
grondwater (en oppervlaktewater) wordt in principe voor alle grondwatergebruikers beperkt in de
gebieden met de functies 2, 3, 4 en 5. Indien er echter in deze gebieden gekozen moet worden
tussen verschillende gebruikers en gebruiksdoelen van grondwater, dan zal het laagwaardig gebruik
als eerste beperkt worden. Mocht dit nog niet voldoende zijn, dan zal ook het hoogwaardig gebruik
beperkt moeten worden. En mocht dit nog niet voldoende zijn pas dan zal er beperkt moeten
worden in onttrekking ten behoeve van de drinkwatervoorziening. In de gebieden met de functie 6
(openbare drinkwatervoorziening) geldt een zelfde aanpak, uiteraard met uitzondering van het laatste
deel. Instrument voor het reguleren van de onttrekking van oppervlaktewater wordt de nog vast te
stellen provinciale Verordening Waterhuishouding en de hierop te baseren verordeningen van de
waterschappen. Instrument m.b.t grondwater is de Grondwaterwet en de Grondwaterverordening
Gelderland. Deze maken het mogelijk om de onttrekkingen te reguleren door middel van een
systeem van vergunningverlening. Een algemeen verbod ten behoeve van beregening staat deze wet
niet toe. Met de vergunningverlening kan ook gedifferentieerd worden naar gebied. Thans wordt
deze wijze van aanpak niet geconcretiseerd in hef WHP, aangezien het hier om een operationele
taak gaat. Het zal nader worden uitgewerkt in het Grondwaterkwantiteitsbeheersplan. In dit beheersplan zal, gelet op de resultaten van ondermeer het verdrogingsorsderzoek, worden aangegeven
welke activiteiten in welke gebieden meldings-, registratie- danwel vergunningsplichtig worden. Dit
zal dan voor een aantal gebieden en gebruiksdoelen van grondwater een verscherping van de
vergunningsplicht betekenen, waarbij bijvoorbeeld seizoensbepalingen niet zijn uit te sluiten. Evenzo
is het denkbaar dat in een aantal gebieden een en ander mogelijk versoepeld gaat worden. Er kan
nu inderdaad nog niet worden aangegeven per gebied en gebruiksdoel wat het in het WHP
geformuleerde beleid in detail inhoud, maar duidelijk mag zijn dat het voor een aantal laagwaardige
gebruikers van goed grondwater in de gebieden met grote natuurwaarden grote veranderingen zal
inhouden. Wij dienen echter te waken tegen een toename van de bestuurslast gezien het zeer grote
aantal beregeningsinstallaties in onze provincie (circa 6000).
Overigens zal over het eerder genoemde Grondwaterkwantiteitsbeheersplan een zelfde inspraak
worden gehouden als voor het WHP. Indien grondwateronttrekkers door de maatregelen
voortvloeiende uit dit WHP of beheersplan onevenredige schade leiden, kunnen zij een beroep doen
op het Schadefonds Grondwaterwet.
Gezien vorenstaande blijkt dat wij geen algemeen verbod kunnen afkondigen, maar wel strikter
kunnen reguleren in die gebieden die dat vereisen. Dit zal zeker gebeuren waar beregening van
grasland plaatsvindt. Gedeputeerde Van Dijkhuizen heeft dit alles in de inspraakavonden duidelijk
aangegeven, waarbij is aangegeven dat het vanuit ons College niet overwogen wordt om beregenen
In zijn algemeenheid onmogelijk te maken. Verder heeft hij verteld dat hij goede mogelijkheden voor
graslandberegening aanwezig acht, wanneer er een aantoonbare noodzakelijkheid is om een goed
rendabel bedrijf te kunnen blijven voeren. Bij dit laatste willen wij opmerken dat een dergelijke
afweging op bedrijfsnWeau pas plaats kan vinden bij vergunningverlening (in het kader van de
Grondwaterwet) en dat het derhalve niet past in een strategisch plan als het Waterhuishoudingsplan.
Duidelijk is wel dat wij in dit plan de noodzaak voor beregening bij fruitteelt ten behoeve van de
bestrijding van nachtvorst onderkennen en vinden dat een dergelijke beregening in principe dan
ook mogelijk moet blijven.

Actie Vak water voor Iatei':

Het toesturen van de folder 'Ook water voor latera heeft nog plaatsgevonden in het kader van het
Groridwaterplan (1985), waarin deze actie reeds lang geleden was aangekondigd. Het hebben en
waarnemen van een watermeter bij bepaalde (grote) installaties is wettelijk geregeld in ondermeer
de Grondwate,wet. De folder had als doel de agrariërs, als laatste categorie grondwateronttrekkers,
op deze wettelijke verplichting te wijzen en ze in de gelegenheid te stellen zich aan te melden bij de
provincie, aangezien dit een plicht is die ook uit dezelfde wet voortvloeit.

Betreffende de wagen die rijzen over het Invullen van het vragenformulier, gevoegd bij de folder,
kan worden opgemerkt dat de folder telefoonnummers van de provincie vermeldt waar men met
eventuele vragen terecht kan. Van deze dienst is ook veelvuldig gebruik gemaakt.
5.3.5.c

verspreide natuur

De Stichting Milieuwerkgroep Doetlnchem e.o. (72) is het er niet mee eens dat in de nietgeconcentreerde natuur, de verspreide natuurelementen, het waterbeheer vooral op de landbouw
gericht wordt. Dit is erg nadelig voor deze natuur.
Ook de Werkgroep Leefklimaat Zevenaar (260) laat zich in vergelijkbare zin uit; deze merkt op dat
kleine natuurgebieden zorgen voor een gevarieerd landschap. In het ontwerp-plan worden deze
gebieden op functiekaart 1 en voor een deel op functiekaart 2 niet meer genoemd. Door het
opofferen van deze gebieden zal het landschap grootschaliger worden. Voor de landbouw betekent
dit een grotere vatbaarheid voor ziektes, met als gevolg een toename van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen en daardoor een vervuiling van het grondwater. Bovendien zijn deze kleine
gebieden aantrekkelijk voor de recreatie doordat ze dichtbij woonkernen liggen en daardoor de
recreatiedruk kunnen afleiden van andere gebieden.
De terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties In Gelderland (426) zijn van mening dat de
verspreide natuurelementen binnen functie 1 volstrekt onvoldoende beschermd worden. Zij vragen
deze elementen vast te leggen op de functiekaart. Zij achten het huidige beleid in strijd met het natuurbeleidsplan. Zij noemen de volgende verspreide natuurterreinen en boscomplexen die volgens
hen beter beschermd moeten worden:
- Hoevelaken
- Erica
- Wilbrinkbos
- Schaffelaar
- Ampsen
- Wanninkhot
- Landfort
- Hemense Bos
- Eendekool Batenburg
- Groot Bijlaar
- Kleine Noordijk
• De Pol
- Jagershuis (Wehi)
- DeZumpe
- De Byvanck
- Aattense Goor
- 't Zand
- Noorderbroek
- Willink
- Parkbos Kasteel Wisch
- Uevelerveld
- Vildersveen
- Koolmansdijk
- Dorth
De heer Busger op Vollenbroek (300) vraagt welke elementen binnen de funktie landbouw als
bijzondere natuur worden aangemerkt, hoe de veillgstelling daarvan in ruimtelijk opzicht gerealiseerd
wordt en welk financieringsinstrument daarbij gehanteerd wordt. Ook wil hij weten wie het initiatief
neemt, met name wanneer een ruilverkaveling wordt uitgevoerd of in een eindfase verkeert. Temeer
omdat hier geen bufferzones worden genoemd. Hij vraagt zich af wat bedoeld wordt met plaatselijke
maatregelen in gebieden waar bijzondere natuur niet in concentraties voorkomt, wie het initiatief
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daartoe neemt en welke financieringsinstrumenten hiervoor toegepast worden. De heer Busger op
Vollenbroek stelt dat in de Achterhoek de volgende gebieden nog opgenomen dienen te worden als
verspreide natte natuur:
- landgoed Dorth
- De Veldhorst bij Lochem
- gebieden omgeving Han-eveld, Beltrum, Borculo
Ook de Gelderse Milieufederatie (308) vindt dat de verspreide natuurelementen binnen functie 1 op
functiekaart 1 aangegeven moeten worden. Deze elementen worden nu volstrekt onvoldoende
beschermd. Ook vindt de GMF dat er onvoldoende geld uitgetrokken wordt voor dit soort natuur. Dat
elementen die afhankelijk zijn van kwel niet veiliggesteld kunnen worden, vindt de GMF onaanvaardbaar.
Volgens de GMF legt de provincie teveel de nadruk op bescherming van grote eenheden natuur en
geeft te weinig aandacht aan de natuur buiten deze grote eenheden. Bovendien wordt teveel gekeken
naar de actuele waarden en te weinig naar waarden die in het recente verleden door waterhuishoudkundige ingrepen verloren zijn gegaan.
De Stichting Natuur en Milieu (29) mist een verwijzing naar kaart 20 als het gaat om verspreid
voorkomende natuurelementen binnen functie 1.
Voor wat betreft het vermelden van verspreid voorkomende bijzondere natuur In beheersplannen van
waterschappen merkt het Landbouwschap (282) op dat dit alleen betrekking kan hebben op
natuurelementen die In vigerende bestemmingsplannen als zodanig zijn bestemd.
De Milieugroep Lochem (318) vraagt zich af hoe veiligstelling van de bijzondere natuur binnen functie
1 gerealiseerd en bewaakt dient te worden.
De Regionale Milieuraad Veluwe (328) wijst er op dat door de gebruikte schaal van de kaarten een
aantal geïsoleerd gelegen waardevolle gebiedjes niet de aandacht krijgen die zij verdienen. De
Milieuraad denkt daarbij aan bijvoorbeeld de Mijntjes in de gemeente Voorst, de Uiterwaarden bij
Veessen en dergelijke. ZIJ verzoekt deze gebieden In de definitieve versie te accentueren.
Het Landbouwschap (282) en de districtscommissie van het Landbouwschap in de gemeente Huissen
(331) vinden het onduidelijk aan welke maatregelen gedacht wordt bij het veiligstellen van
verspreidde natuurelementen, en of deze nadelige gevolgen hebben voor de naburige
landbouwgebieden. Wie bepaalt om welke gebieden het gaat en hoe wordt dit financieel
gecompenseerd? Het schap vraagt zich af of al die groene gebieden op de kaart niet voldoende
compensatie bieden Indien er in de zuivere landbouwgebieden wat natte natuur teloor gaat. In de
groene gebieden wordt toch ook niet voorgesteld de natte gebieden bestemd voor natuur te
compenseren.
In het plan Is een bewuste keuze gemaakt om de provinciale inspanning te richten op de
concentraties van natte, bijzondere natuur van bovenregionaal belang. Deze lijn komt sterk overeen
met het natuurbeleidspian en ook de gebieden die hiervoor zijn aangegeven komen vergaand
overeen met de gebieden met de functies II t/m IV. Het alleen beschermen van deze grote
eenheden zou een groot verlies voor de natuur betekenen en die is dan ook beslist niet gemaakt.
Het beleid voor de kleine, verspreide elementen zal vooral op beheersniveau door de
kwantiteitsbeheeders vorm krijgen. De inspanningen hiervoor zijn enigszins gelimiteerd: plaatselijke
maatregelen. Dit zal niet tot verlies van landschappelijke waarden leiden, maar bij een regionaal op
de landbouw gerichte waterhuishouding is veiligste//ing van kwelgebieden moeilijk. De verspreide
elementen zijn niet op functiekaart / vastgelegd. Maar het streven blijft erop gericht dat geen
achteruitgang van de natte natuur optreedt.
De verspreide natuur wordt niet beperkt tot de vigerende bestemmingsplannen en ook niet tot
afbeelding 20. Het is wel duidelijk dat deze gebieden -voorzover nat- sowieso in het beheersplan
aandacht verdienen. Op beheersniveau is er een zekere vrijheid om meer of minder
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natuurelementen op te nemen. Het criterium voor bijzondere waternatuur is vastgelegd in een aantal
karakteristieke planten en dieren waaraan een bepaald watertype voorkomt (meetlat). Voor
landnatuur is de zeldzaamheidswaarde (vooral landelijk bepaald) de richtlijn.
Weidevoge!populaties van beperkte omvang zijn niet als element aan te geven, maar verdienen ook
aandacht in de beheersplannen van de waterschappen.
Het bedrag dat door de provincie Is gereserveerd voor het veiligstellen van verspreide natuur is
beperkt. Het zal hier met name om enkele kleine voorbeeldprojecten gaan. Het zwaartepunt voor het
nemen van deze maatregelen ligt op beheersniveau.
Een groot deel van de door de terreinbeherende natuurbeschermings-organisaties in Gelderland
opgesomde gebieden zijn aangegeven op afbeelding 20. Deze afbeelding heeft een
attenderingsfunctie voor de beheerders. Dat geldt voor de gebieden: Hoevelaken, Arnpsen,
Hernense Bos, Eendekooi Batenburg, Jagershuis (Wehi), De Zumpe, De Byianck, Aaltense Goor,
Noorderbroek, Parkbos Kasteel Wisch, Koolmansdijk en Landgoed Dorth. Binnen de gebieden van
de functies II t/m IV vallen Erica, Wanninkhof, Groot Bijlaar, De Pol, 't Zand en Willink. De overige
gebieden zijn niet van bijzondere waarde vanwege de natte natuur. Een uitzondering is het
Vildersveen die zal worden toegevoegd aan afbeelding 20.
Tekstvoorstel.
Toevoegen Vildersveen (gemeente Ze/hem) aan afbeelding 20.
5.3.5.d

functie-eisen

Aanvaardbare risico's
Het waterschap Gelderse Vallei (3) vraagt zich af wat precies "aanvaardbare risico's" zijn als bij de
omschrijving van functie 1, water voor de landbouw, gesproken wordt over "een ontwateringsdiepte
met aanvaardbare risico's van wateroverlast op landbouwgronden". T.H. te Lintum (7 e.a.) stelt
dezelfde vraag. Hij stelt dat het zelfs voor de functie die voor de landbouw het meest gunstig Is,
twijfelachtig is of er voor de landbouw wel een optimale waterhuishouding gerealiseerd kan worden.
Ook de Gelderse Mij van de Landbouw afd. Ruurlo (254) vindt het onduidelijk wat er met die
"aanvaardbare risico's" bedoeld wordt. "Wat deze aanvaardbare risico's zijn wordt niet genoemd.

Hierop worden echter wel verdere plannen gemaakt en uitgewerkt en projecten ontwikkeld".
De heer Van Zadelhoif (259) stelt wat dit betreft: "Bovendien bepaalt u de oritwateringsdiepte terwijl Ik
goed ben voor de volgens u aanvaardbare risico's, dat vind ik nu onaanvaardbaar.Ten aanzien van
het grondwaterpeil ben ik tevreden met de huidige situatie, dus zo laten."
Volgens de gezamenlijke landbouworganisaties te Vorden (273) duidt de opmerking over
"aanvaardbare risico's" erop dat de landbouw In functie 1 geen optimale ontwikkelingskans krijgt.
Ook het Landbouwschap (282) en de districtscommissie van het Landbouwschap in de gemeente
Huissen (331) stellen dat de term "aanvaardbare risico's" bij functie 1 er op duidt dat de landbouw in
deze functie niet primair gesteld wordt. Het Landbouwschap stelt dan ook voor om de inrichting en
het beheer van het waterhuishoudkundig systeem allereerst te richten op het veilig stellen en herstel
van de landbouwkundige waarden van het gebied. Na een dergelijke opmerking kan de tekst volgen
zoals deze met gele achtergrond op blz. 69 is vermeld.
De distrlctcommissie van het Landbouwschap te Eibergen (298) stelt voor om het woordje
"aanvaardbare" bij de omschrijving van functie 1 te vervangen door "zo min mogelijk". Een te hoge
grondwaterstand is slecht voor de draagkracht van de grond en zal daardoor leiden tot bodemverdichting.
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Wat zijn de "aanvaardbare risico's" voor wateroverlast voor de landbouw die op blz. 69 genoemd zijn,
vraagt de heer Ezerman (m19).
Voor de districtscommissie van het Landbouwschap afd. Hummelo-Keppel-Doesburg (323) moeten
de aanvaardbare risico's zodanig ingevuld worden dat de landbouw er geen hinder van ondervindt.
De directeur LNO (310) is van mening dat een afstemming op de meest voorkomende vorm van
landbouwkundig gebruik niet altijd voldoende mogelijkheden biedt om In te spelen op nieuwe
ontwikkelingen. De toelichting onderaan op pg. 69 is de directeur LNO niet geheel duidelijk.
De heer Evers (m6) van de districtscommissie Putten van het Landbouwschap vraagt zich af wat
wordt bedoeld met weinig beperkingen voor de landbouw op een heel groot gedeelte van de Veluwe
en wat wordt verstaan onder "compensatie voor de landbouw".
De belangen van de landbouw zijn benaderd met een bedrijfseconomische invalshoek. Bovendien is
een belangrijke nieuwe benadering -ook landelijk- dat bedrijfseconomische schade door
wateroverlast en vochttekorten even zwaar wegen. Verbeteringen van de waterhuishouding voor de
landbouw zullen dus voldoende rendement moeten opleveren door vermindering van de schade
door veel wateroverlast minus schade door extra vochttekorten. Daarbij is -ook bij de
ruilverkavelingen in het verleden- gezocht naar een optimum voor een gebied. De waterhuishouding
is, ook In de tijd dat wateroverlast vrijwel alleen de aandacht kreeg, nooit afgestemd op de
allerlaagst gelegen landbouwpercelen. Dit zou leiden tot zeer grote vochttekorten in de rest van het
gebied. Veelal verbeterde de waterhuishouding in 80-90% van een gebied. Nu een zwaarder accent
op vermindering van vochttekorten en verdroging van natuur wordt gelegd, geldt des te meer dat
niet alle gronden een optimale waterhuishouding kunnen krijgen. In gebieden met functie 1 (water
voor landbouw) wordt er naar gestreefd op vrijwel alle gronden de peilen van het oppervlaktewater
zo te kiezen dat een goede ontwatering mogelijk is.
De term 'aanvaardbare risico's' voor wateroverlast is niet beperkend bedoeld naar de landbouw. In
het beleid in de planperiode worden deze risico's concreet gemaakt in punt 24. Hieruit blijkt dat het
bestaande beleid ten aanzien van de ontwateringsdiepte -zoals dat gevoerd wordt in
ruilverkavelingen- wordt voortgezet (zie ook paragraaf 5.3.5.e). In de functie-eisen is bewust enige
ruimte gelaten om in volgende planperioden zonodig de normen aan te kunnen passen. Door deze
flexibiliteit kan in de toekomst mogelijk meer aan de wensen van landbouw worden voldaan.
Omdat voor de lage delen van de regio Veluwe overwegend functie 1 is vastgelegd, betekent dit dat
de waterhuishouding zoveel mogelijk op de landbouw wordt gericht. Het aantal bepalingen is dan
gering. De compensatie van de landbouw is beschreven in paragraaf 5.3.6.b.
Het inrichten van de oppervlaktewaterpeilen op het meest voorkomende landbouwkundige gebruik Is
niet bedoeld om het grondgebruik te 'bevriezen'. Integendeel als het overwegende grondgebruik
structureel wijzigt, bv. van gras naar bouwland, dan is aanvulling mogelijk. In de toelichting van
functie 1 wordt het volgende toegevoegd:
Tekstvoorstel: toevoegen in de toelichting bij functie 1 na de eerste zin:
'Op vrijwel gronden kan de gewenste ontwateringsdiepte worden gerealiseerd. Structurele
wijzigingen in het landbouwkundige grondgebruik kunnen leiden tot andere wensen voor
oppervlaktewaterpeilen.'
In gebieden met de functie 'water voor landbouw' en bovendien één van de aanduidingen (pag. 72
en 73), zal de inrichting en het beheer meer gericht zijn op het voorkomen van verlaging van
waterpeilen. Ook kunnen projectsgewijs maatregelen worden genomen ter verhoging van grond- en
oppervlaktewaterpellen, maar het overwegend voldoen aan de ontwateringsnormen voor de
landbouw blijft een hoofddoel.
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BELEID IN DE PLANPERIODE
5.3.5.e

maatgevende peilen

Het Landbouwschap (282) is het er niet mee eens dat de waterschappen bij de (her)inrichting van het
ontwateringssysteem de het zogenaamde "normaal waterpeil" dienen te hanteren. In plaats van
Maatgevende Hoogwaterlijn, zoals de waterschappen die momenteel hanteren. Dit betekent per
oppervlakte meer watergangen, die minder diep zijn. Ook het waterschap lJsselland-Baakse Beek
(335) wijst hier op. Het Landbouwschap vindt dat ze dit in gebieden met functie 1, Water voor de
landbouw" moeten kunnen blijven doen. Voor slecht doorlatende percelen zou een diepere
ontwatering mogelijk moeten zijn. Voor scheurbaar weiland zou dezelfde ontwateringsdiepte moeten
gelden als voor akkerbouwland, namelijk 50 cm beneden maaiveld.
Ook het waterschap van de Berkel (422) wijst op de verwarring die kan ontstaan door in het plan
deze verschillende peilen te noemen.
In het lange termijnbeleid Is bij de functie 'water voor landbouw' aangegeven dat de inrichting en
het beheer allereerst gericht zijn op: 'oppervlaktewaterpeilen die zijn afgestemd op het meest
voorkomende landbouwkundige grondgebruik en het minimaliseren van wateroverlast en
vochttekort'. In het beleid in de planperiode is dit nader geconcretiseerd tot het inrichten gebaseerd
op Normaal Waterpeil (NW-norm).
De bestaande - landelijke-norm - was Hoog Waterlijn. Deze lijn gaf aan dat het aiWateringssysteem
zodanige afmetingen moest hebben, dat bij een maatgevend natte situatie (1 dag per jaar)
oppervlaktewaterpeil van 50 è 60 cm minus maaiveld niet werd overschreden. De belangrijkste norm
voor het dimensioneren van watergangen was dan ook gericht op een situatie die 1 dag per jaar
optreedt. Ook landelijk is, zeker voor zandgronden, duidelijk dat niet alleen naar wateroverlast mag
worden gekeken; de andere 364 dagen per jaar zijn zeker zo belangrijk als die ene extreem natte
dag. Overigens is het zo dat bij de overwegend gebruikte taluds overstroming (kantje-boord) slechts
1 maal per 100 jaar voorkomt.
De NW-norm richt zich op minder extreem natte situaties: 10 â 20 dagen per jaar. Het bijbehorende
peil bevindt zich dan wel dieper beneden het maaiveld. Voor de kleigronden is er een duidelijke
koppeling aan drainings-niveau. Voor het realiseren van ontwateringssystemen heeft dit weinig of
geen invloed. Het waterpeil dat 1 dag per jaar optreedt Is hiervoor niet het meest van belang. De
NW-norm leidt tot een wat andere vormgeving van watergangen en mindere diepe slootbodems.

5.3.5.f

overig

De directeur LNO (310) stelt naar aanleiding van punt 26 dat de relatienota geen schadevergoedingsregeling is.

5.3.6

Landbouw en natuur

Ook bij dit onderdeel van het plan treedt de splitsing tussen landbouw en natuur weer duidelijk aan
het licht: de landbouw is van mening dat de prioriteit in de functies II t/m V duidelijk bij de natuur
ligt, terwijl de natuur- en milieubescherming vindt dat dit juist onvoldoende het geval is.
Insprekers vanuit de landbouwhoek dringen aan op een goede en duidelijke regeling voor
schadevergoeding voor alle beperkingen die verder gaan dan het landelijke beleid.
Het beleid met betrekking tot verbindingszones en bufferzones roept veel vragen op. Van
landbouwzijde wil men weten of en zoja welke beperkingen dit beleid met zich meebrengt. Van
natuurbeschermingszljde wil men weten hoe de provincie deze zones denkt te effectueren en aan
welke maatregelen zij daarbij denkt. Ook worden een aantal suggesties met betrekking tot de lokatie
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van verbindingszones gedaan.
Ook bij de omschrijving van de functies II Vm IV storen velen zich aan vage omschrijvingen als
"zoveel mogelijk" en "voorzover daarmee verenigbaar'. Men vraagt om meer duidelijkheid.
Van natuurbeschermingszijde verwacht men dat de eisen die voor de functies II t/m IV gesteld
worden, onvoldoende bescherming bieden aan de natuur.
Akkerbouwers storen zich aan het feit dat gesteld wordt dat het waterpeil afgestemd wordt op
gebruik als grasland. Dit belemmert hen in het uitoefenen van een akkerbouwbedrijf.
Verder roept de invulling van de functie-eisen voor gebieden die binnen een ruilverkaveling liggen,
vragen op.
Veel agrariërs maken bezwaar tegen de functie-toedeling. Met name in de gemeente Hummelo en
Keppel (maar ook elders) protesteren veel agrariërs tegen een huns inziens te beperkende indeling.
Een aantal Insprekers doet concrete suggesties om bepaalde gebieden een andere functie te
geven.
5.3.6.a

gevolgen voor landbouw door veiligstelling natuur

De C.B.T.B. afd. Borculo (90) vindt In het algemeen dat het plan zich te veel richt op de bescherming
van de natuur en te weinig rekening houdt met de belangen van de landbouw.
De dlstrictcommissie van het Landbouwschap te Eibergen (298) vraagt om de bescherming van de
landbouw ook als hoofdpunt te noemen, naast de bescherming van de natuur. De distrlctcommissie
is bang dat als de landbouw niet genoemd wordt in de hoofdpunten, het gevaar bestaat dat er over
hen en zonder hen beslist wordt.
Ook H. Maes (250) vindt dat het plan te veel op het milieu gericht is. Hij stelt: "De milieumensen
moeten zich niet zoveel met de landbouw bemoeien. Wij agrariërs houden de natuur nog een beetje
schoon, maar de milieumensen maken er allemaal rotzooi van; het moet allemaal maar in het wilde
weggroeien. We zijn er een keer goed zat van. Dit mag niet, dit mag niet, wij moeten altijd maar naar
de pitlutten dansen."
P. van Zadelhoif (259) wil graag een toelichting op de opmerking op blz. 79 (streefbeeld Oost Gelderland) dat in gebieden met de functie II, III en IV ruimte Is voor de teelt van natuur en milieuvriendelijke
produkten. Hij vindt deze omschrijving te vaag. Als dit betekent een akkerbouw die beperkt wordt in
het gebruik van bemesting en gewasbeschermingsmiddelen, dan zou hij graag vernemen met welke
teelten hij zijn inkomen op het huidige niveau kan handhaven.
Het Landbouwschap (282) stelt dat In de gebieden met de functies II, III en IV geen plaats meer is
voor een afweging van belangen omdat het belang van de natuur per definitie boven dat van de
landbouw gesteld wordt ongeacht de waarde en Invloed van de landbouw. De raad stelt dan ook
voor om de zinsnede "voor zover daarmee verenigbaar' In de functieomschrijving te laten vervallen.
Verder dient als voorwaarde opgenomen te worden dat maatregelen in de gebieden met functie II, III
en IV nimmer mogen leiden tot onevenredige schade voor de landbouw. Wie betaalt evt. schade. De
districtscommissie van het Landbouwschap In de gemeente Huissen (331) maakt dezelfde
opmerkingen, maar betrekt deze alleen op functie II.
Het waterschap van de Berkel (422) Is van mening dat een beleid dat sterke beperkingen oplegt aan
de landbouw, onvoldoende onderbouwd wordt door onderzoek.
De heer Berenschot (m13) uit Winterswijk spreekt namens de districtscommissie van het Landbouwschap en de Gelderse Maatschappij van landbouw. Hij heeft de indruk dat de landbouw
vergeten Is, terwijl Winterswijk nog steeds een agrarisch gebied is en een cultuurgrond heeft van

bijna 10.000 ha, waar meer dan 400 boeren zijn.
De districtscommissie van het Landbouwschap afd. Hummelo-Keppel-Doesburg (323) vraagt zich af
met wat als uitgangspunt herstel van de natte natuur wordt nagestreefd. Ook wil de
districtscommissie weten wat het concrete gevolg is van het verbod op waterinlaat, en of er nog een
optimale landbouw mogelijk Is bij het nagestreefde waterpeil.
De directeur LNO (310) stelt voor het schema op blz. 72 weg te laten, omdat dit alleen maar
verwarring schept.
De heer Van Til (333) vreest dat een economische landbouw niet meer mogelijk Is als ook
bemestingsnormen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen extra verzwaard worden ten opzichte van
de rest van Europa.
Mullink Vark BV (330) is bang dat voor zijn varkensmesterij in functie IV zwaardere normen gaan
gelden dan in de rest van de EEG. Dit zal een concurrerende bedrijfsvoering onmogelijk maken.
De heer Harenberg (301) zou er bezwaar tegen hebben als de bemesting van landbouwgrond
beperkt zou gaan worden. Hij stelt dat emmissiearme aanwending van mest niet mogelijk is als het
peil verhoogd wordt.
Het Landbouwschap (282) stelt dat de opmerking onderaan bladzijde 70 dat grondwateronttrekking in
gebieden met functie III geen invloed mag hebben op de grondwaterstand, oppervlaktewaterpeilen en
grondwaterstroming, er In feite op neer komt dat grondwateronttrekking niet meer mogelijk is. Met
het oog op de bestaande onttrekkingen ten behoeve van de beregening is dit onaanvaardbaar.
De heer Blom uit Achterveld (ml) gaat in op de functie "water voor landbouw en kwelafhankelijke
landnatuur en de belangenafweging voor "water voor natuur voor het hoogste ecologische niveau"
die in de planperiode (1991 - 1995) zal plaatsvinden. In de landbouw zou door wateroverlast 10 - 40%
produktievermindering zijn en door vochttekort 0 - 10% (zie kaarten op blz. 44 en 47). Maar in het
gebied waar de heer Blom woont, vlakbij Kalienbroek en Bijlaer, zou dat eigenlijk net andersom zijn.
Hij pleit ervoor, gezien de grote verschillen in het gebied, de landbouwbedrijven individueel te
bekijken om de noodzaak tot beregening vast te stellen. Hij vindt verder dat, voor er stappen worden
ondernomen, eerst voldoende inzicht moet zijn over de mate waarin oorzaken van vochttekort en
verdroging hieraan bijdragen, zoals ook op blz. 46 van het ontwerp staat vermeld.
De heer Berenschot (m13) vraagt zich af waaraan wordt gedacht met proefprojecten in het gebied bij
Winterswijk. Wordt de waterstand verhoogd?
De heer J. Teeuwen (324) merkt op dat in het boekje "de Gelderse landbouw tussen markt en milieu"
gesteld wordt dat Gelderland zijn landbouwproduktie met 17% zal zien inkrimpen onder de
accentverschuiving "Beter en Schoner. Hij had verwacht dat het WHP daar een aanzet toe zou
geven en is teleurgesteld dat deze kans niet is aangegrepen.
Verder stelt hij dat door een scheiding van landbouw en natuur de signaalfunctie van de natuur in het
gedrang komt.
G.J. Ordelman (1) en de stichting Milieuraad Neede (278) vinden dat de schade die door een
onverantwoorde grondwaterstandsdaling aan de natuur is toegebracht, hersteld dient te worden. De
verdeling van het beschikbare water dient zodanig te zijn dat een rijke, gevarieerde fauna
gewaarborgd blijft. Zij pleiten er voor om houtwalbeken en beken met plasbermen ter ontwikkeling
van flora en fauna aan te leggen. In waterwingebieden kan het onderhoud aan waterwegen geëxtensiveerd worden, omdat daar toch nooit wateroverlast optreedt.
De heer Ordelman (m18) vindt het jammer dat aan natuur en landschap geen economische waarde
kan worden gegeven; dat zou een vergelijking makkelijker maken. Verder Is hij het met de provincie
eens dat de natte natuurgebieden meer water van een betere kwaliteit nodig hebben. En dat kost
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geld. De burger kan daar best meer voor betalen.
Ook de heer Busger op Vollenbroek (300) gaat in op de scheiding tussen landbouw en natuur die het
ontwerp-WHP volgens hem 'tussen de regels door formuleert. Volgens hem Is dit beleid In strijd met
de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, die In de Achterhoek juist verweving voorstaat. Het ontwerpWHP belemmert deze verweving.
Het polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden (417) vindt dat het niet nodig is compenserende
maatregelen te treffen bil de verandering van de Inrichting In gebieden met de functies II, II of IV als
deze veranderingen geen nadelige Invloed hebben op de natuur. Het polderdistrict vraagt de
provincie hierover een nadere uitleg.
De heer Busger op Vollenbroek (300) vraagt zich af welke instrumenten ingezet zullen worden om het
bufferzonebeleid te realiseren, zowel binnen als buiten de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur
(NBP '89).
Voor de heer Arfman (248) Is het beleid met betrekking tot bufferzones niet duidelijk.
De directeur LNO (310) stelt dat de belangrijkste natuurgebieden op de Veluwe juist In het benedenstroomse deel liggen. Indien natuur afhankelijk is van kwel, dan is ook de bescherming van het
Intrekgebied noodzakelijk. Hij is verder van mening dat het plan te weinig aandacht besteedt aan
kwelsystemen die over een grote afstand werken, zoals de relatie Oost-nederlands plateau/Graafschap en Veluwe/Gelderse Vallei. De directeur LNO wil meer aandacht voor waterconservering
en retentie, met name in Oost Gelderland.
De Gelderse Milieufederatie (308) wijst er op dat het beleid om maatregelen te nemen in gebieden
bovenstrooms van natte natuur, slechts gedeeltelijk recht doet aan de watersysteembenadering. Ook
ingrepen benedenstrooms kunnen namelijk gevolgen hebben voor de natuur. Te denken valt daarbij
aan uitbreiding van de drinkwateronttrekklng In Flevoland of in het noordelijk deel van de Gelderse
Vallei.
Voor wat betreft de aanduiding van gebieden t.b.v. benedenstrooms gelegen natte natuur stelt het
Landbouwschap (282) dat het niet duidelijk Is aan welke beheersmaatregelen gedacht moet worden
en wat deze voor gevolgen hebben voor de landbouw.
In het landelijk gebied in Gelderland met een ondiepe grondwaterstand is voor meer dan 80 % de
functie Water voor de landbouw' vastgelegd. Hiermee is deze functie vastgelegd voor het grootste
deel van de gronden die in landbouwkundig gebruik zijn. Gezien de uniforme eisen die de
landbouw stelt aan de waterhuishouding, kan voor deze grote oppervlakte volstaan worden met één
functie. In het resterende deel van Gelderland krijgt de natuur prioriteit. Gezien de specifieke eisen
van de natuur en de gevolgen daarvan naar andere belangen kan niet volstaan worden met één
functie met natuur, maar moeten meerdere functies (een viertal) worden onderscheiden. Meerdere
functies vragen nu eenmaal meer beschrijving. Dit Is met name het geval voor de gecombineerde
functies landbouw-natuur. Het onderscheid tussen de functies II, III en IV moet gezien worden als
een service van de natuur aan met name de landbouw. Het overzicht van gevolgen op pag. 72 werkt
in dit opzicht verhelderend. Eén gecombineerde functie voor de betreffende gebieden zou dan
onterecht de gevolgen naar de landbouw groter maken. De gebieden die de gecombineerde
functies hebben gekregen, zijn gebaseerd op natuur-informatie (natuurwaarden). Het belang natuur
heeft voor geheel Gelderland een prioriteitsstelling naar gebieden gegeven. De landbouw
daarentegen heeft de prioriteitsstelling op grond van landbouwkundige waarden niet gegeven. Bij
de toekenning van de functies II, III en IV heeft zowel de natuur informatie als de invloed van de
landbouw (stand van zaken landinrichting) meegespeeld. Het is dan ook zeker niet de bedoeling de
landbouw In deze gebieden buiten spel te zetten en van deze gebieden één natuurgebied te
maken. De landbouw blijft ook in deze gebieden als belangrijke grondgebruiker functioneren. Wel
zullen in deze gebieden de landbouwkundige ontwikkelingen c.q. voorgestelde
waterhuishoudkundige maatregelen getoetst worden aan de specifieke eisen van de natuur die in

de functie zijn omschreven. Daarnaast zal als gevolg van maatregelen t.b.v. natuur de negatieve
invloed op de landbouw worden nagegaan. Allereerst wordt via compenserende maatregelen
getracht de mogelijke negatieve invloed terug te dringen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht
aan aanleg van ondiepe drainage. Indien dat niet mogelijk is vindt schadevergoeding of mogelijk
grondaankoop plaats. De trits compenserende maatregelen schadevergoeding grondaankoop wordt
per project aan de orde gesteld. Hoe de waterhuishoudkundige maatregelen in de gecombineerde
gebieden landbouw-natuur eruit komen te zien, is op dit moment nog niet duidelijk. Per project
wordt de bestaande situatie met de gewenste situatie (= functie) vergeleken. Op basis hiervan kan
o.a. worden aangegeven of het gewenst Is een bepaalde waterstand te verhogen. De angst voor het
niet inlaten van gebiedsvreemd water bij functie IV Is terecht. Gebiedsvreemd water verenigt zich
niet met de functie-eisen. De functiekaart aanschouwend kan worden gesteld dat dit probleem de
meeste gebieden met functie IV niet raakt, omdat er geen waterinlaat mogelijk Is. De maatregel
m.b.t. de diffuse bronnen (o.a. bemesting/bestrijdingsmiddelen) worden uitgewerkt via de
grondwaterbescherming en de bodembescherming. In hoofdstuk 9 van het WHP wordt uitvoerig
hierop ingegaan. Per gebied zal via coördinatie van concrete projecten nagegaan worden in
hoeverre stapeling van diverse beleidsmaatregelen (water/milieu) doorwerken naar de doelgroepen
zoals de landbouw. Beregening is nog nergens verboden. Op dit moment wordt via de provincie de
registratie ter hand genomen; het verdrogingsonderzoek bevindt zich in een tweede fase en zal
uitsluitsel geven over de mate van verdroging, de oorzaken en de nemen maatregelen in de
verschillende gebieden In Gelderland. Op grond hiervan zal het beleid m.b.t.
grondwateronttrekkin gen zoals beregening nader geconcretiseerd worden. Het door de provincie op
te stellen grondwaterkwantiteitsbeheersplan biedt hiervoor het kader. Het bufferzone-beleid krijgt
gestalte via inrichting en beheer, met inzet van instrumenten zoals: via het waterspoor
(beheersplannen), het milieuspoor (grondwaterbodembescherming), het ruimtelijk ordeningsspoor
(bestemmingsplan); de relatie natuur en de projecten via het natuurbeleidspian. M.b.t. de
bescherming van de benedenstrooms gelegen natuur is het inderdaad noodzakelijk ook het
intrek gebied te beschermen. Daarom is een groot gedeelte van de Veluwe met een aanduiding
(horizontale arcering) op functiekaart 1 aangegeven. Daar dient rekening gehouden te worden met
waterkwantiteit i.v.m. benedenstroomse natuur. Dit heeft met name gevolgen voor het peilbeheer en
de toelaatbare omvang van grondwateronttrekkin gen in het bovenstroomse gebied. Ingrepen in de
waterkwantiteit benedenstrooms van natuur kunnen ook gevolgen hebben voor de natuur. Negatieve
invloeden worden zoveel mogelijk opgevangen via maatregelen binnen het gebied met natuur. Bij
het beheer van het hoofdsysteem van het totale stroomgebied zal rekening dienen te worden
gehouden met de aanwezige natuur in het stroomgebied. Bij de aanduiding 'rekening houden met
waterkwantiteit en opppervlaktewaterkwaliteit vanwege benedenstrooms gelegen natuur' zijn behalve
peilbeheer en onttrekkingen ook de lozingen op oppervlaktewater van belang. Waterconservering en
retentiebronnen aan de orde bij de realisering van het bassisniveau en de functies met natuur.

5.3.6.b

schade en gedane Investeringen

Het polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden (417) verbaast zich er over dat in geval van functie
1 wel gesproken wordt over een schadevergoedingsregeling voor de landbouw en bij de functies II
t/m IV niet, terwijl de kans op schade daar vele malen groter is. Het polderdistrict merkt op dat het in
de geest van het plan lijkt te liggen om ook hier een goede schadevergoedingsregeling op te nemen.
Mevrouw Halfman-Memelink (240) vindt dat de lasten te veel op de boeren worden afgewenteld
Het Landbouwschap (282) en de districtscommissie van het Landbouwschap in de gemeente Huissen
(331) vinden dat in het hoofdstuk over de financiële onderbouwing van het plan onvoldoende of geen
aandacht besteed wordt aan een schadevergoedingsregeling en uit te keren vergoedingen aan de
landbouw.
De heer Van Til (334) vreest dat dit soort zwaardere normen het einde van menig akkerbouwbedrijf in
Hummelo en Keppel zal betekenen.
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De gezamenlijke landbouworganisaties te Vorden (273) vrezen een ernstige aantasting van de
bestaansmogelijkheden, omdat de gemeente Vorden vrijwel geheel in de functies II, III, IV of V ligt.
Bovendien Is de schadevergoeding In waterwingebieden in de praktijk veel te laag. Er treedt ook
vermogensschade op. Zij verzoeken de provincie hier een adequate regeling voor te treffen.
H. Scheunor (454) stelt dat het waterwingebied een extra last is voor deze bedrijven waar de emmer
toch al overloopt.
De districtscommissie van het Landbouwschap afd. Hummelo-Keppel-Doesburg (323) mist een
schadevergoedingsregeling.
De heer Mennink (m12) gaat in op de uitspraak dat de landbouw niet direct schade hoeft te
ondervinden. Volgens hem is dat in Winterswijk wel degelijk het geval. Hij vraagt om voorbeelden. De
heer Mennink wijst op de zorg van de landbouw over de plannen; de waterstand is zo belangrijk voor
de draagkracht van de grond, zeker met de moderne machines: "zou een bank nog geld willen
steken In een bedrijf waar misschien de grondwaterstand Iets omhoog gebracht wordt?" Hierna Informeert hij naar de ruilverkaveling Winterswijk-west.
Namens de districtscommissie van het Landbouwschap in Neede stelt de heer Reurink (m14) enkele
vragen over schadevergoeding. Wat houdt die in? Komt er schadevergoeding voor directe schade?
Worden bedrijven uitgekocht? Worden oplossingen gezocht door landinrichting? Hoe staat het met
vermogensschade?
W.M. Nusselder en J.G. Nusselder-Lokhorst (322) willen een goede schadevergoedingsregeling. In
het verleden zou er voor de grondwaterbeschermingsgebleden ook een goede
schadevergoedingsregeling komen, maar nu probeert de provincie zich daar op alle mogelijke
manieren aan te onttrekken. Zij hebben er meer dan genoeg van zich met een kluitje in het riet te
laten sturen.
De heer Klein Wassink (286) vreest dat hij de Investeringen In de ruilverkaveling voor niets gedaan
heeft. Hij mist een schadevergoeding in het plan.
De C.B.T.B. afd. Borculo (90) vraagt om meer duidelijkheid over schadevergoedingen voor de landbouw.
De heer Van Zadelhoff (259) stoort zich aan het feit dat op blz. 84 staat dat in een beperkt aantal
gevallen schadevergoeding gegeven zal worden. Naar zijn mening moet iedere beperking in
ontwatering, gewasbeschermingsmiddelen of bemesting, die verder gaat dan het nationale beleid, ten
minste vergoed worden. Hij vraagt de provincie nu eens precies aan te geven wat de beperkingen
worden en hoe men die financieel of anderszins denkt te compenseren.
De heren Van Essen (245) en Jansen (258) maken bezwaar tegen beperkingen van het gebruik van
bemesting en gewasbeschermingsmiddelen die verder gaan dan die voor de rest van Nederland.
Eventuele schade voortvloeiend uit dit soort maatregelen zullen zij met behulp van het
Landbouwschap op de provincie verhalen.
De heer Hakvoort (35) stelt dat de bemestingstingsnormen nadelig kunnen werken op het bedrijf, en
dat de economische schade die geleden zal worden nadelig zal werken op de kostprijs c.q. de
bedrijfsvoering.
De Diakonle Hervormde gemeente in Winterswijk (428) vreest dat haar pachters de dupe zullen
worden van deze vage plannen en is bovendien bang voor waardevermindering van haar grondbezit.
Mevrouw Halfman (m23) wijst op de verschillen in prijzen bij verkoop en koop van hetzelfde bedrijf.
De heer Geerlings (36) verwacht een waardedaling voor zijn bedrijf. Hij mist een schadevergoe60

dingsregeling in het plan. Een andere inspreker wiens handtekening onleesbaar Is (462) stelt
hetzelfde.
De heer Mennink (237) stelt dat de kans groot Is dat zijn bedrijf minder waard wordt door de
beperkende maatregelen die opgelegd worden aan de landbouw. Als er twee bedrijven te koop zijn,
het ene ligt In het groene gebied en de ander in het witte gebied, dan zal die in het groene gebied
toch als tweede aan de beurt komen.
1-let Maatschap de Vries (288) vreest een daling van de grondprijs waardoor hun bedrijf minder waard
wordt. Verder zijn zij bang dat zij voor niets een investering in mestopslag gedaan hebben, omdat zij
meer mest moeten gaan afvoeren.
Een inspreker wiens handtekening onleesbaar Is (75) vindt dat er te weinig aandacht geschonken
wordt aan vermogensschade. Hij vindt dat alle schade die voortvloeit uit onttrekkingen in waterwingebieden èn de schade die voortvloeit uit beperkingen aan de drainage vergoed dient te worden.
De heer Vorst (ml o) spreekt namens de CBTB-Emst en als belanghebbende boer. Ongeveer vijf jaar
geleden is In het gebied waar hij woont (nu donkergroen gebied) het waterschap Oost-Veluwe
gekomen. In verband met allerlei kwelgebieden was dat toen terecht, aldus de heer Vorst, maar hij
hoopt dat het waterschap zijn plannen uit kan voeren voor de nieuwe in werking treden. Hij heeft wel
grote zorgen over de rest van de donkergroene gebieden en vraagt zich af wat de consequentie Is
voor de mensen daar als het waterschap niet kan doen wat er van verwacht wordt. Indertijd is
beloofd "dat daar wel een produktiviteitsverbetering van 15% mogelijk was". Dat Is volgens de heer
Vorst nog steeds mogelijk als de landbouw de ruimte krijgt. Maar nu komt er wel een verhoging van
5% van de waterschapslasten terwijl de produktiviteit naar beneden gaat. Worden de mensen daar
vrijgesteld? Wat gebeurt er met het geld dat al betaald is? De heer Vorst wil weten wat er gebeurt
met de gebieden waar nu nog niets gebeurt. Wat zijn met name de consequenties voor de waterschapslasten?
De dlstrictcommissle van het Landbouwschap te Eibergen (298) oordeelt dat waar prioriteiten gesteld
of verlegd worden die leiden tot een opbrengstderving of kostenverhoging in de landbouw, deze op
een alleszins redelijke manier gehonoreerd moeten worden.
De gemeente Hummelo en Keppel (267) gaat er vanuit dat de gebruikelijke
schadevergoedingsregelingen van toepassing zijn als agrariërs aantoonbare schade ondervinden
door maatregelen die voortvloeien uit het toekennen van de functie "water voor landbouw en
kwelafhankelijke land- en waternatuur".
De gemeente Neede (307) vindt de doelen achter het plan heel positief, maar vindt wel dat de
beperkingen die het plan in zich heeft niet zo groot mogen zijn, dat gebruik van grond en opstallen te
zeer wordt beperk. Met name de economische consequenties voor de landbouw vragen extra
aandacht.
De heer Van der Voort (m7) spreekt namens de CBTB Nunspeet/Huishorst. In een gebied boven
Huishorst kan, volgens blz. 44 In het ontwerp-WHP, een opbrengstvermindering van 10 - 30% komen
omdat dit gebied een hoge landschappelijke waarde krijgt. Hoe moet hij de 5% lastenverzwaring
straks naar de agrariers duidelijk maken?
De op blz. 70 gegeven beschrijving van de functies II en III doet de Regionale Milieuraad Veluwe
(328) met belangstelling uitzien naar de concrete uitwerking. Mogelijk dat in de definitieve versie hier
aandacht aan kan worden besteed.
De Gelderse Milieufederatie (308) Is het er niet mee eens dat er rekening gehouden wordt met de Investeringen In de waterhuishoudkundige infrastructuur. De GMF vindt dat kapitaalvernietiging
geaccepteerd dient te worden door die gebieden die daarvoor in aanmerking komen een zwaardere
functie dan functie II toe te delen. De voorgestelde verbeteringen van de waterhuishouding in de
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uiterwaarden ten behoeve van de landbouw wijst de GMF af. De uiterwaarden vormen een onderdeel
van de ecologische hoofdstructruur volgens het Natuurbeleidspian en wateroverlast dient daar als
een natuurlijke handicap geaccepteerd te worden. De overlast dient bestreden te worden door Inzet
van de relatienota of door verminderen van het bedrijfsaandeel grond in de uiterwaarden.
De heer Hagen (316) voorziet dat bepaalde gewassen niet meer geteeld kunnen worden, als dit plan
uitgevoerd wordt. Hij voorziet kapitaalsvernietiging in het kader van de ruilverkaveling en mist een
goede schadevergoedingsregeling.
De Mij. Oonk-Kruiseibrink (78) stelt dat in het kader van de ruilverkaveling Aalten door de ruilverkaveling èn door hem kosten noch moeite gespaard zijn om in dit gebied (Winterswijk) optimaal
landbouw te kunnen bedrijven. Dit moet zo blijven.
Het waterschap lJsselland-Baakse Beek (335) stelt dat weliswaar rekening is gehouden met
investeringen in ruilverkavelingen, maar niet met investeringen in A2-werken en verzoekt de provincie
dit alsnog te doen.
Ook de heer Langeweg (429) Is van mening dat dit plan de ruilverkaveling teniet zal doen.
De heer Van Zadelhoif (259) refereert aan de ruilverkaveling: "Hoewel de ruilverkaveling Drempt
inmiddels dertig jaar geleden is, stel ik er prijs op om nog lang te blijven profiteren van de verbeterde
afwatering. Er is inmiddels dertig jaar voor betaald".
Ook het waterschap van de Oude IJssel (27) laat zich in deze zin uit; de verbeteringswerken zijn na
een zorgvuldige belangenafweging tot stand gekomen; dit waterschap betrekt er naast Hummelo ook
Winterswijk en Aalten bij. Het schap stelt dat de watergangen van het waterschap in de huidige
omvang dienen te worden gehandhaafd. Met name In het Winterswijkse is het ontworpen profiel al
minimaal. De verbeteringswerken in dit gebied zijn na een zorgvuldige afweging van de aanwezige
belangen uitgevoerd.
De normstelling voor het waterhuishoudingsbeleid vindt in verschillende stappen plaats (gelede
normstelling). Het provinciaal waterhuishoudingsplan is een indicatie t plan, dat wil zeggen een plan
dat een aanduiding geeft van het voorgenomen beleid van de provincie zonder dat de provincie
zichzelf of de burgers in Juridische zin bindt. Het waterhuishoudingsplan moet worden uitgewerkt In
een beheersplan van de provincie (voor groridwaterkwantiteit) en in de beheersplannen van de
waterschappen en de zuiveringsschappen (voor het oppervlaktewater). Ook dit zijn weer indicatieve
plannen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het gemeentelijke bestemmingsplan dat Juridisch bindend
Is. De plannen worden uiteindelijk concreet uitgewerkt in bindende besluiten (bijvoorbeeld peilbesluiten) en in projecten.
Aan de genoemde indicatieve plannen is geen schadevergoedingsregeling verbonden. Alhoewel
erkend moet worden dat deze plannen hun 'schaduw' kunnen vooruitwerpen in die zin dat er feitelijk
schade kan optreden omdat bijvoorbeeld potentiële kopers rekening houden met het voorgestelde
beleid, komt deze schade in onze visie niet voor vergoeding in aanmerking. Naar onze mening behoort eventueel door het plan veroorzaakte schade tot het normaal maatschappelijk risico dat voor
rekening van de 'getroffene' behoort te blijven.
Een recht op schadevergoeding zal wel kunnen ontstaan bij de concrete uitvoering van
maatregelen. Dit zal zich derhalve met name kunnen voordoen bij de uitvoering van de beheersplannen door de provincie en door de schappen.
Bij de opstelling en uitvoering van de beheersplannen dient per project inzicht te worden verkregen
In de mogelijke schade van de te treffen maatregelen. Hierbij zal naar wij verwachten blijken dat niet
iedere riatuurgerichte maatregel ook daadwerkelijk landbouwschade tot gevolg heeft zoals
andersom ook niet iedere landbouwgerichte maatregel directe schade aan de natuur veroorzaakt.
Als echter geconstateerd wordt dat schade optreedt en dat ondanks die schade de betreffende
maatregel toch zal moeten worden uitgevoerd, zal moeten worden bezien in hoeverre die schade
kan en dient te worden gecompenseerd. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het treffen
van ondervangende maatregelen, grondaankoop of schadevergoeding (zie ook pag. 93 van het

plan). Daarbij dragen de eerste twee vormen van compensatie onze voorkeur. Mochten deze geen
oplossing bieden dan komt pas schadevergoeding in aanmerking.
Voor verschillende vormen van schadevergoeding bestaan wettelijke regelingen. Voorbeelden
hiervan zijn de regeling van artikel 40 van de Wet op de waterhuishouding (schadevergoeding bij
peilbesluiten) en van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (schadevergoeding bij intrekking of
wijziging van een vergunning). In voorkomende gevallen zullen deze regelingen worden toegepast.
Bij niet geregelde schadeoorzaken zal door het betreffende bestuur een afweging moeten worden
gemaakt. Volgens de huidige opvattingen komt dergelijke schade pas voor een (geldelijke) vergoeding in aanmerking als deze o.m. uitstijgt boven het normaal maatschappelijk risico van de
getroffene en redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de getroffene dient te blijven. Deze abstracte omschrijving zal van geval tot geval concreet moeten worden ingevuld. In principe moeten
daarbij alle vormen van materiële schade worden meegenomen.
Door verschillende insprekers wordt opgemerkt dat de waterschapslasten omhoog gaan terwijl de
baten bij het werk van het waterschap afnemen. Hierover zij opgemerkt dat door de komende
herziening van de reglementen voor de waterschappen op basis van de Waterschapswet, een nieuw
systeem van lastenheffing zal worden ingevoerd. In dat systeem zullen de waterschappen de kosten
die zij maken op basis van het belang van de verschillende belanghebbenden moeten 'toedelen'
aan die belanghebbenden. Dit wil overigens niet zeggen dat er altijd een directe relatie zal zijn tussen een individueel belang en de kosten die het waterschap maakt. Ook zij duidelijk dat de kosten
van de water- en zuiveringsschappen door de eisen die aan het beleid worden gesteld in totaliteit
onvermijdelijk zullen stijgen.
Tot slot zij opgemerkt dat bij de keuze van de beleidsrichting van het waterhuishoudingsplan
rekening is gehouden met de gedane investeringen in de waterhuishouding. In verband met de
omvang van de gebieden waaraan de functies zijn toegekend, is alleen gekeken naar de
investeringen in het kader van landinrichtingen (ruilverkavelingen). De investeringen in A2-werken
zijn van lokale betekenis. De recent uitgevoerde A2-werken zullen bij de uitwerking in de
beheersplannen en bij concrete projecten in de afweging moeten worden meegenomen.

5.3.6.c

verbindingszones

De heer Teeuwen (324) stelt dat een visuele verbindingszone nog geen zekerheid biedt dat de
gewenste verbinding ook daadwerkelijk aanwezig is.
De Hengelsportvereniging Barneveld (311) kan zich goed vinden in de vertrekpunten voor de
verbindingszones, zoals die op pg. 68 genoemd worden. De Hengelsportvereniging pleit ook voor
duidelijke instructies aan kwantiteitsbeheerders om in deze gebieden minder frequent te maaien en
minder rigoureus de stuwen te strijken. Ook wordt ervoor gepleit in de verbindingszones bochten en
oeverbeplantingen in de waterlopen aan te brengen, en alle stuwen in de gehele waterloop te
verwijderen en vistrappen aan te leggen. Dit zal een gunstig effect hebben op de visstand.
De mate van functioneren van de opgenomen verbindingszones Is naar de mening van de vereniging

Vijf dorpen in t groen (416) niet alleen afhankelijk van de waterkwaliteit en kwantiteit, maar ook van
het voorkomen van ruimtelijke en/of functionele barrières. Deze zijn vanuit ecologisch oogpunt een

niet te onderscheiden factor. De vereniging vindt het wenselijk aan te geven hoe deze aanwezige barrières die ecologische relaties via het water verstoren kunnen worden verzacht of opgeheven.
De vereniging Vijf dorpen in 't groen merkt verder op dat in het plan de natuurwaarden worden
beschreven die afhankelijk zijn van water. Daarom zou de titel van functiekaart 2 logischerwijs
vervangen moeten worden door 'verbindingszones voor waterafhankeiijke natuur en functies voor de
belangen stedelijk gebied, scheepvaart en waterrecreatie". Immers, in ander verband wordt thans ook
voor de droge component van onze natuur tal van verbindingen onderscheiden. Overigens, zo voegt
zij daar aan toe, is het wenselijk na te gaan in hoeverre het bevorderen van bepaalde "natte"
verbindingen tot problemen kan leiden bij te onderscheiden "droge" verbindingen. De gemeente
Apeldoorn (448) maakt dezelfde opmerkingen.

Het waterschap lJsselland-Baakse Beek (335) kan er niet mee In stemmen dat de extra kosten voor
beheer van de verbindingszones voor rekening van de waterschappen dienen te komen. Deze kosten
dienen volgens het waterschap door rijk en provincie gedragen te worden.
De Gelderse Milieufederatie (308) vindt het beleid met betrekking tot de verbindingszones te
terughoudend. Er zijn er te weinig aangegeven en bovendien moet het wel mogelijk zijn om in
dergelijke zones desgewenst de waterhuishouding aan te passen.
De heer Busger op Vollenbroek (300) vindt de ecologische onderbouwing van de verbindingszones
zwak. Deze zones zijn vrijwel allemaal geprojecteerd in gebieden met een landbouwfunctie. Hij vraagt
zich af welke natuur, gelet op de natuurdefinitie van blz. 26, in de beoogde natuurstroken ontwikkeld
kan worden, daar waar een oppeMaktewaterkwalitelt van het laagste ecologische niveau nagestreefd
wordt.
De directeur LNO (310) vindt dat er weinig duidelijkheid bestaat over de mogelijkheid van het
realiseren van brede ecologische verbindingszones. De problematiek van eigendom, beheer en
onderhoud komt niet goed uit de verf. Het takenpakket van het waterschap zal moeten worden
bekeken eventueel aangepast. Dit lijkt hem niet op korte termijn te realiseren. Ook vindt hij het
vreemd dat de provincie geen nieuwe projecten wil starten in ruilverkavelingsgebieden van na 1970.
Voor het tot stand brengen van verbindingszones in met name het oosten van de provincie valt daar
namelijk niet aan te ontkomen.
De Milieugroep Lochem (318) stelt dat het beleid met betrekking tot de verbindingszones concreter
en dwingender moet worden geformuleerd en dat er ook middelen voor beschikbaar moeten komen.
Ook aan de waterkwaliteit zullen specifieke eisen gesteld moeten worden.
Voor wat betreft de verbindingszones voor natuur vraagt het Landbouwschap (282) zich af met welke
Instrumenten deze zones gerealiseerd zullen worden en wat de gevolgen van deze zones zijn voor de
landbouw. Het Landbouwschap kan zich niet verenigen met de taakstelling zoals deze op blz. 96
Inzake de ecologische verbindingszones is geformuleerd.
Het polderdistrict Rijn en IJssel (266) Is van mening dat de waterschappen geen initiërende rol
moeten spelen bij het inrichten van verbindingszones. De uitwerking van ecologische
verbindingszones in de beheersplannen betekent uitwerking van de consequenties van deze zones
voor waterkwantiteitsbeheer.
De terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties in Gelderland (426) vinden het gewenst dat de
verbindingszones concreet in het WHP worden aangegeven en dat ook de na te streven
waterkwaliteit (duidelijk boven het basisniveau) aangegeven wordt.
De Werkgroep Leefklimaat Zevenaar (260) wil de ecologische verbindingszones een aparte status
geven en ze op functiekaart 1 vastleggen. Nu dreigen de mogelijkheden voor deze zones door
andere ontwikkelingen te verdwijnen. De werkgroep haalt als voorbeeld het aanleggen van een
transportcentrum in de gemeente Zevenaar aan; dit doorkruist de verbindingszone tussen het
Rijnstrangengebied en de Bijvanck.
Een aantal gemeenten op de Veluwe (253), (255), (256), (304), (309), (421), (443) en (448) wijst op
het belang van droge verbindingszones (bijvoorbeeld langs de Veluwse bosranden) naast de natte.
Daarnaast bestaan er natuurwaarden die afhankelijk zijn van andere natuurlijke aspecten en
verbindingszones. Ook deze natuurwaarden verdienen de aandacht.
De heer Undeboom (241) stelt dat verbindingszones tussen de gebieden 2 t/m 4 niet alleen
onpraktisch zijn voor de landbouw, maar ook voor de natuur. Dieren verspreiden dan namelijk te
gemakkelijk ziektes.
De heer Van Zadelhoif (257) vraagt garanties voor een optimale landbouwkundige bedrijfsvoering in
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de verbindingszones.
In de gebieden met een andere functie dan functie 1 wordt de landbouw nog meer beperkt, stelt de
C.B.T.B. afd. Borculo (90). Het Is niet duidelijk hoe de verbindingszones voor de natuur In de
gebieden met functie 1 gerealiseerd zullen worden en wat de gevolgen voor de landbouw zijn.
De districtscommissie van het Landbouwschap afd. Hummelo-Keppel-Doesburg (323) wil weten wat
de gevolgen zijn van het ontwikkelen van verbindingszones tussen concentraties natte natuur.
De Hengelsportvereniging Bameveld (311) pleit voor een veel groter aantal verbindingszones aan de
westkant van de Veluwe. Ne wateren die daar potentieel voor geschikt zijn moeten daar ook voor
gebruikt worden. Deze wateren staan Indirect via het Vallelkanaal en de Eem in verbinding met de
Randmeren. Tevens pleit de Hengelsportvereniging er voor om In ieder geval de Barneveidse Beek
als belangrijke verbindingszone op te nemen, gezien de natuurwaarden die deze beek ook nu nog
bezit, omdat deze op een hoger niveau staan dan de natuurwaarden van de wel aangewezen
Esvelder- en Lunterse Beek. Bovendien loopt deze beek voor een groot deel door een gebied met
functie II en kan daardoor bijdragen aan een betere ontwikkeling van deze functie. Tenslotte bestaat
de bovenloop van de Barneveldse beek uit vijf kleine bronstroompjes, zodat het bovenstroomse
paalgebied relatief groot Is.
De vereniging Vijf dorpen in t groen (416) vraagt zich af hoe de verbindingszone die in de
Oosterbeekse uiterwaarden is gesitueerd voorgesteld wordt, als de landbouw hier de prioriteit krijgt.
Juist de oost-west relatie Is hier moeilijk te ontwikkelen. Verder wil de vereniging weten waarom In de
uiterwaarden tussen Wageningen/Randwijk en Arnhem/Elden slechts één verbindingszone opgenomen is, terwijl uit Rijksnota's en uit fig. 20 blijkt dat hier concentraties van natte natuur en
verbindingszones voorkomen. Waarom zijn de overige verbindingszones niet opgenomen en/of zijn
de landbouwfuncties belangrijker gebleken?
Het polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden (417) vindt de situering van verbindingszones niet
altijd realistisch. Voor zijn eigen gebied merkt het polderdistrict op dat het weinig zin heeft een
verbindingszone te projecteren tussen Ophemert en IJzendoom in de wetenschap, dat deze nabij Tiel
een bestaand parkeerterrein en een industrieterrein nabij de haven moet passeren.
De gemeente Apeldoorn (448) stelt de volgende verbindingszones voor:
- De Groote Wetering tussen Klarenbeek en Veessen/Wapenveld
- Het Apeldooms Kanaal
Overigens verbaast het de gemeente dat van de rivieren alleen de Maas en onderdelen van andere
rivieren aangeduid zijn als gewenste verbindingszone. Juist rivieren, kanalen en grote weteringen
kunnen schakels zijn tussen alle gebieden met een nat accent In de provincie.
Het doel van verbindingszones is het opheffen van de geîsoleerdheid van de leefgebieden van
bijzondere planten en dieren. Door verbindingen tussen leefgebieden te maken krijgen planten en
dieren de mogelijkheid naar andere gebieden te gaan en zo hun leefgebied te vergroten of te
verplaatsen. In en langs het water zullen In Ieder geval algemeen voorkomende planten en dieren
kunnen leven zoals het basisniveau aangeeft. Op functiekaart 2 zijn de verbindingszones tussen de
concentraties natuur aangegeven. Daarom vallen deze inderdaad binnen het gebied met de functie l
'water voor landbouw'. Ook binnen de concentraties zal er sprake zijn van verbindingszones, maar
de ontwikkeling daarvan is opgesloten in het beleid voor de functies water en natuur. Aangezien dit
geen aaneengesloten natuurgebieden zijn, zullen bij herstel en ontwikkeling van natte natuur ook in
die gebieden verbindingszones nodig zijn. De verbindingszones zijn op functiekaart 2 globaal i.p.v.
concreet aangegeven, omdat nog niet Is te overzien langs welke watergangen de verbindingszones
verlopen. Uitwerking vindt plaats op inrichtings- en beheersniveau. De verbindingszones zullen voor
de landbouw geen waterhuishoudkundige gevolgen hebben. Het zal alleen ruimtebeslag vragen. Dit
zal bij veel ruimtebeslag In de streekplannen en vervolgens in de bestemmingsplannen worden
aangegeven, zodat deze verbindingszones ook in ruimtelijk opzicht (i.v.m. ruimtelijke barrières)
worden veiliggesteld. Aan de eisen van het basisniveau (blz. 64 bovenaan) moet in ieder geval

worden voldaan. En verder, omdat de verbindingszones gelegen zijn In het gebied met functie
'water voor landbouw' dient ook aan de eisen voor 'water voor landbouw' voldaan te worden. Gezien
de relatie met de verspreide natuur en geringe controverse blijft de ecologische verbindingszone
binnen functie 1 en op functiekaart 2. Wat de kosten betreft beschouwen het rijk en de provincie
ecologische verbindingszones mede van bovenregionaal belang ("er wordt een belang gecreëerd").
Daarom nemen zij de aanlegkosten voor hun rekening. Hef beheer van de ecologische
verbindingszones valt binnen de verbrede taakopvatting van waterschappen. Er moet echter wel een
relatie met het oppervlaktewater blijven.

5.3.6.d

functie-eisen

De Gelderse Milieufederatie (308) vindt dat opmerkingen als "voorzover daarmee verenigbaar" en dergelijke bij gemengde functies aanleiding geeft tot oeverloze discussies. De GMF stelt dan ook voor
op provinciaal niveau een helder, éénduidig en toetsbaar beleid te formuleren voor lagere
overheden.
Het veelvuldig gebruik van woorden als "aanvaardbare" en "zo min mogelijk" doet de
districtcommissie van het Landbouwschap te Eibergen (298) vrezen dat de landbouw niet voldoende
aandacht zal krijgen. Meer aandacht schenken aan de landbouw betekent niet dat er sterker ontwaterd moet worden:integendeel; waterbeheersing zal méér nog noodzaak worden."
Mevrouw Hennink-Geerdink (285) stelt dat waterpeilen afgestemd moeten worden op het meest
voorkomende landbouwkundige gebruik. Ook in haar geval is dit akkerbouw en geen grasland.
Ook de heer Van Zadelhoif (259) is het niet eens met het afstemmen van oppervlaktewater op de
normen voor grasland: "Ik wil er op wijzen dat ik akkerbouwer en tuinder ben en geen grasteler,
normen voor gebruik als grasland zijn voor mij onaanvaardbaar."
Het Landbouwschap (282) heeft er bezwaar tegen dat de oppervlaktewaterpeilen in de gebieden met
functie III en IV het peilbeheer afgestemd dient te zijn op gebruik als grasland. Het schap stelt voor
om op te nemen dat het peilbeheer afgestemd dient te zijn op het feitelijk voorkomende landgebruik.
Het Landbouwschap is het er niet mee eens dat wijziging van de bestaande Inrichting alleen kan
plaatsvinden in combinatie met maatregelen ten behoeve van het veiligstellen en herstellen van de
natuur. Zijn er geen overwegende nadelen voor de natuur, dan moet de wijziging van de inrichting
zonder meer plaats kunnen vinden, zijn die er wel dan moet er een afweging plaats vinden bij
aanwezigheid van nadelen belangen- afweging. Alleen bij onevenredige schade aan de natuur kan het
Landbouwschap zich vinden In de formulering van het plan. Het Landbouwschap vindt het niet
aanvaardbaar dat het in gebieden met functie IV niet mogelijk Is water in te laten, zelfs al zou dit
verenigbaar zijn met de hoofddoelstelling.
Het waterschap lJsselland-Baakse Beek (335) is het niet eens met de uitspraak dat Indien het areaal
bijzondere natuur toeneemt, de waterhuishouding daar op moet worden afgestemd. Immers, als het
huidige waterhuishoudkundige beheer (mede) tot deze toename heeft geleid, is afstemming niet
nodig. Het waterschap verzoekt derhalve deze opmerking te schrappen.
Mevrouw Kamermans (m9) gaat In op de uitspraak dat de landbouw geen nieuwe voorzieningen
krijgt. Wat kan de provincie doen als de landbouw zelf voorzieningen treft zoals in het Wisselse
Veen?
De terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties In Gelderland (426) menen dat het hoogste
ecologische niveau voor alle functies Ii t/m V moet worden nagestreefd.
Mevrouw Koopmans (m4) vraagt welke bescherming wateren krijgen die op dit moment nog niet de
functie hoogste-ecologische niveau hebben.
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In de functies II t/m IV hebben we niet alleen te maken met natuur, maar ook met de daarmee
verweven landbouw. Het is niet de bedoeling dat deze landbouw wordt opgeofferd t.b.v. de natuur.
De ontwikkeling eivan mag evenwel niet ten nadele van de natuur plaatsvinden. Afhankelijk van de
specifieke eisen van de natuur ter plaatse (zie functies II, III, IV) en de waterhuishoudkundige
omstandigheden wordt de speelruimte van de landbouw ingevuld. Dat kan per gebied verschillen.
Bij de uitwerking van het Waterhuishoudingsplan vindt plaats In de vorm van projecten en
beheersplannen. Hierbij worden de specifieke eisen en de waterhuishoudkundige mogelijkheden
per gebied nader ingevuld. Hierbij worden de begrippen "zoveel mogelijk" en 4voorzover daarmee
verenigbaar' nadrukkelijk als uitgangspunt betrokken. Gezien de belangen van de natte natuur wordt
het waterpeil afgestemd op grasland en niet op akkerbouw. Het betreft het waterpeil In het
hoofdsysteem van het gebied met de functies Iii en IV. Akkerbouw op de lager gelegen gronden
loopt grotere risico's, omdat het waterhuishoudkundig beheer daarop niet is afgestemd. Wijziging
van de bestaande waterhuishoudkundige inrichting behoeft nog niet te betekenen dat de natuur
daarvan nadeel ondervindt. Maatregelen ten behoeve van het veiligstellen en herstellen van de
natuur kunnen dan achterwege blijven. Indien de wijziging wel nadelen voor de natuur tot gevolg
heeft, dan wordt gezocht naar compenserende maatregelen voor de natuur. Indien dat niet mogelijk
Is, blijft de wijziging achterwege.
5.3.6.e

functietoedeling

Oost-gelderland

De heer Van Zadelhoif (259) stelt dat het fraaie landschap bij Hummelo en Keppel door het grootgrondbezit en door de boeren tot stand Is gekomen. Nu beperkingen opleggen aan de landbouw
leidt tot verpaupering en zal het landschap veranderen in een woestenij, zoals nu op sommige
plaatsen bij Cortumoever en bij Winterswijk. De beperkingen van functie IV zijn voor hem
onaanvaardbaar. Hij stelt dat milieu een hot item is voor menigeen die een politieke of ambtelijke
carrière ambleert, maar dat dit over de ruggen van de agrarische bevolking gebeurt.
Verder is hem opgevallen dat het plan totaal geen rekening houdt met de akker- en tuinbouw in de
gebieden met de functie IV. "In Hummelo en Kepper, zo stelt hij, "zijn ongeveer 10 bedrijven binnen
het gebied met functie IV die een belangrijk deel van hun inkomen uit de akkerbouw halen. Dit kunt u
niet negeren. Het plan moet op dit punt aangepast worden"
Ook de heer Markvoort (m20/76) heeft er problemen mee dat zijn bedrijf in Hummelo in een gebied
met functie IV ligt. Hij vindt dit zeer bezwaarlijk te accepteren, omdat dit ernstige gevolgen kan
hebben voor:
- het gebruik van aanvullend water voor beregening;
- het gebruik van normaal toegestane chemische middelen;
- het gebruik van voldoende hoeveelheid bemesting.
Hij sluit vermogensschade met betrekking tot zijn onroerend goed niet uit. Het valt hem op dat
Hummelo als een eiland is Ingekleurd: groen. Waarom Is dat gedaan en wat zijn de consequenties?
De heer Minkhorst (22) heeft er bezwaar tegen dat het gebied rond Hummelo en Keppel, waar hij zijn
akkerbouwbedrijf heeft, groen gekleurd Is. In dit gebied Is zojuist een ruilverkaveling achter de rug
zodat de ontwatering nu perfect in orde is. Het zou in zijn visie pure geldverkwisterij zijn de boeren
daar nu weer aan het begreppelen te zeilen. Hij vreest dat hij straks wel gedurende 30 jaar
ruliverkavelingsrente moet betalen terwijl hij er niet van kan profiteren; dit noemt hij "een absurde
gedachte".
Het waterschap lJsselland-Baakse Beek (335) stelt voor dat het landbouwgebied ten noorden van
Hoog Keppel en Hummelo de functie III in plaats van functie IV te geven van wege de reeds
uitgevoerde verbeteringen.
De heer Heinneman (88) maakt bezwaar tegen de Indeling van het gestreepte gebied ten noorden
van Neede. Hij stelt dat de functie hier toch vooral landbouw Is en dat de drijfmest op zijn bedrijf
Ingeregend wordt.
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De distrlctcommissie van het Landbouwschap in Neede (280) meent dat uitvoering van het plan voor
de landbouw in de gemeente Neede catastrofale gevolgen zal hebben, omdat in praktisch de gehele
gemeente randvoorwaarden voor de landbouw gaan gelden. Ook vraagt de districtcommissie
aandacht voor het Noorddijkerveld. Omdat hier drie functies van toepassing zijn, is de onzekerheid
voor dit gebied wel erg groot. Daarom bepleit zij voor dit gebied handhaving van de huidige afwatering en beperking van de waterwinning tot het huidige niveau.
De heer Reurink (268) oefent zijn bedrijf uit in het grondwaterbeschermingsgebied het Noordijkerveld.
Als de provinciale plannen gerealiseerd worden, dan vreest hij dat hij in natte perioden in de
Biesbosch leeft en in droge perioden in de Sahara.
De drie Lochemse landbouworganisaties (275) stellen: "wat wel opvalt is dat wederom grote delen
van de gemeente Lochem groen zijn ingekleurd hetwelk inhoudt dat de natuur hier moet worden
beschermd tegen de boosaardige landbouw, die als doel zou hebben door een diepe ontwatering
alle natuur om zeep te helpen." Landbouw en natuur gaan In Lochem al vele generaties goed samen,
en zij vervolgen: "Het is ons als landbouw in de gemeente Lochem dan ook volstrekt onduidelijk
waarom in dit grootschalige plan de landbouw hier wordt gestraft voor een bedrijfsvoering die zeer
verantwoord is geweest voor de natuur".
De heer Teeuwen (324) voegt bij zijn reactie een landschapsplan dat hij in 1987 ontwikkelde voor het
heggenlandschap langs de Berkel op het Landgoed de Voordst en ten Oosten van het Landgoed Het
Velde. Dit plan voorziet in een aanzienlijke grondverwerving door het Gelders Landschap waarna in
dit gebied een kleinschalig heggenlandschap gebouwd kan worden. Oude Berkelarmen zouden weer
uitgegraven moeten worden en het gebied zou een gebruikt kunnen worden voor extensieve
vetweiderij en extensieve, rustige vormen van recreatie
Het waterschap lJsselland-Baakse Beek (335) stelt voor het gebied tussen Vorden en Ruurlo, waar
het A2 verbeteringsplan "Wiersse/Medier" is uitgevoerd, functie II in plaats van functie III toe te
kennen. Dit vanwege de reeds gedane investeringen.
De districtscommissie van het Landbouwschap afd. Hummelo-Keppel-Doesburg (323) vraagt extra
aandacht voor de afstemming op de ruilverkaveling Steenderen.
G.J. Ordelman (1), de stichting Milieuraad Neede (278) en de gemeente Neede (307) merken op dat
het Noordijkerveld in Neede niet aangegeven staat als belangrijk weidevogeibroedgebied. Huns
Inziens is dat een omissie.
Volgens de terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties in Gelderland (426) dient de
watermolen bij Hackfort te worden opgenomen in afbeelding 24. Het landgoed van de Oude IJssel
tussen Drempt en Doetinchem dient in zijn geheel te worden aangemerkt met functie IV. Delen van
dit gebied komen in aanmerking voor functie V. De verticale arcering langs de oostzijde dient
eveneens gewijzigd te worden in functie IV.
De heer Harenberg (301) wijst er op dat het plan de investeringen in het kader van de ruilverkaveling
Steenderen/Ruurlo doorkruist.
De gemeente Doetinchem (336) stelt voor het bosgebied Slangenburg ten oosten van Doetinchem
functie IV toe te kennen.
De heer Reurink (m14) vraagt zich af hoe te rijmen Is dat in het Noordijkerveld een groot
landbouwgebied is en kwelafhankelijke landnatuur. In het rapport staat dat in gebieden met
stuwwallen de waterwinning en natuur niet direct met elkaar strijdig hoeven te zijn, maar hem is
bekend dat de invloed van de waterwinning daar groot is. Tenslotte vraagt hij zich af of het nog wel
sociaal verantwoord is in een gebied zoveel maatregelen los te laten; het nu ook al een proef stiltegebied geworden.

De Natuurbeschermingsraad Winterswijk (325) Is van mening dat in het droogtegevoelige,
ecologische kerngebied bij Winterswijk het water zo lang mogelijk vastgehouden moet worden,
eventueel door het voor een deel dicht gooien van diep gegraven waterleidingen.
De heer Busgei- op Vollenbroek (300) stelt dat in de Achterhoek de volgende gebieden nog
opgenomen dienen te worden:
Als concentraties natte natuur:
- gebied ten Noordoosten van Gorssel-Joppe, landgoed Ampsen, omgeving Terborg en het gebied
ten Westen van Wehi.
Als meest waardevolle landnatuur:
- Gorsselse Heide
Het gebruik van aanvullend water voor beregening kan in de toekomst in het gebied Hummelo met
de functie IV beperkt worden. Uit het op dit moment lopende verdrogingsonderzoek zal moeten
blijken of en in welke mate beregening in het gebied Hummelo wordt teruggedrongen. De algemene
lijn van het Waterhuishoudingsplan Is wel zuinig om te gaan met grondwater. Het gebruik van
normaal toegestane chemische middelen en voldoende hoeveelheid bemesting wordt behandeld via
het milieuspoor (grondwaterbescherming en bodembescherming). Wat de vermogensschade betreft,
zullen de gevolgen van waterhuishoudkundige maatregelen niet van dien aard zijn dat agrarische
bedrijfsvoering niet meer mogelijk is. Schadevergoedingen In zijn algemeenheid maken deel uit van
de projecten waarin waterhuishoudkundige veranderingen worden voorgesteld. De donkergroene
kleur van Hummelo/Keppel heeft te maken met de aanwezige natuurwaarden (zie afb. 20,21 en 23).
Voorstel tekstwl/ziaina: op afb. 23 aangeven ter plaatse van Hummelo/Keppel: 'bijz. waternatuur'.
Een klein gedeelte van het donkergekleurde gebied bij Hummelo/Keppel valt binnen de grens van
de ruilverkaveling. Gezien de aanwezige natuurwaarden en de schaal waarop de functies zijn
vastgelegd blijft functie IV gehandhaafd. Bij de waterhuishoudkundige veranderingen die via nog op
te stellen projecten In het betreffende gebied worden voorgesteld, wordt rekening gehouden met de
huidige situatie. Het gestreepte gebied ten noorden van Neede betreft een infiltratiegebied. De
gevolgen zullen betrekking hebben op de waterkwantiteit in het bijzonder de grondwateronttrekking.
De problematiek m.b.t. drijfmest wordt behandeld via het milleuproces t.w. de
grondwaterbescherming en de bodembescherming. De grondwaterbescherming heeft ten doel de
grondwaterkwaliteit t.b.v. de drinkwatervoorziening te beschermen. Hierbij is gebruik gemaakt van
de verblijftijden van grondwater in de bodem. Natte perioden en droge perioden zijn dan ook geen
gevolg van het grondwaterbeschermingsbeleid. M.b.t. het gebied rondom Lochem gaan we ervan uit
dat ook in de toekomst de landbouw en de natuur samengaan. Om veiligste//ing van de natuur in de
toekomst te garanderen, Is het gebied groen gekleurd. Indien blijkt dat de huidige waterhuishouding
aan de functie-eisen voldoet, dan zijn er geen redenen de waterhuishouding in het gebied te
veranderen. Het toegezonden landschapsplan m.b.t. het heggenlandschap langs de Berkel past in
het beleid m.b.t. versterking van de ecologisch infrastructuur. Gezien de hogere kwel afhankelijke
natuurwaarden is aan het gebied tussen Vorden en Ruurlo de functie 'water voor landbouw en kwel
afhankelijke landnatuur' toegekend, ondanks de reeds gedane investeringen (A 11A2 werken).
De waterhuishouding in gebieden met functie III en IV zal gebiedsgewijs meer worden gericht op de
natuur. De oppervlaktewaterpeilen zijn al gericht op gebruik als gras/and. Er is om deze reden
vanuitge gaan dat een extra aanduiding als weidevogelgebied niet nodig is. Het Noordijkerveld heeft
functie III; hier Is derhalve geen ster aangegeven. Het gebied ten noord-oosten van Neede met
functie II behoort niet tot de meest belangrijke gebieden voor weidevogels. Afbeelding 22 op pagina
27 van het ontwerp plan zal op dit punt worden bijgesteld; het gebied ten noord-oosten van Neede
vervalt als 'zeer belangrijk voor weidevogels'.
Tekstvoorstel: afbeelding 22 pag. 27:
Laten vervallen van het gebied ten noord-oosten van Neede als 'zeer belangrijk voor
weidevogels'.
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De waterradmolen bij Hackf0fl staat niet op de Inventarisatiekaart "Landschap en cultuurhistorie in
relatie tot water'.
Voorstel tekstwllzlpino: afbeelding 24 pag. 30:
Aangeven van de waterradmolen bij Hackfort.
Het natte deel van het landgoed van de Oude IJssel tussen Drempt en Doetinchem is aangemerkt
met de functie IV. De overwegend droge delen zijn buiten beschouwing gelaten. Verspreide natte
natuur komt er nog wel in voor. Voor delen van het gebied met de functie IV wordt in de planperiode
de vastlegging met functie V voorbereid. Het betreft een nadere uitwerking van de
waterhuishoudkundige eisen vanuit de natuur en de gevolgen daarvan voor de landbouw en/of
grondwaterontrrekkin gen. Het bosgebied Slangenburg bestaat slechts uit een klein gedeelte vochtig
bos (zie afbeelding 20) waarin geen waardevolle wateren voorkomen. Bij de functies II, III en IV is
uitgegaan van concentraties natte natuurwaarden.
Veluwe
De heer Pol (ml l), secretaris van de Gelderse Maatschappij van Landbouw, vraagt naar de relatie
tussen de ruilverkavelingen en de herinrichtingen in de Veluwe en het Waterhuishoudingsplan. Het
gaat hem vooral om het gebied tussen Harderwijk en Elburg. Daar is een herinrichting voor
aangevraagd; het ligt voor een belangrijk deel in het groene gebied. Moet daar niet worden
overgegaan tot een ruilverkaveling met administratief karakter?
Op de tweede plaats ligt in dat gebied een verband met de relatienota. Volgens hem komen de
grenzen van het donkergroene gebied en het relatienotagebied niet met elkaar overeen. Er kan een
rechtsongelijkheid in dat gebied ontstaan.
Volgens de heer van de Pol is het donkergroene gebied aanmerkelijk groter dan het
relatienotagebied. Hij denkt dat het beter is pas een herinrichting te plegen als er daadwerkelijk
agrarische voordelen te halen zijn.
De Vereniging Uddels belang (252) stelt dat zij enkele jaren geleden onder zwaar protest hunnerzijds
in waterschapsverband gebracht zijn met de stellige verzekering van de provincie dat dit tot 10 tot 20
% meer opbrengsten zou leiden. Naar de mening van het Uddels belang krijg je nu juist het
tegenovergestelde, namelijk opbrengstderving door de ernstige beperkingen. "Het kan en het mag
niet zo zijn dat wij via belasting voor het waterschap op een oneigenlijke, manier voor een stukje
natuurbeheer moeten betalen."
L Hendrlksen (291) en de Gelderse Mij van de Landbouw afdeling Garderen, Uddel Elspeet e.o. (292)
maken dezelfde opmerking.
De Milieugroep Hattem (270) mist op functiekaart 1 een sterretje in de Hattumse Hoenwaard (aanduiding voor weidevogels). Grote delen van de Hoenwaard zijn zeer waardevol voor weidevogels.
Hetzelfde geldt voor de uiterwaarden tot de gemeentegrens bij Zalk.
Het bultendijkse gebied van Hattem dient volgens de Milieugroep functie IV in plaats van functie II te
krijgen omdat dit gebied waardevoller is dan nu wordt erkend.
De terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties in Gelderland (426) stellen de volgende
aanpassingen van de functiekaart voor:
- De kleine Bameveldse Beek dient te worden aangemerkt als potentieel waardevol water
- De laagstgelegen gedeelten van de landgoederen Zwaluwenburg en Schouwenburg dienen te
worden aangemerkt met functie III In plaats van met functie II
De gemeente Apeldoorn (448) doet de volgende voorstellen:
- Het gebied Woudhuizen: functie III in verband met de daar voorkomende waardevolle organismen
die afhankelijk zijn van kwelwater.
- Kwelgebied ten oosten van Loenen: ook functie III. Verder is het een goede zaak dat het zuidelijke
deel van de Loenense beek in aanmerking komt voor functie V.
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- Het Lampenbroek komt in aanmerking voor functie M. in de ruilverkaveling aldaar wordt daar al
rekening mee gehouden.
- Het verdient aanbeveling om de zone met minimaal functietoekenning II bij Kiarenbeek via het
Woud, langs de Beekbergsche Beek door te trekken naar het Apeldoorns Kanaal. Het Woud is
namelijk belangrijk voor weidevogels, voor kwelafhankelijke sloot- en oevervegetatie en bezit natte
bosrelicten. Plaatselijk zijn echter ook zones met natte kwel aanwezig, zodat indeling in functie IV
zeker op zijn plaats is (bijvoorbeeld Emstelbroek en het Woud).
De vereniging Vijf dorpen in 't groen (416) vraagt zich af waarom de ulterwaarden bij Oosterbeek
geen functie II krijgen, net als de aangrenzende uiterwaarden. Dit vanwege de daar aanwezige
natuurwaarden en de relaties met de aangrenzende ulterwaarden. Ook vraagt de vereniging zich af
waarom de Heelsumse en Renkumse Beek niet nu al functie V krijgen, omdat uit figuur 20 blijkt dat
langs deze beken de meest waardevolle land- en watematuur voorkomt.
De gemeente Wageningen (420) stelt voor langs de Grift een zone van 1000m oostelijk van de Grift
op Wagenings grondgebied functie III te geven. Dit om in overeenstemming te blijven met het
Beleidsplan Binnenveld. Ook functie IV zou hier zelfs te overwegen zijn.
De stichting tot Behoud van de Veluwse sprengen en beken (242) vindt dat het gebied tussen
Vaassen-Epe en het Apeldooms kanaal dezelfde functie moet hebben als het bovenstroomse gebied
tussen Vaassen-Epe en het Veluwemassief, namelijk functie IV (Water voor de landbouw en
kwelafhankelijke natuur). Dit strookt niet met de derde nota Waterhuishouding (met name de
watersysteembenadering daarin) en het Natuurbeleldsplan (natuurontwikkelingsgebied: geen
waterbeheersingswerken met onomkeerbare gevolgen voor bodemstructuur en het aanmerken van de
oostrand van de Veluwe als gebied dat vanuit natuuroptiek in aanmerking komt voor een project
gericht tegen verdroging. Ook aan de benedenlopen van de beken nabij Vaassen wil de stichting
dezelfde functie toekennen als aan het bovenstroomse deel, namelijk functie V (Water van het
hoogste ecologische niveau).
Ook de Regionale Milieuraad Veluwe (328) pleit hier voor.
De Milieugroep Noord-Oost Veluwe (313) vindt dat het gehele gebied tussen Apeldoorn en Epe de
functie IV moet hebben. Nu heeft het gebied ten oosten van de Dorpenweg nog functie II. De
Milieugroep acht dit in strijd met de watersysteembenadering, daar dit gebied duidelijk een geheel
vormt.
De Regionale Milieuraad Veluwe (328) vindt dat een aantal kwelgebieden tussen het Apeldooms
Kanaal en de IJssel met name boven de lijn Zutphen-Loenen de functie "Water voor de landbouw en
kwelafhankelijke land- en watematuur" (IV) moet krijgen.
Gezien de aanwezige natuurwaarden in het gebied tussen Harderwijk en Elburg zijn de inrichting en
het beheer van het waterhuishoudkundig systeem allereerst gericht op veiigstel/ing en herstel van
bijzondere natuur. Door herinrichting worden maatregelen genomen die voorzien in genoemde
voiligstelling en herstel. De ruilverkaveling met administratief karakter voorziet niet in het uitvoeren
van technische maatregelen en voegt niets toe aan de waterhuishouding. De begrenzing van het
relatienota gebied zal vallen binnen het donkergroene gebied (functie M. Het donkergroene gebied
is afgeleid van de functiekaart 1 (lange termijnbeleid 25 è 30 jaar). De relatienota gebieden zijn
uitgewerkt anno 1990 en betreffen een selectie van gebieden die in aanmerking komen voor
relatienota. Hierdoor Is het donkergroene gebied op dit moment aanmerkelijk groter dan het
relatienota gebied. Aan het Hierdense beekdal is de functie IV gegeven. Aan het overige gebied met
een ondiepe grondwaterstand is de aanduiding "rekening houden met waterkwantiteit en
oppervlaktewaterkwalitelt !.v.m. benedenstrooms gelegen natte natuur' gegeven. In dit laatste gebied
met bovengenoemde aanduiding zal binnen de mogelijkheden van de benedenstrooms vastgelegde
functie IV een uiterste Inspanning worden gedaan om de waterhuishouding af te stemmen op de
landbouw. In het gebied met de functie IV krijgt de natuur prioriteit. De kosten van maatregelen die
veiligheid en herstel van de natuur ten doel hebben, worden voor het grootste deel gedragen door
de Rijksoverheid en de provinciale overheid. De bijdrage daarin van de waterbeheerders wordt
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verkregen via de waterschapslasten. Gezien het algemene belang van de natuur zullen de kosten
voor natuur evenwichtig moeten worden verwerkt In de kosten voor het waterschap. In dit kader is
het noodzakelijk op te merken dat ambtelijk wordt voorbereid deels uitwerking te geven aan het
ontwerpbesluit van 3Juni 1986 van Provinciale Staten van Gelderland betreffende de reorganisatie
van waterschappen: onderzoek naar de wenselijkheid van opname van de gehele provincie
Gelderland in waterschapsverband. Hierin gaat het om de tekst dat in het overleg van Gedeputeerde
Staten met belanghebbenden betrokken dient te worden de conclusie om de begrenzing van het
waterschap Noord-Veluwe bij een eerstvolgende herziening van het bijzonder regelement van dat
waterschap aan te passen, In die zin dat gebieden (inclusief kernen) gelegen in de zogenaamde
overgangszone alsnog in waterschapsverband worden opgenomen. Wat betreft de Hoenwaard, zijn
er geen recente gegevens bij de provincie voorhanden, waaruit blijkt dat grote delen van de
Hoenwaard zeer waardevol zijn voor weidevogels. De natuurwaarde van het buitendijkse gebied van
Hattem/Zalk wordt onderkend. Toch is gekozen voor functie II daar de strengere functie-eisen niet
haalbaar zijn (o.a. als gevolg van invloed rijkswater).
In het ontwerp-plan is vergeten de sterren voor weidevogelgebieden in uiterwaarden met functie II
('water voor niet-kwelafhankelijke natuur) aan te geven. Voorgesteld wordt dit alsnog te doen. Door
combinatie van afbeelding 22 en de functiekaart 1 zijn er nog 5 sterren toe te voegen aan
functiekaart 1. Deze gebieden worden ook toegevoegd aan bijlage 3:
Tekstvporstel: toevoegen aan bijlage 3:
- westelijk deel van de Lobberdensche Waard bij Pannerden
- de Afferdensche en Dutsche Waarden bij Druten
- de Kaliwaal bij Druten
- de Ravenswaarden en Bokkenwaard bij Gorssel
- de Crobsche Waard bij Helloirw.
Gezien de aanwezigheid van de pompstations 'de Haere en Elburg' en de ligging binnen de
ruilverkaveling Oosterwolde wordt het beleid m.b.t. de landgebieden Zwaluwenburg en
Schouwenburg niet gericht op kwelafhankeljke landnatuur. Hierbij komt nog dat het om relatief
kleine gebieden gaat. Bij functie III is, gezien de werking van het infiltratie kwelsysteem, gekozen
voor een meer bovenlokale benadering. Gezien de grote invloeden van lozingen via overstorten en
rioolwaterzuiveringsinstallatie is het niet haalbaar om aan de kleine Barneveldse beek in de
toekomst de functie V toe te kennen. De beek loopt tevens door de kern Barneveld, hetgeen altijd
van nadelige invloed is op de te ontwikkelen natuurwaarde. Het gebied Woudhuizen nabij Twello is
qua schaal te klein om als functie III op de functiekaart opgenomen te worden. Gezien het beleid
dat bovenstrooms op de Veluwe wordt gevoerd, Is het niet waarschijnlijk dat de kwelafhankelijke
natuurwaarden verdwijnen. Op afbeelding 20 is het gebied Het Woud als verspreide natte natuur
aangegeven, hetgeen o.a. wil zeggen dat in de beheersplannen de veiligstelling van de
natuurwaarden in het gebied aan de orde komt. Het kwelgebied ten Oosten van Loenen wordt,
gezien de aanwezige natuurwaarden, opgenomen in het donkergroen gekleurde gebied (functie I%Q.
Voorstel tekstwijzipincj: afbeelding 21, pag. 27 en functiekaart:
- toevoegen inventarisatiegegevens vegetatie bij Loenen
- uitbreiden functie IV t.p.v. Loenen in de richting van het Apeldoorns kanaal op functiekaart 1.
Het zuidelijk deel van de Loenense beek en het Lanysenbroek zijn opgenomen in bijlage 8; in de
planperiode zal de belangenafweging voor de functie 'water van het hoogste ecologische niveau'
plaatsvinden. In het ontwerp- Waterhuishoudingsplan is in de zone tussen Klarenbeek en het
Apeldoorns kanaal voorzien d.m.v. verbindingszones en verspreide natuurelementen. Voor de
functietoekenning in de uiterwaarden bij Oosterbeek is uitgegaan van het beleidsplan Uiterwaarden.
Hierin wordt voor het traject Arnhem-Opheusden aangegeven dat de ecologische relaties met het
Veluwe massief dienen behouden en waar mogelijk versterkt te worden, met inachtneming van de
ecologische randvoorwaarden in het beleid gericht op voortrekking van het agrarische gebruik. In
de verbetering van de verkaveling en ontsluitingssituaties is in deze uiterwaarden niet voorzien. De
Renkumse en Heelsumse beek zijn opgenomen in bijlage 8; de belangenafweging voor de functie V
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wordt voorbereid. Gezien de bestaande waterwinning kan functie V op dit moment nog niet worden
toegekend. De gewenste verbindingszone langs de Grift op functiekaart 2 doet recht aan de
ecologische benadering van de gemeente Wageningen. Wat betreft het gebied tussen Vaassen en
Epe is In het westelijk deel de natuurwaarde hoger dan in het oostelijk deel. In het oostelijk deel
met de functie II is de waternatuur meer verspreid aanwezig tussen de dekzandrug gen. In het
Waterhulshoudingsplan Is het beleid gericht op veiligstelling van de brongebieden zowel in
kwantitatief als In kwalitatief opzicht. In het benedenstrooms gedeelte is, gezien de
landbouwbelangen, het beleid niet gericht op kwel. De beken krijgen wel bescherming (zie
afbeelding 20 en bijlage 8). De speelruimte van de landbouw gaat niet zover dat de ecologische
waarden van de beneden/open van de beken genoemd in bijlagen 8, aangetast worden. Toekenning
van functie V voor de beneden/open is nog niet mogelijk.
BELEID IN DE PLANPERIODE
5.3.6.1

gebieden van bijzondere waakzaamheid

De Regionale Milieuraad Veluwe (328) zou de voornemens (pg. 93) om gebieden in te richten voor
bijzondere natuur (punt 23) in de definitieve nota graag uitgewerkt zien met een concreet voorbeeld.
Dit in het licht van de in het plan genoemde randvoorwaarden (namelijk het zoveel mogelijk
ondervangen of beperken van de nadelen voor de landbouw).
De kaart van gebieden met bijzondere waakzaamheid staat volgens de Gelderse Milieufederatie (308)
In schril contrast met de geconstateerde verdroging van bos- en natuurgebieden in afbeelding 5.
De Stichting Werkgroep Milieubeheer voor het stadsgewest Nijmegen (332) wil aan het gebied rond
Nijmegen het predikaat'Gebied met bijzondere waakzaamheid ten aanzien van

grondwaterontrekking toekennen.
Bij het derde gedachtenstreepje op blz 94 onder 28 vraagt de Waterleiding Mij. Oostelijk Gld. (299)
waarom alleen bijzondere waakzaamheid uit het oogpunt van ecologie genoemd wordt. Komt in dit
plan de bijzondere waakzaamheid uit het oogpunt van Integraal waterbeleid in Oost Gelderland te
vervallen? Overigens vindt de WOG het verwarrend op afbeelding 35 weer anders begrensde
gebieden te zien. Kan dit aspect niet worden geïntegreerd met en gekoppeld aan een functie?
Het waterschap lJsselland-Baakse Beek (335) is van mening dat het ter beschikking stellen van een
beperkt bedrag ter stimulering aan de waterschappen, bedoeld om maatregelen uit te werken ter
bescherming van de bijzondere natuur, gerelateerd, moet worden aan maatregelen.
De opneming van de kaart met de gebieden van bijzondere waakzaamheid is geschied als
voortvloeisel van het Grondwaterplan ter continuering van het beleid. Dit daar het Grondwaterplan bij
het vaststellen van het WHP wordt ingetrokken. In het Grondwaterkwantiteitsbeheersplan zal worden
uitgewerkt hoe deze gebieden moeten worden afgestemd op de gebieden met functies 2 t/m 5.
Hierbij zullen uiteraard de resultaten van het verdrogingsonderzoek betrokken worden. Opgemerkt
dient te worden dat dat deze gebieden van bijzondere waakzaamheid vrijwel volledig vallen binnen
de gebieden met de functies 2 t/m 5.
5.3.6.9

projecten bijzondere natuur

Het waterschap van de Unge (6) vraagt meer duidelijkheid over het project op blz. 93, het inrichten
van het Ungegebied voor bijzondere natuur. Het schap verzoekt de provincie Inzicht te geven in de
omvang van het gebied en de beleidsdoelstelling voor dit gebied.
De Regionale Milieuraad Veluwe (328) stelt dat bij het project Herstel/Inrichting Apeldoorns Kanaal
ook de gemeenten op de Oost Veluwe betrokken dienen te worden via het samenwerkingsorgaan
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Oost Veluwe). De Milieuraad wijst op het voornemen van deze gemeenten en het
Samenwerkingsorgaan landschapsbeleidspiannen een koepelplan op te stellen waarin dit kanaal en
wezenlijke rol speelt.
Het project betreffende het Lingegebied heeft betrekking op de Linge van Zetten tot het AmsterdamRiljnkanaal. Dit traject ligt in een gebied met functie 1 'water voor landbouw'. Het project is gericht
op het meer afstemmen van de inrichting, het peilbeheer en het onderhoud van watergangen op de
ecologie en eenn goede waterkwaliteit. Dit is een van de beleidspunten voor het basisniveau (WHP
blz. 88, nr. 11). Het is niet correct dat het Lingegebied bij de functies II t/m IV is genoemd.
Voorstel teksM'ijzipina:
Op blz. 93, beleidspunt 26, 4e regel 'Lingegebied' verwijderen.
Bij het project herstel/Inrichting Apeldoorn kanaal is een brede betrokkenheid gewenst o.a. van de
omliggende gemeenten.

5.3.7

Natuur

Enkele insprekers van natuurbeschermingszijde vragen om meer duidelijkheid met betrekking tot de
functie-eisen aan water van het hoogste ecologische niveau.
Verschillende insprekers vragen meer duidelijkheid over de afstemming van de functies natuur en
waterrecreatie.
Een aantal stoort zich aan het feit dat bij het toekennen van de functie 'water voor het hoogste
ecologische niveau' andere overwegingen dan strikt ecologische een rol gespeeld hebben. Zij
willen de wateren waarvoor de provincie In de planperiode een afweging denkt te maken, nu reeds
die functie geven.
Overigens doen de insprekers een grote hoeveelheid suggesties om wateren al dan niet functie V
toe te kennen.
Enkelen gaan in op het aanleggen van bufferzones rond gebieden met water van het hoogste
ecologische niveau.
5.3.7.a

functie-eisen hoogste ecologische niveau

WATERKWAUTEIT
De heer Busger op Vollenbroek (300) vraagt zich af welke eisen het WHP stelt aan het water van het
hoogste ecologische niveau t.o.v. het basisniveau (bijlage 2 WHP).
De Milieugroep Lochem (318) vindt dat er duidelijke eisen gesteld dienen te worden aan de waterkwaliteit In de gebieden met functie V en de gebieden met functie 1 t/m IV.
Bij de functie 'water voor het hoogste niveau' is onderscheid gemaakt tussen landnatuur en
waternatuur. Er zijn daarom wateren met deze functie en er zijn gebieden met deze functie. Het doel
van deze functie is (blz. 73) het veilig stellen en ontwikkelen van de natuur van het hoogste
ecologische niveau. De waternatuur wordt beschermd door het tegengaan van lozingen en het
nemen van bodembeschermingsmaatregelen.
Welke planten en dieren tot natuur van het hoogste niveau behoren is verschillend per gebied. Voor
de waternatuur is dit afhankelijk van het type water. Via het onderzoek 'biologische meetlat' is
bepaald welke soorten karakteristiek zijn voor bepaalde typen water. Door de waterkwaliteit te
toetsten aan die karakteristieke soorten is na te gaan of de waterkwaliteit voldoet aan het hoogste
niveau.
Ook bij landnatuur gaat het om voor die groeiplaats karakteristieke soorten. Om landnatuur te
beschermen zijn geen maatregelen voor de oppervlaktewaterkwaliteit nodig. In de gebieden waar
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geen bescherming van waternatuur wordt nagestreefd (functies!, II, III en deel van i) is het
realiseren van de algemene milieukwalltelt uitgangspunt Bovendien Is de algemene milieukwaliteit
voor oppervlaktewater op veel plaatsen nog niet bereikt. De meest waardevolle gebieden met natte
natuur zijn vaak kwelgebieden. In het kader van de functie-aanduiding wordt in die gebieden een
verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwa!iteit door milieumaatregelen nagestreefd. De
benedenstroomse gebieden profiteren daarvan, zodat ook daar de oppeivlaktewaterkwaliteit
verbetert. De functietoekenning rond landgoed Hackfort betreft landnatuur. De Baakse Beek dient
inderdaad aan de algemene milieukwaliteit te voldoen. Wel zal bovenstrooms langs de Baakse Beek
een verbindingszone worden gecreéerd, waardoor ook de waterkwaliteit kan verbeteren.
Natuur en recreatie

De ANWB (472) wil weten wat de gevolgen zijn van het toekennen van de functie "water voor het
hoogste ecologische niveau' voor de recreatie. Is er op deze wateren nog recreatie mogelijke en zo
Ja in welke vorm? De ANWB mist hierover een beschouwing In het plan.
Het Is inderdaad gewenst in het WHP aan te geven hoe met kanovaart en hengelsport in relatie tot
natuur omgegaan moet worden.
In paragraaf 5.3.11. b is hiervoor een tekstvoorstel gegeven.
Overig
De Stichting Werkgroep Milieubeheer voor het stadsgewest Nijmegen (332) merkt op dat het plan niet
duidelijk maakt welke doelstellingen of streefbeelden gelden voor de wateren voor het hoogste
ecologische niveau. De functietoekenning krijgt pas Inhoud wanneer expliciet vermeld wordt wat te
doen en wat na te laten.
Het Waterhuishoudingsplan Is een strategisch plan en geeft alleen de hoofdlijnen voor maatregelen
zoals het terugdringen van lozingen. Dit wordt per gebied of water in de planperiode nader bepaald
door waterkwantite/ts- en waterkwaliteltsbeheerders, de provincie en het rijk (blz. 95, punt 31). In het
uitvoeringsprogramma zijn daarvoor middelen beschikbaar gesteld.
5.3.7.b

functie-vastiegging hoogste ecologische niveau algemeen

De Gelderse Milieufederatie (308) vindt dat de provincie een risicoloos beleid voert door alleen die
gebieden aan te wijzen voor functie V waarover geen bestuurlijke conflicten bestaan. Het op de lange
baan schuiven van de functietoedeling acht de GMF funest voor de natuur. De GMF stelt bovendien
dat de gebieden alleen geselecteerd zijn op basis van de eigendomsverhoudingen.
De terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties in Gelderland ( 426) stellen dat bij het aanwijzen
van gebieden voor functie V naast hydrologische grenzen ook conflicten tussen belangen bepalend
geweest zijn. Zij achten dit geen goede zaak. Zij stellen dat een belangrijk deel van gebieden In
bijlage 8 nu reeds functie V moet krijgen, omdat er over 4 jaar ongetwijfeld nog steeds conflicten
zullen bestaan. Die conflicten maken het juist zo noodzakelijk deze gebieden nu veilig te stellen.
De stichting tot Behoud van de Veluwse sprengen en beken ( 242) vindt dat alle wateren die in bijlage
8 genoemde worden (dat zijn wateren waarvoor in de planperiode de belangenafweging "water van
het hoogste ecologische niveau" zal plaatsvinden nu reeds de functie "water van het hoogste
ecologische niveau moeten krijgen (dus zonder nadere afweging).
Het feit dat alleen gebieden en wateren zijn aangewezen als hoogste niveau waarvoor geen
belangentegenstelling bestaat, lijkt inderdaad risicoloos. En belangentegenstellingen zullen er over 4
Jaar nog bestaan. Helaas ontbraken tijd en gegevens om tot een zorgvuldige belangenafweging te
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komen voor alle gebieden en wateren die in aanmerking komen. Er is ervoor gekozen toch een
aantal gebieden en wateren alvast de functie te geven voor adequate bescherming. Waar geen grote
belangentegenstellingen liggen, is dit eenvoudig te realiseren. Deze gebieden en wateren zijn in
bijlage 4 aangegeven. De gebieden die ook in aanmerking komen, maar waar een belangenafweging nodig is, zijn opgesomd In bijlage 8. Voor deze gebieden geldt het stand-stijl beginsel; zij
krijgen bescherming. Zodoende is de aan- of afwezigheid van conflicten een criterium geweest.
Bij een nadere analyse van de inspraakreacties blijkt dat er gebieden worden voorgedragen voor de
funktie V 'water voor natuur van het hoogste ecologische niveau' die reeds vallen onder het
beschermingsregiem van de Natuurbeschermingswet. Deze gebieden genieten in
waterhuishoudkundig opzicht nu reeds een bescherming die een sterke overeenkomst vertoont met
funktie V. Voor deze gebieden heeft reeds een afweging van belangen plaatsgevonden. Deze
gebieden zijn: 'de Zumpe' bij Doetinchem, 'de Refter' bij Ubbergen en 'Leemputten' bij Staverden
(gebied van de Hierdensche Beek). Voorgesteld wordt deze gebieden alsnog op te nemen In
Bijlage 4 en op funktiekaart 1 met funktie V, zij het onder een andere titel. Het
Waterhuishoudingsplan wint als integratiekader als deze gebieden -die in feite al een dergelijke
bescherming genieten (oner andere waterhuishoudkundig)- worden opgenomen als gebieden met
de funktie 'water voor natuur van het hoogste ecologische niveau'.
De gebieden 'de Zumpe' en 'Leemputten' zijn al wel opgenomen in bijlage 8. Het gebied 'de
Zumpe' valt onder de gebied/es bij Doetinchem en 'Leemputten' ligt binnen het dal van de
Hierdense Beek. Deze beide gebieden vallen ook binnen de legenda-eenheid 'meest waardevolle
gebieden' op afbeelding 20. Het gebied 'de Refter' bij Ubbergen staat niet op afbeelding en niet in
bijlage 8.
Tekstvoorstel toe te voegen aan bijlage 4:
De volgende gebieden vallen onder de Natuurbeschermingswet en zijn op basis daarvan
toegevoegd:
- de Zumpe bij Doetinchem
- de Refter bij Ubbergen
- Leemputten bij Staverden (gebied van de Hierdense Beek)
5.3.7.c

Wateren met functie 'water voor het hoogste ecologische niveau'

Aan de wateren in bijlage 4 en 8 moet volgens St. tot Behoud van de Veluwse sprengen en beken
(242) nog toegevoegd worden de Beekbergse beek en de Zwaanspreng. Ook beken die door het stedelijk gebied stromen en de benedenstrooms delen van beken dienen volgens de stichting de functie
'water van het hoogste ecologische niveau te krijgen.
Ook de heer Busger op Vollenbroek (300) vindt het jammer dat die gebieden die op grond van
natuurwaarden In aanmerking komen voor functie V niet nu al worden toegekend.
De gemeente Renkum (262) vindt dat de Heelsumse beek en de Renkumse beek èn de gebieden
van het Heelsumse beekdal en het Renkumse beekdal functie V, Water van het hoogste ecologische
niveau moeten krijgen. Het betreft hier de Molenbeek, de Oliemolenbeek, de Kortenburgse beek
vanaf de Hartensweg tot aan de Rijn de Afgebrande Beek en de Halverads Beek.
De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (264) merkt op dat Gerritfiesch, Kempenfiesch,
Ruëtbron en andere geisoleerde wateren binnen het Centraal Veluws Natuurterrein niet met kwaliteitseisen beschreven worden, terwijl zij een hoge waarde vertegenwoordigen. Ook de Steenbeek,
een zijbeek van de koppeisprengen, wordt nergens genoemd. Heeft deze spreng dezelfde
klassifikatle als de Koppelsprengen?
De beken van het landgoed Molecaten, de waterpartijen van het Algemene Veen, de diverse
lJsselkolken en de Waa dienen volgens De Milieugroep Hattem (270) rood gekleurd te zijn op
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functiekaart 1, als functie V, Water van het hoogste ecologische niveau. De Milieugroep vraagt zich af
wat het nut Is van een toekomstplan als dergelijke wateren ontbreken.
De directeur LNO (310) is het niet duidelijk hoe de lijsten in bijlage 4 en 8 tot stand gekomen zijn. Hij
stelt voor bij de Veluwe de volgende wateren + gebieden er aan toe te voegen:
- Watersystemen boven Arnhem (Waterberg - Warnsborn-Zypendaal-Sonsbeek)
- Mariëndaalse beek
- Renkumse beek tot Hartenberg
- Heelsumse beek tot papierfabriek Schut
- Eerbeekse beek als opgeleide beek van Eerbeek tot de uitmonding In de Overmarsch.
De Milieugroep Noord-Oost Veluwe (313) vindt dat de Noordelijke Heerderbeek, de Middelste
Heerderbeek benedenstrooms van de snelweg, de Tongerse beek, de Verloren beek, de Smallertse
beek en de Nljmolense beek functie V, Water van het hoogste ecologische niveau dienen te krijgen.
Daarmee zou volgens de Milieugroep invulling gegeven worden aan de opmerking van de Algemene
Rekenkamer dat provincies voortvarender moeten zijn met het toekennen van ecologische functies.
Volgens de gemeente Apeldoorn (448) komt de Oude Beek wel nu al in aanmerking voor functie V.
De Stichting Werkgroep Milieubeheer voor het stadsgewest Nijmegen (332) mist op de lijst van
wateren voor het hoogste ecologische niveau talrijke (bron)beken, kleine bosmeren en vennen in de
regio Nijmegen.
De vereniging Vijf dorpen in 't groen (416) vraagt zich af waarom de bovenloop van de Hemelse
Bergbeek wei functie V krijgt, en de benedenloop in de uiterwaarden niet. Hier zou Juist een
waardevolle relatie of verbindingszone dwars op de rivier (met zijn vele gradiënten) gestalte kunnen
krijgen.
De gemeente Renkum (262) wijst er op dat in bijlage 4 abusievelijk de naam "Hemelse Seelbeek tot
aan de overstort" voorkomt. Hier wordt waarschijnlijk bedoeld de beek op de Hemelsberg en de
Seelbeek (tot aan de overstort). De Woifhezer beek moet opgenomen worden in bijlage 8.
De Wolfhe,zer beek vormt de bovenloop van de Heelsumse beek, maar deze heeft nog niet de
functie water voor natuur van het 'hoogste ecologische niveau' gekregen. Bij de functietoekenning
hiervoor is het eerste criterium geweest dat deze wateren op grond van hydrobiologisch onderzoek
In het onderzoek 'biologische meet/af' als ecologisch waardevol zijn aangemerkt. Dit zijn op afb. 20
de met rood aangegeven wateren. Voor de Halveradsboek en de Molenbeek bij Renkum
bijvoorbeeld was dit niet het geval. Het tweede criterium was vervolgens of de functietoekenning
consequenties zou hebben voor andere in het gebied aanwezige belangen. Dit betekent dat een
deel van de wateren die op afb. 20 met rood zijn aangegeven, de functie 'hoogste ecologische
niveau' daadwerkelijk hebben gekregen. Dit zijn vooral beken (of beektrajecten) op de Veluwe. Dit
laatste criterium is ook gebruikt voor de functietoekenning van gebieden. In feite betekent dit dat de
gebieden met zeer waardevolle land- of waternatuur waar geen of weinig belangentegenstellingen
liggen, de functie hebben gekregen. Dit blijken veelal gebieden te zijn die in handen zijn van
natuurbeschermingsinstanties. Eigendomssituatie is dus geen criterium geweest.
Voorstel tekstwiizing: op blz. 73 bij functie V, 7e en 8e regel 'De functie V ... komen.' veranderen in
"Bij de functievastlegging van wateren is het eerste criterium geweest of wateren in het onderzoek
'biologische meetlat' als ecologisch waardevol zijn aangemerkt. Dit zijn op afb. 20 de met rood
aangeduide wateren. Het tweede criterium was vervolgens of de functietoekenning consequenties
zou hebben voor andere in het gebied aanwezige belangen. Dit laatste criterium is ook gebruikt
bij de functietoekenning van gebieden. Als er geen of nauwelijks consequenties zijn, dan is de
functie toegekend."
Ook van de volgende wateren zijn geen of onvoldoende gegevens beschikbaar t.b.v. het onderzoek
'biologische meetlat': de Zwaanspreng, de Steenbeek, de Papa gaaibeek, Kortenburgse beek, Afge-
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brarsde beek, Gerrltsfles, Kemperfiesch, Ruetbron, de watersystemen boven Arnhem, enkele beken
bij Hu!shorst, de S/in ge en het Kastanjedal. Daarom zal In de planperiode hydrobiologisch
onderzoek moeten worden uitgevoerd om toetsing aan de 'biologische meetlat' mogelijk te maken.
Ook voor de beken van landgoed Molecaten, waterpartijen van het Algemene Veen, diverse
lJsselkolken en de Waa moeten nog onderzocht worden.
De opmerking van de gemeente Renkum is juist. In bijlage 4 is de beek op de Hemelse berg én de
Seelbeek bedoeld. De bijlage spoort dan weer met de functiekaart 1.
Tekstvoorstel bijlage 4:
Splitsen 'boek op de Hemelse berg' en 'Seelbeek tot de overstort'.
Voorstel kparlwijzipinp op functiekaart 1:
De Hemelseberg beek doortrekken In de uiterwaarden.
'De Refter' in Ubbergen krijgt hoogste niveau (zie paragraaf 5.3.7.b):
5.3.7.d

functie-vastlegging hoogste niveau gebieden

Oost-Gelderland

De heer Busger op Vollenbroek (300) vindt dat de watersysteembenadering onvoldoende is
uitgewerkt. Als voorbeeld noemt hij de beek "Hackfort': hoe kan deze beek voldoende water van het
hoogste ecologische niveau doorvoeren/ontvangen, als voor de beek voor het bovenstr000mse
gebied het laagste ecologische niveau wordt nagestreefd?
De Maatschappij Boenink-Rietman (244) maakt zich als pachter van het landgoed "Hackforr in de gemeente Vorden zorgen over het voortbestaan van de landbouwbedrijven aldaar als dit gebied de
functie V (water voor natuur van het hoogste ecologische niveau) krijgt toebedeeld.
1-let waterschap lJsselland-Baakse Beek (335) vindt dat bij het toekennen van functie V aan het
gebied Hackfort onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van de in dat gebied
voorkomende levensvatbare landbouwbedrijven.
De Werkgroep Leefklimaat Zevenaar (260) noemt een aantal kleine natuurelementen die volgens haar
op functiekaart 1 vastgelegd moeten worden: de Greffelkamp tussen Zevenaar en Didam en het
landgoed Bingerden. Ook grotere gebieden zijn echter op deze kaart weggelaten, hoewel daar de
meest waardevolle vegetaties worden gevonden: de Bijvanck en het gebied tussen Loil en Wehl (o.a.
het Stille Wald). De werkgroep pleit ervoor dat deze gebieden behouden blijven en dat het
waterbeheer kleinschaliger wordt. Nu al blijkt, dat te snelle afvoer van overtollig water zorgt voor
opbrengstvermindering In de landbouw. Minder snelle afvoer van oppervlaktewater is zeker op de
langere termijn voordeliger voor de landbouw en de natuur.
De Stichting Milieuwerkgroep Doetinchem e.o. (72) verbaast zich erover dat In bijlage 4 niets is
opgenomen over waardevolle gebieden in de omgeving van Doetinchem, terwijl op afbeelding 20
toch heel waardevolle natte natuur en natte landnatuur staan ingekleurd. Verder mist de
Milieuwerkgroep in bijlage 7 de verbindingszones die in afbeelding 20 zijn ingetekend.
De gemeente Doetinchem (336) stelt dat het natuurgebied de Zumpe ten oosten van Doetinchem ten
onrechte niet op functiekaart 1 en 2 vermeld is. Doetinchem stelt voor dit gebied functie IV of V toe te

kennen.
Het Rijnstrangengebied zou volgens de Werkgroep Leefklimaat Zevenaar (260) direct functie V
moeten krijgen. De natuurwaarde van dit gebied is onbetwist. De doorgaande activiteiten betekenen

een verder achteruitgang. Rond het gebied zou een bufferzone ingesteld moeten worden.
De districtcommissie van het Landbouwschap In Neede (280) maakt zich zorgen om het omliggende
gebied als het Needs Achterveld functie V, water voor het hoogste ecologische niveau, krijgt. De
distrIctcommissie vreest dat dit nadelige gevolgen zal hebben voor de omliggende, uitstekende landbouwgronden die geëxploiteerd worden door rendabele bedrijven. Zij wijst er op dat de
waterhuishouding van dit gebied uiterst gecompliceerd In elkaar zit.
Namens de districtscommissie van het Landbouwschap in Neede gaat de heer Reurink (m14) in op
het gebied bij Neede. In het Achterveld, zo leest hij In het plan, is water van het hoogste ecologische
niveau. HIJ vraagt aandacht voor de boeren hier die nu al In de knel zitten.
De directeur LNO (310) is het niet duidelijk hoe de lijsten in bijlage 4 en 8 tot stand gekomen zijn. Hij
stelt voor de volgende gebieden eraan toe te voegen: Huis Ruurlo, de Wierse, Medler, Wildenborg,
Hagenbeek, Wientjevoort, Huis Vorden, Vierakker, de Byvanck en Babberich
De toekenning van het hoogste niveau aan het gebied Hackfort betekent niet dat landbouw niet
meer mogelijk is. De Pachtwet biedt voldoende waarborgen om de grond agrarisch te blijven
gebruiken. Het WHP geeft met de functies een doel voor de lange termijn aan. Dit hoeft niet op korte
termijn volledig gerealiseerd te worden.
Een aantal kleine gebieden bij Zevenaar (o.a. Geffelkamp, Bingerden, de Bijvanck) zijn wel
waardevol en zijn daarom vermeld op afb. 20. Deze zijn echter hydrologisch zodanig verstoord dat
toekenning van het hoogste niveau niet mogelijk is.
Wat de waardevolle gebied/es bij Doetinchem betreft: welke gebied/es in bi/lage 8 bedoeld worden
is op afb. 20 te zien. Het betreft o.a. de Zumpe.
Het RiJnstrangen gebied heeft nu reeds functie IV hetgeen al een goede bescherming biedt. Gezien
de ruime begrenzing op de functiekaart is een bufferzone niet nodig. Bovendien moeten gebieden
die in aanmerking komen voor de functie 'water voor het hoogste ecologische niveau' beschermd te
worden (blz. 96, punt 35). Hetzelfde geldt voor het Needse Achterveld dat ook in bi/lage 8 vermeld is
en nu functie II heeft.
Voor het Needse Achterveld wordt in de planperiode bekeken of aan dit gebied de functie 'water
voor het hoogste niveau' dient te worden toegekend. Bij deze afweging zullen ook de gevolgen voor
de landbouw in en rond dat gebied betrokken worden.
De Wierse, Medier, Wildenborg en Huis Vorden komen voor het hoogste niveau in aanmerking
(bijlage 8: gebieden in de Graafschap), Wientjevoort heeft functie III en wordt daarmee ook

beschermd.
Veluwe

De terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties in Gelderland (426) missen uiterst waardevolle
gebieden als het Wisselse Veen, het dal van de Renkumse beek, enkele beken bij Hulshorst en een
gedeelte van de Slinge.
De gemeente Renkum (262) stelt met betrekking tot het Heelsumse en Renkumse beekdal dat deze
gebieden in relatie staan met de waterbeweging van de Rijn. Uitbouw van deze relatie, met het
accent op de ecologische betekenis voor de natuur van deze gebieden, moet volgens Renkum een
expliciet streven zijn In het toekomstige WHP. Voor de financiering komen buiten-gemeentelijke
fondsen in aanmerking.
De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (264) vindt dat waardevolle beken(stelsels) en
verdrogingsgevoelige terreinen die in, eventueel toekomstige, landinrichtingsgebieden liggen, af79

doende beschermd dienen te worden door ze in te delen in de categorie V, water van het hoogste
ecologische niveau. Afhankelijk van onderzoek kan later in het kader van landinrichting de functieindeling alsnog nader bepaald worden. De Stichting denkt in haar eigen gebied aan de Smallertse
Beek en het Wisseltse veen.
De directeur LNO (310) is het niet duidelijk hoe de lijsten in bijlage 4 en 8 tot stand gekomen zijn. Hij
stelt voor de volgende gebieden er aan toe te voegen:
- Het Loenense Broek
- De Buzerd
Dat de Hierdense Beek nog niet functie V toegekend heeft gekregen, noemt de Milieugroep NoordOost Veluwe (313) een schrijnend voorbeeld van het vooruit schuiven van beslissingen c.q. het
doorschuiven naar een lager bestuursniveau. Reeds lang is bekend, aldus de Milieugroep,dat deze
beek van West-Europese betekenis is.
De gemeente Apeldoorn (448) doet het volgende voorstel: het Hoog Soerensche veld komt niet in
aanmerking voor functie V omdat uit gemeentelijke inventarisaties blijkt dat daar geen waardevolle
natuur voorkomt.
Het Wisselse Veen en het dal van de Renkumse Beek zijn op afb. 20 aangegeven als potentieel
hoogste niveau en in bijlage 8. Op grond daarvan genieten deze gebieden al bescherming (blz. 96,
punt 35).
Het WHP is een plan dat hoofdlijnen geeft voor de waterhuishouding. Dit betekent dat geen
concrete beheersmaatregelen worden voorgesteld voor specifieke gebieden. Voor de gemeente
Renkum betekent dit dat zij In haar beheersplan de ecologische betekenis en de relatie met de Rijn
van het gebied van de Renkumse Beek dient uit te werken. In het kader van het project Sprengen
en beken zijn er subsidiemogelijkheden.
De gegevens van de provincie over het Hoogsoerense Veld wijzen wel op waardevolle natuur (zie
afb. 21) in tegenstelling tot de gegevens van de gemeente Apeldoorn. Dit gebied komt daarom wel
in aanmerking voor functie V.
Het Loenense Broek en De Buzerd zijn weergegeven op afb. 20.

Rivlerengebled

De directeur LNO (310) is het niet duidelijk hoe de lijnen in bijlage 4 en 8 tot stand gekomen zijn. Hij
stelt voor de volgende wateren er aan toe te voegen:
- de Refter in Ubbergen
- de Steendert
- de stuifduingordel Hatertse Vennengebled, bergharen, Horssen.
Voor wat de Refter betreft wordt verwezen naar paragraaf 5.3.7.b. De andere wateren zijn niet
opgenomen omdat geen of onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.
5.3.7.e

In een volgend plan vast te leggen gebieden van het hoogste ecologische niveau

De terrelnbeherende natuurbeschermingsorganisatles in Gelderland (426) willen de volgende
gebieden opgenomen zien In bijlage 8:
- Teesellnkveen (bij Neede)
- Het kastanjedal op de Heerlijke Beek
- Kwelgebleden langs de oostzijde van de heuvelrug van Nijmegen
- Kwelgebied langs de noordrand van de Rosandapolder
- Uiterwaard bij Doorwerth

De Milieuwerkgroep Doetinchem e.o. (72) geeft enkele suggesties om de omschrijving in bijlage 8
"enkele gebiedjes in de Graafschap, gebiedjes bij Doetinchem" nader te concretiseren (zonder
volledig te zijn): de Slangenburg, de Zumpe, het Noorderbroek, 't Sikkeler, 't Zand, de Vennetjes van
het landgoed Hagen en Kruisbergse bossen, het Halsche Veen, Tolhût Mariënvelde, Baaksche Kamp,
het Broek (Hummelo).
Het Samenwerkingsorgaan van de hengelsportted. In Gelderland (249) meent dat bij het aanwijzen
van wateren uit bijlage 8 als "Water voor het hoogste ecologische niveau" overleg met alle betrokkenen, dus ook met de visstandbeheerders, gewenst is.
Voor functietoekenning is het eerst noodzakelijk te weten of wateren ecologisch waardevol zijn. Dit
wordt onderzocht in het onderzoek 'biologische meetlat'. Om een goede belangenafweging te kunnen maken dienen vervolgens de consequenties van de functietoekenning van 'water van het
hoogste ecologische niveau' voor andere belangen bekend te zijn. B.v. als riooloverstorten of
grondwateronttrekkin gen opgeheven moeten worden: welke alternatieven zijn er, wat kost dat en wie
betaalt het? In bijlage 8 zijn die wateren en gebieden genoemd die volgens het onderzoek
ecologisch waardevol zijn, maar waarvoor momenteel de consequenties van functietoekenning nog
niet duidelijk is. Derhalve kan de functie nog niet worden toegekend. De functie 'water voor het
hoogste ecologische niveau' wordt door de provincie toegekend. De betekent dus niet dat
wezenlijke knelpunt naar een lager bestuursniveau worden geschoven, zoals nr.332 stelt.
Evenals de vennen in Haterse Vennengebied, bij Bergharen en bij Horssen is het Kastanjedal nog
niet onderzocht.

Het Teeselinkveen bij Neede behoort tot het Needse Achterveld dat in bijlage 8 is opgenomen. De
kwelgebieden langs de oostzijde van de heuvelrug bij Nijmegen betreffen kleine bronnetjes. Dit is te
kleinschalig om in het plan op te nemen. De kwelgebieden langs de noordrand van de
Rosandepolder hebben ook in het uiterwaardenplan geen bijzondere betekenis gekregen. De
uiterwaard bij Dooiwerth is op afb. 20 deels als meest waardevolle natuur aangegeven en wordt
gerekend tot het gebied van de Heelsumse Beek die in bijlage 8 staat.
Bij de voorbereiding van de toekenning van de functie 'water voor natuur van het hoogste niveau'
zal de overkoepelende organisatie van hengelsportverenigin gen (Nederlandse Vereniging van
Sportvisserij) worden betrokken.

5.3.7.f

beleid In de planperiode

De Stichting Werkgroep Milieubeheer voor het stadsgewest Nijmegen (332) stelt dat bufferzones rond
wateren voor het hoogste ecologische niveau dringend gewenst zijn en dat het ontwerp-WHP daar
geen aandacht aan besteedt.
Het Landbouwschap (282) wil weten wat de gevolgen zijn voor aanliggende landbouwpercelen van
het afstemmen van de peilen en stromingen van grond- en oppervlaktewater op de natuur in deze
gebieden.
De Gelderse Waterschapsbond (5) merkt op dat pas na de ter visie legging (t.b.v. de Inspraak) van
het ontwerp Waterhulshoudingspian zal blijken of de gebieden die aangewezen zijn als "water voor
natuur van het hoogste ecologische niveau" Inderdaad onbetwist zijn, zoals de tekst stelt.
Ten aanzien van bufferzones kan gesteld worden dat in de planperiode de waterhuishouding in en
voorzover nodig rond de gebieden en wateren van het hoogste niveau. Dit betekent dat indien nodig
zones ingesteld zullen worden.
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Voor de gebieden en wateren die nu zijn aangewezen als hoogste niveau is de relatie met de
landbouw nauwelijks conflicterend, dus zullen er geen gevolgen van het afstemmen van grond- en
oppervlaktewaterpeilen voor aanliggende landbouwpercelen zijn. Dit geldt in ieder geval voor de
gebieden In het centrale deel van de Veluwe (vennen) en voor de uiterwaarden. Een groot deel van
de gebieden en wateren met functie V liggen in de gebieden waar projecten voor bijzondere natuur
zullen worden uitgevoerd. Maatregelen voor functie V kunnen in dat kader worden meegenomen.
Voor gebieden en wateren waaraan de functie nog moet worden toegekend, kunnen de gevolgen
vergaand zijn. Daarvoor zijn dezelfde regelingen van toepassing als voor de gebieden met functies II
t/m/ƒV. Dit komt op blz. 95 in punt 31 niet tot uiting.
Voorstel teksiwilzipina: Op blz. 95 bij punt 31 een toelichting toevoegen: tCompensatie van
nadelige gevolgen voor de landbouw is Identiek aan die van de functies II t/m/ IV (zie blz. 93,
punt 26).
De begrippen in de tekst op blz. 96, punt 35 en in afb. 20 komen inderdaad niet helemaal overeen.
Voorstel tekstwijzipina: Op blz. 96, punt 35, le regel veranderen in 'De meest waardevolle,
vermoedelijk meest waardevolle en potentieel waardevolle natte natuur...*

5.3.8

Huishoudens

Twee insprekers zijn, overigens om uiteenlopende redenen, van mening dat het provinciale beleid
met betrekking tot de drinkwatervoorziening niet consistent is.
Het stellen van een plafond aan de hoeveelheid drinkwater die onttrokken mag worden, roept
ernstige controversen op. Twee drinkwaterbedrijven stellen dat het hier een Vrij willekeurig en slecht
onderbouwd getal betreft. Het betreft hier namelijk een veralgemenisering van een norm die in
specifieke situaties heel anders uit kan pakken. Een derde dninkwatermaatschappij kan zich
verenigen met deze limiet, maar stelt dat dit wel betekent dat in de toekomst ook oppervlaktewater
als grondstof voor drinkwater gebruikt moet gaan worden. Natuurbeschermingsorganisaties stellen
juist dat het plafond zoals dat in het WHP gesteld is, veel te hoog is. Zij pleiten ervoor om door
middel van voorlichting en het prijsmechanisme de consumptie van water sterk terug te dringen.
Enkele Insprekers waarschuwen tegen infiltratie van grondwater, omdat dit de kwaliteit negatief kan
beïnvloeden. Insprekers wijzen op schade die de drinkwaterwinning toebrengt aan natuur en
landbouw en een enkele inspreker wenst de mogelijkheid van winning van drinkwater uit
oppervlaktewater onderzocht te zien. Een aantal insprekers zet vraagtekens bij infiltratie van
voorgezuiverd grondwater.
Tegen het vastleggen van resevenings gebieden in de Betuwe bestaat met name van agrarische zijde
zeer veel weerstand.
Ook over onttrekkingen in diverse andere gebieden worden verschillende opmerkingen gemaakt.
Verschillende insprekers wensen meer aandacht voor (voorlichting over) waterbesparing.

ALGEMEEN
5.3.8.a

consistentie van het beleid

De regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de milieuhygiëne (446) is van mening dat het
beleid met betrekking tot de onttrekking van grondwater in het WHP niet consistent is. Aan de
onttrekking ten behoeve van de drinkwatervoorziening worden geografische, kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld, terwijl het beleid met betrekking tot de onttrekking door bedrijven en de
landbouw In veel algemenere termen gesteld is. Hij acht dit niet juist, aangezien het hier om
aanzienlijke onttrekkingen gaat. Weliswaar stelt het plan dat laagwaardig gebruik van grondwater
door Industrie en landbouw teruggedrongen moet worden, maar het plan geeft geen praktische
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Invulling aan dit beleidsvoornemen. De regionaal inspecteur stelt voor een omvattend hoofdstuk op te
nemen met betrekking tot het gebruik van grondwater door bedrijven, huishoudens en de landbouw
en daarbij duidelijk acties naar de verschillende doelgroepen inhoudelijk vorm geven (en deze niet
beperken tot bijvoorbeeld voorlichting).
De Veluwse Nutsbedrijven (28) zijn van mening dat het provinciale beleid niet consistent Is: in het
grondwaterplan 1987-1995 wordt de Veluwe nog geschikt geacht voor de grondwaterwinning, in dit
plan wordt al op dat uitgangspunt teruggekomen. Gezien de investeringen en onderzoeken die de
VNB nu al gedaan hebben, achten zij zich niet in staat een dergelijk wisselend beleid te 'volgen". Wel
Is zij bereid om met de provincie te overleggen bepaalde onttrekkingen op de Veluwe op den duur te
verplaatsen naar de diepere watervoerende pakketten.
De VNB vragen zich af op welke termijn de provincie denkt voor het reserveringsgebied de verschillende procedures, onderzoeken en dergelijke te starten om dit tijdig te kunnen gebruiken in uiterst
bedreigende omstandigheden. Hetzelfde geldt voor de milieuhygiënische bescherming van dit en
andere potentiële wingebieden. De VNB wijzen erop dat het geruime tijd (vele jaren) duurt om in een
dergelijk gebied grondwaterwinning te kunnen starten.
De keuze van grondwater als grondstof voor de openbare drinkwatervoorziening brengt met zich
mee dat er !okatiekeuzen gedaan moeten worden en prioriteiten moeten worden gesteld. Sturing van
de winningsmogelijkheden van de waterleidingbedrijven is relatief 'eenvoudig' t.o.v.
bedrijfswinningen, omdat bij de eerste per definitie al water moet worden getransporteerd over grote
afstand. In dit WHP is dit zo goed mogelijk aangegeven. Echter de precieze uitwerking van dit
grondwaterbeleid zal moeten plaatsvinden in het Grondwaterkwantiteitsbeheersplan. Hierin kunnen
pas de gevolgen tot op bedrijfsniveau worden aangegeven. Het 'oude', vooral voor de
Waterleidingsmaatschappij Oostelijk Gelderland bedoelde, reseiveringsgebied op de Veluwe komt
nu duidelijk op de tweede plaats. Gezien de grote natuurbelangen op en langs de Veluwe zal dit
gebied alleen nog mogen worden aangesproken tijdens zeer uitzonderlijke omstandigheden, waarbij
dan schade aan de natuur geaccepteerd zal dienen te worden. De resetverings gebieden in het
Rivieren gebied zijn gekozen aangezien hier winning van goed grondwater mogelijk is, waarbij de te
verwachten negatieve effecten richting natuur en landbouw minimaal zijn. Dit doordat de winning
dient plaats te vinden in het tweede watervoerend pakket onder goed afsluitende lagen.
Bescherming van deze, toekomstige grondwaterwinnin gen, is hierdoor goed te verwezenlijken
zonder al te ver ingrijpende maatschappelijke gevolgen. De wijze van bescherming van de
reserverings gebieden zal via het beleidsveld milieu moeten worden uitgewerkt. Duidelijk is al wel
dat grootschalige grondwaterkwaliteitbedreigende activiteiten niet meer toelaatbaar zullen zijn.

5.3.8.b

plafond drinkwaterwinning

De heer Andersen (m8) van de stichting werkgroep Milieuzaken Apeldoorn merkt op dat in het plan
gezegd wordt dat schade aan natuur en landbouw vooralsnog aanvaardbaar is bij 136 miljoen m
Wat is de schade bij 170 miljoen m 3
De Milieugroep Noord-Oost Veluwe (313) stelt dat er maatregelen nodig zijn om het groeiend verbruik
van grondwater door huishoudens, industrie ene landbouw te beteugelen. Met betrekkelijk
eenvoudige middelen is huns inziens al een besparing van 25 % op het huishoudelijk gebruik
mogelijk. De Milieugroep mist in het WHP de rol die de provincie denkt te spelen bij het realiseren
van een dergelijke besparing.
De directeur LNO (310) vindt het niet duidelijk hoe de provincie zich op zal stellen als de waterbehoefte meer dan 170 miljoen m 3 zal gaan bedragen. Ook is niet aangegeven of de vermindering
van de grondwateronttrekking in de verdrogende gebieden In mindering komt op de 170 miljoen m
of dat daarvoor compensatie moet worden gezocht in het rMerengebied. Ook merkt hij op dat in het
ontwerp-Waterhuishoudlngsplan in hoofdstuk 4 staat dat er nog te weinig bekend is over verdroging
(zonder dat er een link gelegd wordt naar het landelijke verdrogingsonderzoek), terwijl In hoofdstuk 7
wel beweerd wordt dat de verdroging teruggedrongen moet worden.

De heer Iglesias (232) vindt het plafond van 170 miljoen m 3 veel te hoog.
De Waterleiding Mij. Oostelijk Gld. (299) mist een onderbouwing van het cijfer van 170 miljoen m 3 op
grond van de mate van beschikbaarheid van grondwater. Verder verneemt de WOG graag welke
afweging er aan ten grondslag ligt dat de hoeveelheid grondwater voor de openbare
drinkwatervoorziening wel begrensd wordt en die voor andere doeleinden niet. De WOG onderschrijft
wat dit betreft volledig de opmerkingen die de VNB gemaakt hebben.
Als het grondwater wordt aangevuld met voorgezuiverd oppervlaktewater (zoals in het plan gesteld
onder punt 41 • voor onder andere Montferland) wordt dit dan opgeteld bij het plafond van 170
miljoen m vraagt de WOG zich af. En indien in dat geval overschrijding mag, mag het dan ook in de
op het midden van blz. 88 genoemde gevallen: "Infiltratie van oppervlaktewater in gebieden waar veel
grondwater wordt onttrokken"?
De Waterleiding Maatschappij Gelderland (235) kan zich verenigen met een limiet van 170 miljoen
mits aan andere grondwatergebrulkers In de provincie ook strenge beperkingen worden
opgelegd , gerelateerd aan het doel waarvoor het grondwater aangewend wordt. Wel stelt De WMG
dat het kiezen voor een dergelijke limiet inhoudt dat In de tweede helft van de planperiode mede
gebruik gemaakt zal moeten worden van oppervlaktewater als grondstof voor drinkwater. Zij acht een
nadere bezinning daarop nu al actueel. In dat verband beoordeelt zij het experiment om in Epe
grondwater aan te vullen met sprengenwater van een goede kwaliteit als een interessant proefproject,
waar zij graag haar medewerking aan verleent.
M 3/Jaar,

De Veluwse Nutsbedrijven (28) vinden het principieel onjuist om een plafond te stellen van 170
miljoen m 3 per jaar aan de grondwaterwinning ten behoeven van de drinkwatervoorziening. Volgens
de VNB ontkracht dit het beleidsuitgangspunt op blz. 61 om te kiezen voor grondwater als grondstof
voor drinkwater, omdat dit plafond waarschijnlijk na het jaar 2000 overschreden wordt. Een betere
formulering is: na 2000 geen volledige drinkwatervoorziening uit grondwater meer, tenzij de groei tot
stilstand komt. De VNB voeren hier drie redenen voor aan:
In tegenstelling tot andere onttrekkers van grondwater maken de drinkwaterbedrijven een
gedetailleerde behoefteprognose. Dit wordt nu "beloond" door de prognose voor het jaar 2000 als
een hard plafond te stellen, terwijl in andere sectoren (industrie, landbouw) slechts gestreefd
wordt naar een stabilisering, c.q. een vermindering van het beregenen van grasland. Dit zou er
zelfs toe kunnen leiden dat minder hoogwaardige toepassingen van grondwater voorrang krijgen
boven meer hoogwaardige!
Het verbruik van drinkwater Is gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkeling, zoals het
bevolkingsverloop, de gemiddelde woningbezetting, bedrijvigheid en dergelijke. Dit zijn factoren
waar de provincie, middels het streekplan, zelf ook invloed op uit kan oefenen. Hierbij kunnen per
deelgebied grote verschillen optreden. De VNB wijzen erop dat in haar deelvoorzieningsgebied,
de regio Ede-Wageningen, een veel grotere bevolkingsgroei op zal treden dan in de rest van de
provincie. Prognoses dienen dan ook regionaal gedifferentieerd te zijn, eventueel gerelateerd aan
een maximaal toelaatbaar verbruik per hoofd van de bevolking en grootverbruik. Indien wenselijk
vanuit hydrologisch oogpunt kan ook een totaal plafond gesteld worden aan de totale hoeveelheid
onttrekkingen.
De terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties In Gelderland (426) vinden de groei van de
onttrekking van grondwater met 25 % tot 170 miljoen m 3 niet noodzakelijk, niet gewenst en in strijd
met de uitgangspunten van het voorgestane beleid. Ruim een kwart van de betrokken hoeveelheid
water wordt als koelwater gebruikt en daarvoor zijn In principe alternatieven denkbaar. Bovendien Is
al veel schade opgetreden door verdroging, schade die zij in tegenstelling tot de provincie niet
aanvaardbaar achten.
Ook de Gelderse Milieufederatie (308) vindt dit plafond veel te hoog. Volgens de GMF zal dit leiden
tot onaanvaardbare schade aan natuur en landschap. Er dient dan ook meer gestreefd te worden
naar waterbesparing. Dit zou ook in overeenstemming zijn met de meest recente gegevens van de
VEWIN. De GMF pleit voor een heffing op grondwateronttrekking en een actief beleid op het terugdringen van grondwatergebruik bij huishoudens, industrie en landbouw.
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Dit plafond, zijnde 170 miljoen m 3per jaar, wordt gezien als die hoeveelheid die zonder veel schade
winbaar moet zijn. Dit is gebaseerd op de reeds hiervoor verleende vergunningen -in totaal circa
165 miljoen m 3-, de nog lopende aanvragen, de prognoses, de lokaal gerezen problemen en de te
verwachten mogelijkheden van de te winnen hoeveelheid van circa 20 miljoen m 3 in het
Rivieren gebied. Ten aanzien van deze prognoses in het licht van de verwachte bevolkingstoename,
achten wij het niet toelaatbaar het hoofdelijk verbruik vanuit het grondwater te laten groeien tot meer
dan 150 liter per persoon per dag. Zelfs voor een groot belang als de volksgezondheid is een
dergelijk verbruik naar onze mening voldoende.
In feite heeft voor de hoeveelheid van 170 miljoen m 3per jaar in het verleden, in het kader van de
vergunningverlening, reeds een belangenafweging plaatsgevonden, zodat de in het plan genoemde
passage van 'aanvaardbare schade' gebaseerd is op deze 170 miljoen m 3 Met dit plafond is het
voor de waterleidingbedrijven nog steeds mogelijk om de geschetste behoefte uit het Tienjarenplan
1989 tot het jaar 2000 geheel uit grondwater te voldoen. Echter bij een verdere toename zal er naar
andere bronnen (als oppervlaktewater) moeten worden uitgeweken. Uiteraard verdient het
terugdringen van het watergebruik in zijn algemeenheid onze voorkeur. Hiermee kan tevens worden
bereikt dat de waterleidingbedrijven in staat zijn om na 2000 grondwater te benutten voor de
productie van drinkwater. Een en ander zal via voorlichting en mogelijke prijsmaatregelen
gerealiseerd dienen te worden. Ook de levering van goed drinkwater t.b.v. laagwaardige processen
zou ons inziens beperkt dienen te worden. Vergroting van de winbare hoeveelheid kan echter
plaatsvinden door (diep-) infiltratie van (voorgezuiverd oppervlakte-) water. Dit dient echter op lokale
schaal, dat is in de directe nabijheid van een waterwinning, te geschieden. Er wordt duidelijk niet
gedacht aan grote infiltratieprojecten op bijvoorbeeld de Veluwe. Het kan voor een aantal reeds
bestaande winningen nodig zijn om te komen tot het nemen van compenserende maatregelen,
omdat bijvoorbeeld uit het verdrogingsonderzoek blijkt dat de betreffende winning niet geheel
zonder gevolgen is. Ook kan eventueel een (gedeeltelijke) realocatie van een winning noodzakelijk
blijken. Als eerste oplossing zal de totaal winbare hoeveelheid van 170 miljoen m3 moeten worden
herverdeeld over de bestaande pompstations. Als tweede mogelijkheid komen nieuwe winningen in
de reserveringsgebieden In aanmerking.

5.3.8.c

infittratle

J. Teeuwen (324) onderschrijft de stelling van de Gelderse Mileufederatle dat waterbesparing de
voorkeur verdient boven Infiltratie. Toch zal dit, zo stelt hij, soms helaas nodig blijken. Hij ziet goede
mogelijkheden voor infiltratie in het waterwingebied Groote Veld met behulp van het water in de
Berkel.
De regionaal inspecteur van de Volksgezondheid voor de milieuhygiëne (446) waarschuwt tegen
infiltratie om de grondwatervoorraad aan te vullen. Voorgezuiverd oppervlaktewater heeft nooit de
kwaliteit van echt grondwater en men moet waken voor verspreiding van dit minder schone water.
Volgens de regionaal inspecteur moeten de experimenten met Infiltratie beperkt blijven tot kleinschalige projecten. In ieder geval moet uitdrukkelijk uitgesloten worden dat infiltratie gebruikt wordt
om de natuurlijke opbolling van het grondwater op de Veluwe te handhaven.
Wat betreft de tekst op blz. 84 is niet duidelijk welke winlokatie hier bedoeld wordt. Indien dit het
pompstation Nieuwe Marktstraat betreft, dan is dit geen goede lokatie. Hier treedt immers al infiltratie
van voorgezuiverd oppervlaktewater op met niet-gezuiverd Waalwater.
Met betrekking tot beleidsvoornemen 40 stelt de regionaal inspecteur dat infiltratie heel iets anders is
als compensatie door toestromend (ongezuiverd) oppervlaktewater.
De wijze waarop in dit plan tegen infiltratie van (voorgezuiverd oppervlakte-) water aangekeken wordt
is onder het kopje plafond reeds aangegeven. Betreffende het in het plan bedoelde project in
Nijmegen moet worden opgemerkt dat hierbij gedacht wordt aan Heumensoord en zeker niet aan
Nieuwe Markstraat.

5.3.8.d

schade landbouw

De heer Leusink (m25) uit Hengelo woont bij een pompstation van de WOG. Hij constateert dat het
grondwater daar al gemiddeld een meter gezakt is. Maakt de WOG niet veel meer kapot dan alle
boeren bij elkaar? Er staan bijvoorbeeld veel poelen en vijvers droog.
De Gelderse Maatschappij van de Landbouw afd.Overbetuwe (302) stelt dat alle schade die
voortvloeit uit het aanwijzen van een gebied als waterwingebied, vergoed dient te worden.
Indien er sprake is van reallocatie stelt de Gelderse Milieufederatie (308) voor te realloceren naar
gebieden met wateroverlast.
De bij een drinkwaterwinnig optredende droogteschade en schade tengevolge van
grondwaterbescherming wordt thans ook al vergoed.
Reallocatie van waterwinningen naar gebieden met wateroverlast, vaak landbouw- of stedelijke
gebieden, Is een aspect dat bij het opstellen van het Grondwaterkwantiteitsbeheersplan zal worden
meegenomen, waarbij dan uiteraard de kwaliteitsaspecten en de beschermbaarheid van dit
grondwater zullen worden betrokken.

5.3.8.e

schade natuur

De heer Busger op Volienbroek (300) vraagt verduidelijking van de passage op blz. 66 over de
schade aan de natuur bij bestaande winningen. Hoe groot is de huidige schade aan de natuur? Welk
referentiejaar- situatie is er ten aanzien van de natuurschadebepaling gehanteerd? Wat houdt dit vooralsnog- in?
Mevrouw Kamermans (m9) van de stichting werkgroep Milieuzaken Apeldoorn zegt dat de VNB een
vergunning heeft voor Beekbergen waar geen onderzoek naar schade is gedaan. Er is alleen gekeken
naar de gevolgen bij een grondwaterstandsdaling van 20 cm, niet naar 5 of 10.
Met het heroverwegen van vergunningen voor grondwateronttrekkingen moet de provincie volgens de
Gelderse Milieufederatie (308) niet wachten op de uitkomst van het verdrogingsonderzoek. Bovendien
moet de provincie vaker een tijdelijke vergunning verlenen zodat er automatisch heroverwogen wordt.
Het oordeel over de aanvaardbaarheid van de bij de bestaande drinkwaterwinnin gen optredende
schade Is reeds gegeven onder het kopje algemeen. Over het specifieke geval van pompstation
Schalterberg kan worden opgemerkt dat hierover nog een uitspraak komt van de Raad van State als
gevolg van ingesteld Kroonberoep.
Reeds nu heroverwegen van bestaande vergunningen zonder onderbouwende gegevens, zoals het
verdrogingsonderzoek, is ons inziens maatschappelijk niet verantwoord.
5.3.8.1`

overige opmerkingen

Een mondelinge inspreker, die zijn naam niet noemt, vraagt waarom de waterleidingmaatschappijen
niet onder steden water onttrekken.
Het Verbond van Nederlandse Ondernemingen Gelderland (54) vindt dat industriële
grondwateronttrekking voor hoogwaardig gebruik dezelfde prioriteit moet hebben als onttrekkingen
voor drinkwatervoorziening.
Volgens de milieuwerkgroep Doetinchem (72) moet het hoogwaardig gebruik inderdaad
teruggedrongen worden.
De directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie (310) vraagt zich af hoe het verwijzen naar het
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diepe pakket op de Veluwe zich verhoudt tot de kans op verzilting van de bronnen en het spreidden
van de invloed van de winning over een groot gebied, dit in samenhang met de diepe winningen in
het lJsseldal.
De Gelderse Milieufederatie (308) pleit ervoor om de mogelijkheden te onderzoeken drinkwater te
winnen uit oppervlaktewater.
De heer Senden (m32), milieudeskundige van de Socialistische Partij, begrijpt niet waarom het
beschermingsgebied kleiner wordt als er dieper wordt onttrokken. Het water komt dan toch van veel
verder? Moet je dan niet juist andere gebieden beschermen? Hij stelt dat de verkeerde gebieden beschermd worden. Als het te winnen water beschermd wordt door een kleilaag, dan kan volgens de
heer Senden de cirkel helemaal weggelaten worden.
De heer Senden vecht de gebruikte methode (de projectie van de verblijftijdzonde naar het maaiveld.)
aan, gezien de meest recente inzichten in de geohydrologie. De beschermingsgebieden van deze
waterwinningen moeten volgens hem elders liggen. Bijvoorbeeld bij pompstation Zoelen is het intrekgebied ver en groot; er wordt veel oud water van vroeger aangetrokken, van de stuwwal van
Nijmegen en van Utrecht. Misschien moet de cirkel dus verdwijnen, of misschien moet hij juist heel
groot worden en moet in de toekomst rekening worden gehouden met een veel difusere
verontreiniging.
De Werkgroep Leefklimaat Zevenaar (260) vindt het gewenst onttrekking van grondwater ten behoeve
van de drinkwatervoorziening meer te concentreren in kwelgebieden waar overtollig water ten
behoeve van de landbouw wordt afgevoerd. Nu wordt dit ongebruikt afgevoerd, en tegelijkertijd wordt
in stuwgebleden drinkwater gewonnen. In plaats van In Montferiand zou bijvoorbeeld in de Liemers
drinkwater kunnen worden gewonnen.
De directeur LNO (310) vraagt zich af of op blz. 74 bij functie-eisen, 2e gedachtenstreep, niet bedoeld
is grondwaterkwantiteit in plaats van grondwaterkwalitelt.
Het merendeel van de hier geplaatste opmerkingen zijn reeds onder de vorige punten aan de orde
geweest. Als aanvulling kan nog worden gesteld dat het winnen van ondiep grondwater t.b.v.
drinkwater onder steden vanuit het oogpunt van bescherming voor ons ongewenst is. De wijze en
mate waarin drinkwaterwinnin gen beschermd dienen te worden is grotendeels al via het beleidsveld
milieu (Grondwaterbeschermingsplan) uitgewerkt. Voor nieuwe of gewijzigde winningen zal dat ook
gebeuren, evenals voor de reserveringsgebieden.
Vervanging van naaldhout door loofhout op de Veluwe heeft niet tot doel de winbare hoeveelheid te
vergroten, maar om de natuurlijke grondwatersituatie te versterken.

5.3.8.g

reserveringsgebied Betuwe

De heer van Schaik (2) is het niet eens met de In zijn ogen abnormale uitbreidingsmogelijkheden
voor grondwaterwinning t.b.v. de openbare drinkwatervoorziening tussen de rivieren. Hij vindt het
plan in dit opzicht slecht onderbouwd en eenzijdig belicht. Hij pleit voor meer aandacht voor de
positie van agrarisch ondernemers. Het is hem onduidelijk welke milieu-eisen er gesteld zullen gaan
worden, en wat de gevolgen zullen zijn voor de watervoorziening voor de gewassen.
De gemeente Heteren (31) vindt dat in het plan een te grote wissel getrokken wordt op het grondgebied van de gemeente Heteren. Dit spitst zich met name toe op het voornemen de Overbetuwe
aan te wijzen als reserveringsgebied voor de drinkwatervoorziening. De gemeente vreest dat dit te
zware beperkingen zal opleggen aan de agrarische ontwikkelingen in dit gebied en aan de
mogelijkheden voor verdere verstedelijking. Zij vraagt de provincie rekening te houden met het
agrarisch gebied en ruimte te bieden aan de verstedelijking van haar kernen. Bovendien vraagt zij de
provincie duidelijk aan te geven van welke compensatie sprake is bij het stellen van voorwaarden met
betrekking tot het afvoeren van water uit het stedelijk gebied.

87

Ook de heer Van Bentum (53) verzet zich tegen de uitbreidingsmogelijkheden voor de drinkwatervoorziening in de Betuwe. HIJ stelt dat het water dat in de Betuwe van grote diepte opgepompt wordt,
afkomstig Is van de Veluwe, waar de intensieve veehouderij voor veel problemen zorgt. HIJ vindt het
dan ook nodig daar eerst maatregelen te treffen, en niet in de Betuwe, waar dikke kleilagen beschermende maatregelen voorlopig onnodig en overbodig maken. Hij vindt het een kwestie van
onbehoorlijk bestuur dat de provincie bij de presentatie van de plannen niet in wenste te gaan op de
gevolgen voor de landbouw.
De ABTB kring Over-Betuwe (247) tekent bezwaar aan tegen de uitbreidingsmogelijkheden voor
grondwaterontrekking In het rMerengebied. De ABTB voert hier drie argumenten voor aan:
- het aangewezen gebied is te groot, terwijl er wellicht maar één of twee winpunten komen. Landen tuinbouwbedrijven moeten geen beperkingen opgelegd krijgen die straks wellicht niet nodig zijn.
- beperkingen dienen daar opgelegd te worden waar ze nodig zijn. Volgens de nieuwste inzichten
lopen grondwaterstromen heel anders dan tot nu toe werd aangenomen. Er zullen dus ook andere
gebieden dan de Betuwe voor bescherming In aanmerking komen.
- de plannen van de provincie zijn erg vaag. De ABTB dringt er op aan zo snel mogelijk duidelijkheid
te verschaffen over winplaatsen In haar gebied.
De Waterleiding Mij. Oostelijk Gld. (299) ziet, gegeven het gestelde plafond van 170 miljoen m 3 en de
nu reeds lopende vergunningsaanvragen, niet direct de noodzaak van reserveringsgebleden. De
WOG wordt graag geïnformeerd over het tot stand komen van de begrenzing van deze gebieden.
Verder is de WOG van mening dat er in het noordelijk deel van de Liemers een vergelijkbare
geohydrologische situatie bestaat als in het rivierengebied en dat daar ook een reserveringsgebied
aangewezen kan worden. Gedacht wordt hierbiuj aan het eerste (ondiepe) watervoerend pakket. Voor
Oost Gelderland Is dat veel gunstiger, omdat dan kostbare rivierkruisingen vermeden worden.
Overigens Is de WOG van mening dat alvorens reserveringsgebieden aan te wijzen, integrale studies
nodig zijn naar de gevolgen voor het hele watersysteem bestaande uit het rivierengebied en delen
van de Veluwe.
De directeur WO (310) pleit er voor om duidelijker aan te geven welke relaties er liggen en waar
knelpunten liggen tussen de belangen van de toekomstige drinkwatervoorziening en de land- en
tuinbouw in de Overbetuwe.
De heer Wiersing (m29) spreekt namens het Landbouwschap. Hij heeft begrepen dat de
waterwinningen juist In dit gebied gepland zijn omdat er een dieptewinning mogelijk is. Dat moet toch
voordelen voor de grondgebruiker meebrengen? Dan moet er dus een andere bescherming komen
dat bijvoorbeeld de beschermingsgebieden die nu in de Achterhoek zijn. Wat zijn de verschillen en
eventueel de voordelen?
De heer Elferdink (289) stelt dat ca. 10 jaar geleden miljoenen geïnvesteerd zijn in de ruilverkaveling
Lek en Unge. Hij vraagt deze investering niet teniet te doen door de beperkingen van een
waterwingebied.
Namens de ABTB, Gelderse Maatschappij van Landbouw en CBTB in Driel, Heteren en Randwijk
neemt de heer Jurriëns (m28) het woord. Hij vertelt dat zij nogal geschrokken zijn, omdat zij
ontdekten midden in het uitbreidingsgebied van het waterwingebied Fikkersdries te liggen. Hij heeft
enkele vragen:
- wanneer gaat die uitbreiding door;
- wat zijn de verplichtingen voor land- en tuinbouw, voor mensen en voor bedrijven;
- gelden de beperkingen die er nu voor een waterwingebied zijn straks voor de rest van het gebied;
- komen er straks strengere normen voor het gebied als de laatste fase van de mestwetgeving
Ingaat;
- hoe gaat het straks met de wateronttrekking voor bijvoorbeeld beregening;
- de heer Van Dijkhuizen noemde een proefgebied waar een onderzoek start naar zuinig gebruik van
water voor beregening, welk gebied is dat?
De heer JurriÖns vraagt tevens wat de agrariërs nog mogen als het uitbreidingsgebied wordt
ingevoerd. Vallen zij dan nog onder dezelfde beperkingen als nu binnen de 10- en 25-jaarszônes?

Hoe zit het met de mestwetgeving?
De Gelderse Maatschappij van de Landbouw afd. Overbetuwe (302) lijkt het beter alle pompstations
in Gelderland open te houden en desnoods iets uit te breiden en niet alleen de Betuwe
waterwingebied te maken.
De heer de Jong (303) steil: "De aanwijzing van het gebied Beusichem/Buren als uitbreiding
grondwateronttrekking ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening verdient heroverweging.
Dit gebied betreft het pas afgesloten ruilverkavelingsgebied "Lek en Linge"en is vol met
ruilkverkavelingsbedrijven(melkveehouderlj). Deze jonge ondernemers waar ik er één van ben (29
jaar) kunnen de extra beperkingen die deze toewijzing in de toekomst met zich mee zal brengen
onmogelijk In hun moderne bedrijfsvoering in passen en toch een goed bedrijfsinkomen behalen."
De heer Sponselee (418) Is de eigenaar/gebruiker van het enige landbouwbedrijf in de driehoek van
spoorlijnen Eist-Tiel, riet-Nijmegen en Nijmegen-Eist. Hij stelt dat er nooit één waterput gegraven zal
worden tussen spoorlijnen die zo dicht bij elkaar liggen. Hij vindt het dan ook zinloos dit gebied te
betrekken bij het grote gebied ten westen van hem, afgezien van de eventuele vervuiling door de
spoorlijnen van dit gebied. Hij zou het onlogisch vinden om aan zijn bedrijf extra beperkingen op te
leggen in verband met de drinkwateronttrekking.
De heer Van Mourik (m30) van de Gelderse Maatschappij voor Landbouw woont dicht bij het oude
waterwingebied Zoelen. De landinrichtingscommissie In het gebied heeft meegewerkt om een nieuwe
lokatie vrij te maken bij de molen In Zoelen. Er is toen, o.a. door de WMG, verteld dat als het water
daar goed is de 25-jaarszone om het oude waterwingebied vermoedelijk zou kunnen verdwijnen. Nu
ziet hij Ineens op het kaartje dat er juist een enorme uitbreiding komt. Zijn concrete vraag Is of de
25-jaarszône er af gaat als er diepe putboringen op de nieuwe locatie komen; kan er dan in een plan
van toedeling uitgeruild worden?
De Gelderse Maatschappij van de Landbouw afd. Heteren (272) vindt het onaanvaardbaar dat relatief
grote delen van de Betuwe worden aangewezen als uitbreidingsmogelijkheden voor de
drinkwateronttrekklng, zonder dat aangegeven wordt wat daarvan de gevolgen zijn voor de
landbouw.
De heer Van Bentum (m35) gaat In op het water uit het tweede watervoerend pakket in de Betuwe
dat gereserveerd wordt; dit komt uit de onbeschermde Veluwe.
De Landinrichtingscommissie van de ruilverkaveling Avezaath-Ophemert (471) verzoekt de provincie
rekening te houden met de onttrrekkingsaanvraag van de WMG voor het
grondwaterbeschermingsgenbied Zoelen in de gemeente Buren.
De heer Van Manen (m33), akkerbouwer uit Eist begrijpt niet hoe zo'n ideale drinkwaterwinning In de
Betuwe gecombineerd kan worden met de Waalsprong en een rangeerterrein In de Betuwe. De heer
Van Manen concludeert dat de bewoners van dit gebied die economisch gebonden zijn, een mening
mogen geven maar geen beslissing kunnen nemen. Zij moeten wijken voor het algemeen belang: hij
hoopt dat de in de zaal aanwezige politici ook In andere zaken duidelijker de belangen afwegen. Hij
vult aan dat de ideale situatie In het gebied in penningen gewaardeerd moeten worden; mensen die
moeten verkassen, moeten een duidelijke honorering krijgen om weer op een verantwoorde manier
op een andere plaats aan de gang te komen. Er is toch geld voor gereserveerd?
De heer Teunissen (m31), voorzitter van de Gelderse Maatschappij, afd. Heteren, spreekt ook
namens de andere organisaties In het gebied. Hij vraagt zich af waarom er zo'n groot gebied
beschermd moet worden als er zo weinig te merken is van de diepe onttrekkingen. Bovendien zegt
hij ergens gelezen te hebben dat er drie nieuwe pompstations In het gebied komen. Hij vindt dat er
meer verteld moet worden over de beperkingen. De heer Teunissen zegt dat in feite gevraagd wordt
het hoofd in de strop te steken zonder te weten waarvoor.
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De gemeente Apeldoorn (448) kan er mee Instemmen dat de drinkwaterwinning verplaatst wordt naar
het rlvierengebied en vertrouwt er op dat bij het lokaliseren van nieuwe drinkwaterwinningen het bol
freatisch vlak en de waarden van de natte natuur op de Veluwe behouden blijven.
De heer De Wit (m34) uit Herveld spreekt namens de ABTB Herveld, Andelst, Valburg en de NFO
Midden-Betuwe. Hij vertelt dat behalve over de Waalsprong en het rangeerterrein ook wordt
gesproken over een gebied van 500 hectare voor nieuwe tuinbouw. Verder vraagt hij wat er wordt
verstaan onder een optimale waterstand voor land- en tuinbouw I.v.m. het gebied bij Heteren en Driel.
Volgens hem Is er namelijk na twee recente ruilverkavelingen een optimale waterstand. Krijgen landen tuinbouwbedrijven nu niet de nekslag? Is er nog plaats voor deze bedrijven? Deze vage gang van
zaken geeft volgens de heer De Wit geen vertrouwen In de overheid.
De heer Van Bentum (m35) noemt als knelpunt de»spoorsprong" bij Arnhem (plannen om uit te
breiden richting Driel, Heteren). Verder heeft hij uit Vrij betrouwbare bron vernomen dat
Rijkswaterstaat plannen heeft havenslib te storten bij de steenfabriek Heteren, dat ligt tegen Fikkes
Dries aan. Hoe Is deze stort te rijmen met de plannen van de provincie?
Het waterschap van de Berkel (422) vindt dat de grondwaterstand van 70 cm -maaiveld ter plaatse
van gebouwen met een gemiddelde frequentie van één maal per jaar gedurende één of twee dagen
het absolute maximum. Slechts wanneer de bouwwijze hierop is afgestemd acht het waterschap een
hogere grondwaterstand acceptabel.
De wijze waarop en de reden waarom er is gekozen voor reser'eringsgebieden in het
Rivieren gebied is reeds uiteengezet onder de passages 5.3.4.a t/m c. Dit zelfde geldt voor de
gevolgen in het kader van de milieubeschermende maatregelen. Aanvullend kan worden beaamd
dat het water uit het tweede watervoerend pakket hier (grotendeels) afkomstig is van de Veluwe en
de Utrechtse Heuvelrug. De tijd die het water nodig heeft om die afstand af te leggen bedraagt vele
honderden jaren. Dit verschijnsel is natuurlijk van duidelijke invloed op de wijze waarop en de mate
waarin milieubeschermende maatregelen moeten worden genomen in het kader van het betreffende
beleidsterrein (Gelders Milieuplan en Grondwaterbeschermingsplan). Hoewel de wijze van
bescherming nog uitgewerkt dient te worden denken wij vooralsnog aan een milde variant van het
beschermingregime zoals die thans geldt in de grondwaterbeschermings gebieden. Ook zullen de
aanwezige beschermende kleilagen gevrijwaard dienen te worden van perforaties als ontgrondingen
en diepboringen.
Verder kan worden gesteld dat de wijze van vaststelling van nieuwe grondwaterbeschermings gebieden eveneens rekening zal houden met de bodemeigenschappen. Verdere
consequenties van de reserveringsgebieden op het kwantitatieve grondwaterbeheer zullen worden
uitgewerkt in het Grondwaterkwantiteitsbeheersplan, zoals het weren van andere
grondwateronttrekkin gen uit het tweede watervoerend pakket. Er wordt niet overwogen om een
zelfde soort reseveringsgebied op te nemen in de Liemers voor het eerste watervoerend pakket
aangezien daar de beschermbaarheid veel minder is.
Tenslotte kan over het gebied begrensd door de driehoek van spoorlijnen nabij Eist worden gesteld
dat het Inderdaad niet te verwachten is dat hier drinkwater gewonnen zal worden. De begrenzing
van dit reserveringsgebied is dermate globaal, dat het naar onze mening niet noodzakelijk is om de
aanduiding hier weg te nemen.

5.3.8.h

grondwateronttrekklng op de Veluwe

De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (264) merkt op dat de huidige grondwateronttrekklng In
het Apeldoorns deel van het Centraal Veluws Natuurgebied nu reeds groter is dan verantwoord. De
Stichting vindt het dan ook onverteerbaar dat In Apeldoorn meer water moet worden opgepompt om
te voldoen aan leveringen elders, omdat daar te veel water voor de industrie wordt opgepompt.
De heer Bes (m37), NCB afdeling Millingen, vraagt zich af of waterputten op de Veluwe of elders
verdwijnen omdat de behoefte op 170 miljoen m Is vastgelegd.

De Gelderse Milleufederatie (308) stelt vraagtekens bij de constatering dat de schade bij bestaande
winningen acceptabel is. Ook wordt niets gezegd over vergunningaanvragen van een aantal zeer
grote onttrekkingen als Hoenderloo, Schalterberg en Eerbeek, waarbij het nog maar de vraag Is of de
effecten aanvaardbaar zijn.
Bij pagina 74 tweede gedachtenstreepje in het gele vlak vraagt de directeur LNO (310) zich af of hier
niet grondwaterkwantltett bedoeld wordt In plaats van grondwaterkwaliteit.
De effecten van de bestaande winningen in deze regio op de natuur is al aan de orde geweest
5.3.4.a t/m c en f. Ook Is daar reeds ingegaan op de wijze waarop het plafond van 170 miljoen m3
gehanteerd zal worden, hetgeen vanzelfsprekend ook nog nader zal worden uitgewerkt in het
Grondwaterkwantiteitsbeheersplan.

De op p.74 van het ontwerp- WHP bedoelde opmerking over gevolgen van andere winningen op de
grondwaterkwaliteit is als zodanig bedoeld. Immers winnnin gen gelegen in de nabijheid van een
drinkwaterpompstation kunnen van duidelijke invloed zijn op het grondwaterstromingspatroon.
Hetgeen ken betekenen dat het pompstation zijn grondwater betrekt vanonder bijvoorbeeld een
verontreinigde lokatie, terwijl dat anders net niet zo zou zijn geweest.
5.3.8.1

grondwateronttrekking bij Nijmegen

De heer Iglesias (232) wenst een nadere kwantificering van de winningen rond Nijmegen.
Om verdroging van natuur- en bosgebieden een halt toe te roepen verdient het grondwaterbeleid een
drastische bijstelling, stelt de Stichting Werkgroep Milieubeheer voor het stadsgewest Nijmegen (332).
Het plan verschaft geen Inzicht in het onttrekkingsplafond voor het grondwatersysteem van Nijmegen
en omgeving. Het plafond voor de totale onttrekking van grondwater In de provincie door
waterleidingbedrijven In de provincie door waterleidingbedrijven en Industrie en het streefverbrulkcljfer
voor huishoudelijk waterverbruik vindt de Werkgroep veel te hoog. Een drastische bijstelling van het
onttrekklngspiafond en een krachtig waterbesparingsbeleid is noodzakelijk. De VEWIN gaat nu uit van
een waterbesparing van 10 % t.o.v. de prognose voor het jaar 2000.
De Gelderse Milieufederatie (308) verleent de provincie een brevet van onvermogen« waar het gaat
om bescherming van stedelijke waterwingebieden. Een adequaat beschermingsniveau dient zo snel
mogelijk te worden gerealiseerd, temeer daar reallocatie weer een claim legt op natuurgebieden.
De Stichting Werkgroep Milieubeheer voor het stadsgewest Nijmegen (332) maakt bezwaar tegen de
mogelijkheid om nog grondwater te onttrekken in het gebied ten zuidoosten van Nijmegen, omdat dit
de verdroging In de regio nog ernstiger maakt. Onttrekkingen t.b.v. de openbare drinkwater kunnen
alleen nog maar toenemen als door een afname van andere onttrekkingen en door
waterhuishoudkundige regeneratie (waterconsveringen) de oorspronkelijke gondwaterstroming- en
stand is hersteld.
De Werkgroep Milieubeheer wijst op het belang voor Nijmegen van de grondwaterwinning Nieuwe
Marktstraat en betreurt het dat voor deze winning geen actief grondwaterbeschermingsbeleid wordt
gevoerd. Gehele of gedeeltelijke reallocatie naar elders, bijvoorbeeld Heumensoord, resulteert In een
veel grotere aantasting van natuur en milieu. De Werkgroep verzoekt om de functie-vastlegging voor
de drinkwaterwinning Nieuwe Martkstraat Nijmegen alsnog te overwegen.
De gemeente Nijmegen (445) pleit ervoor de mogelijkheden tot uitbreiding van de onttrekking In
Heumersoord open te houden en wil ook de winning in de Nieuwe Marktstraat handhaven.
Een nadere kwantificering van de waterwinningen rond Nijmegen valt buiten het kader van het WHP,
maar zal worden uitgewerkt in het Grondwaterkwantiteitsbeheersplan. Ten aanzien van de winningen
Heumensoord kan nog worden gesteld dat momentel een vergunningsaanvraag in behandeling is
voor een tijdelijke uitbreiding. Hierbij zijn inderdaad de beperkte winningsmogelijkheden in deze
omgeving gebleken t.a.v. de natuur zowel binnen als buiten de provincie. Dit is een reden waarom

in dit WHP voorgesteld wordt om hier de mogelijkheden van grondwateraanvulling d.m.v. infiltratie te
onderzoeken.
Met betrekking tot de bescherming van pompstation Nieuwe Markstraat is ons huidige beleid erop
gericht om dergelijke stedelijke winningen niet te beschermen.
5.3.8.j

grondwateronttrekking in Oost-Gelderland

De Waterleiding MIJ. Oostelijk Gld. (299) stelt voor in de tekst op blz. 75 midden, "ObbinkmarkZelhem en Gorssel zullen als kansrijk worden aangemerkt" het woord "zullen" te schrappen. Dit zijn
voorbeelden van contintffteft van beleid. De WOG neemt aan dat de continuïteit van het beleid ook
van toepassing is op de lopende aanvraag voor het pompstation "De Pol', evenals op de in het 10jarenplan van de VEWIN aangekondigde uitbreidingen in Zutphen en Varsseveld.
Het Landbouwschap (282) vindt het zeer bezwaarlijk dat de toekomstige winning Zelhem Obblnkrnark
wordt aangehaald als een winning met beperkte nadelige gevolgen voor de natuur en daarom
kansrijk, omdat deze winning zeer nadelig is voor de landbouw. Bovendien ligt deze winning volgens
de kaart niet in een gebied waar uitbreiding van de drinkwaterwinning mogelijk is.
Overigens vraagt het Landbouwschap zich af of bij het aanwijzen van de Overbetuwe als gebied voor
de toekomstige drinkwaterwinning wel voldoende rekening Is gehouden met het feit dat dit gebied als
een potentieel ontwikkelingsgebied moet worden gezien voor de land- en tuinbouw.
De heer Bruil (287) heeft een bedrijf in het waterwingebied het Noordijkerveld. Hij wil weten waarom
de provincie de WOG een vergunning heeft verleend voor de onttrekking van 1 miljoen m 3 water.
De gemeente Neede (307) wijst er op dat het Noordijkerveld- ook volgens de provincie- een kwetsbaar en waardevol gebied Is. Daar past geen onttrekking van 3 miljoen m 3 grondwater bij.
De heer Berenpas (251) maakt er bezwaar tegen dat de Waterleidingmaatschappij Oost Gelderland
een vergunning heeft gekregen om de drinkwaterwinning bij het pompstation Vorden uit te breidden
van 1 naar 3 miljoen m terwijl de landbouw wordt gekort. Hij stelt voor om boeren met als
hoofdberoep landbouw die met hun bedrijf in een waterwingebied liggen, een ruimere vergunning
voor beregenen en dergelijke te geven dan anderen, omdat ze zich al aan zoveel andere regels
moeten houden.
Voor het gebied Oost Gelderland geldt, net als voor het centrale deel van de Veluwe, dat het beleid
sinds de vaststelling van het Grondwaterplan veranderd is. Dit laat zich vooral verklaren door beter
inzicht van de noodzakelijke kwelstromen en de wijze waarop thans met het belang natuur wordt
omgegaan. Om echter niet in een keer te komen tot een al te radicale ombuiging voor de regio
Oost Gelderland, is opgenomen om de winning Zelhem Obinkmark, gebaseerd op het Grondwaterplan, en de winning Gorsel als kansrijk te blijven aanmerken.
Dientengevolge kan het verzoek van de WOG om het woordje zullen te schrappen worden
gehonoreerd.
Tekstvoorste l blz. 75 laatste zin 6e alinea:
De betreffende zinsnede moet luiden: 'Vanuit een oogpunt van continuiteit van beleid worden deze
winningen als kansrijk aangemerkt'.
Voor wat betreft de winningen Zutphen en Varseveld kan worden gesteld dat dit niet geldt. Voor wat
betreft het pompstation de Pol zullen wij bij verdere afhandeling van de aanvraag het in het
Grondwaterplan en dit WHP geformuleerde beleid naar evenwicht meenemen bij ons besluit.
Voor de specifieke vragen over de winning Noordijkerveld kan vermeld worden dat de betrokken
belangen bij de lopende procedure rond dit pompstation zullen worden afgewogen.
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BELEID IN DE PLANPERIODE
5.3.8.k

beperking waterverbruik

Drinkwaterbesparing is volgens de Veluwse Nutsbedrijven (28) het beste te bereiken door middel van
een forse verhoging van de kubieke meterprijs van water, in combinatie met een goede voorlichting.
Dit is te bereiken door de zuiveringslasten en de rioolrechten toe te rekenen aan de kubieke meter
prijs van water. (het zgn. "waterspoor) Op die manier worden de zuinige consumenten ontzien. De
VNB verzoeken de provincie haar invloed aan te wenden om een dergelijk tariefsysteem te realiseren.
De heer Ordelman (1) en de stichting Milieuraad Neede (278) willen door middel van goede
voorlichting de burger stimuleren minder water te gebruiken, bijvoorbeeld door vaker een douche te
nemen In plaats van een ligbad en tijdens het douchen de waterkraan niet constant door te laten
lopen.
De WOG (299) vindt dat de combinatie van drinkwater uit grondwater en het plafond van 170 min m3
meer besparing op gebruik van drinkwater betekent. Besparing moet dus kernpuntbeleid zijn, dit is
echter mager ingevuld. Een integratie van alle waterkosten via het "waterspoor" is het beste
prijsmechanisme.
De Stichting Milieuwerkgroep Doetinchem e.o. (72) stelt voor de consumptie van water door
huishoudens, industrie en landbouw af te remmen door voorlichting en een progressief tarief. Dit
zowel voor het watergebruik als voor de lozing van het afvalwater, de zuiveringslasten. De
Milieuwerkgroep onderschrijft dat het laagwaardig gebruik van grondwater moet worden
teruggedrongen.
De Samenwerkende Kamers van Koophandel in Gelderland (419) missen in het
uitvoeringsprogramma een uitwerking om de waterconsumptie door huishoudens te verminderen. Dit
terwijl het plan wel veel aandacht schenkt aan onttrekkingen door bedrijven, onttrekkingen die juist
de laatste jaren sterk zijn afgenomen.
De mogelijkheden voor prijsmechanismen voor remming op het watergebruik zouden onderzocht
moeten worden, hetgeen in dit WHP is aangegeven. De "waterspoordiscussie" is reeds landelijk tot
een eind gekomen; wij zien dit vooralsnog niet als een haalbare optie, hoewel het een van de
methoden is om tot een prijsmechanisme te komen. Een andere methode is het progressief tarief.
Voor de beperking van het watergebruik is voorlichting een belangrijk instrument. Hiervoor willen wij
dan ook samen met de waterleidingbedrijven en het bedrijfsleven middelen ter beschikking stellen.
Voor het waterverbruik door de industrie kan gesteld worden dat de afname van het verbruik tot een
staan is gekomen. In 1989 is er wederom sprake van een stijging met 3 miljoen m3 t.o.v. 1988.

5.3.8.1

schadevergoeding

De laatste twee gedachtenstreepjes op blz. 93 onder 26 zou de Waterleiding Mij. Oostelijk Gld. (299)
samen willen vatten als "De landbouw zal geen financiële schade lijden". De WOG hoopt dat bij de op
blz. 94 onder 28 genoemde heroverweging van vergunningen ook zal gelden "De
drinkwatervoorziening zal geen financiële schade lijden".
Het Landbouwschap (282) is het er niet mee eens dat bij het vergunningenbeleid voor
drinkwateronttrekking schade aan de natuur zwaarder weegt dan schade aan de landbouw; de
landbouw mag nimmer onevenredige schade leiden.
Bij het heroverwegen van vergunningen kunnen vergunninghouders een beroep doen op het
Schadefonds Grondwateiwet indien zij hierdoor onevenredige schade lijden.
Schade aan landbouw en/of natuur wordt bij elke aanvraag tot grondwateronttrekking afgewogen.
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5.3.9

Bedrijven

Het tweede leidingnet en het onderscheid in hoog- en laagwaardig gebruik van water roepen
discussie op. Sommige insprekers zijn positief over het tweede leidingnet, anderen zijn minder
enthousiast.
5.3.9.a

uitwerking functie

De Samenwerkende Kamers van Koophandel in Gelderland (419) missen bij de uitwerking van de
functie water voor bedrijven een verband met doelstelling 2 (duurzaam en veelzijdig gebruik van het
water). Het ontwerp WHP beperkt zich tot de functie grondwater voor bedrijven. Dit gemis leidt tot
onvoldoende afweging van belangen.
Gezien de zeer beperkte wijze waarop in onze provincie niet-Rijkswater wordt benut door bedrijven
hebben wij het niet noodzakelijk gevonden om hiervoor een functie vast te leggen.
5.3.9.b

tweede leidingnet

De Veluwse Nutsbedrijven (28) zijn sceptisch over de mogelijkheden om via een tweede leidingnet
ruwwaterkwalltett te leveren aan bedrijven die geen hoge eisen aan het water stellen, gezien de
verspreide ligging van deze bedrijven. Als de voedings- en genotmiddelenindustrie (hebben
drinkwaterkwallteit nodig) èn de papierindustrie van een dergelijk tweede leidingnet uitgesloten
blijven, zien de VNB geen basis voor dit tweede leidingnet. Het leveringspotentieel is dan te klein.
Een goed inzicht in waterkwaliteitseisen van de bedrijven Is essentieel. Verder verwijst zij naar het
Grondwaterplan, taakstelling 17.
De Waterleiding Maatschappij Gelderland (235) staat wel positief ten opzichte van het onderzoek naar
de haalbaarheid van gescheiden waterlevering aan bedrijfsterrein en zal waar mogelijk haar
medewerking verlenen.
De Samenwerkende Kamers van Koophandel in Gelderland (419) staan positief ten opzichte van een
tweede leidingnet. Afhankelijk van de exploitatiekosten zou de kwaliteit van het water kunnen worden
afgestemd op de eisen van o.a. het betreffende bedrijf. De SKG stellen voor de kosten van een
dergelijk net evenwichtig te verdelen over het bedrijfsleven en de drinkwatergebruikers. Dit zal de
bereidheid van het bedrijfsleven om over te gaan op een gescheiden leidingnet bevorderen.
Bij een tweede leidingnet voor ruv.water voor bedrijven realiseren wij ons samen met deze
insprekers dat het voor alle bedrijfstakken, zowel technisch als financieel goed uitgezocht dient te
worden.
5.3.9.c

hoog- en laagwaardig gebruik grondwater

De heer Andersen (m8) van de stichting werkgroep Milieuzaken Apeldoorn gaat in op het gebruik van
grondwater door bedrijven. Heeft de papier- en kartonlndustrie wel kostbaar drinkwater (30%) nodig,
kan niet volstaan worden met oppervlaktewater?
Met betrekking tot de papierindustrie stellen de Veluwse Nutsbedrijven (28) dat deze ook
oevergrondwater zou kunnen gebruiken. Zij vragen zich af wat de provincie bedoelt met de
opmerking dat de papierindustrie speciale eisen stelt aan de waterkwaliteit (blz. 22 ontwerp-plan).
De heer Heusinkveld (m5) van de Nizo-milieudienst bv. vraagt wat het beleid Is m.b.t. de al verleende
onttrekkingsvergunningen in het kader van grondwaterwet. Wat Is de betekenis van een definitieve
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vergunning? Hij weet dat er bij het ministerie van VROM wordt nagedacht over hoogwaardige en
laagwaardige toepassingen en m.n. m.b.t. het gebruik van grondwater voor koeldoeleinden. Hij vraagt
of er alsnog beperkingen worden opgelegd In reeds verleende vergunningen.
A.J. ten Dolle (45), de SKG (419) en het VNO (54) zijn van mening dat industriële onttrekkingen van
grondwater voor hoogwaardige toepassingen dezelfde prioriteit dient te hebben als onttrekking ten
behoeven van de drinkwatervoorziening.
De Regionale Milieuraad Veluwe (328) vraagt zich af of voorlichting alleen voldoende is bij het
bereiken van een zuiniger gebruik van grondwater door het bedrijfsleven. Zij suggereert hier ook de
prijsstelling voor te gebruiken.
De directeur LNO (310) vindt de opmerking onder punt 40 vreemd omdat dergelijke onttrekkingen In
principe altijd dienen te worden tegengegaan.
In het ontwerp-WHP is aan gegeven dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen hoog- en
laagwaardig gebruik van grondwater. Onder hoogwaardig gebruik wordt verstaan die processen,
waarvoor de Warenwet eisen stelt, zoals bijvoorbeeld in de voedingsindustrie. Voor laagwaardig
gebruik geldt deze eis niet, hoewel er voor diverse andere produktieprocessen vaak een kwaliteit is
vereist als van goed grondwater. Niettegenstaande deze eis blijft dit naar onze mening een
laagwaardig gebruik, aangezien de te stellen (vooral bacteriologische) eisen aan een eventueel
zuiveringsproces veel minder stringent zijn dan in die processen waar het aspect volksgezondheid
speelt.
Voor de openbare drinkwatervoorziening worden ook hoge eisen gesteld. Gezien het grote belang
van deze winningen voor de volksgezondheid geven wij aan dit gebruik een nog hogere prioriteit
dan aan hoogwaardig gebruik In de industrie.
Het terugdringen van het laagwaardig gebruik van grondwater zal verder worden uitgewerkt in het
Grondwaterkwantiteitsbeheersplan. Ook zal in dit plan nauwkeuriger worden aangegeven om welke
hoeveelheden het precies gaat. Dit vraagt namelijk een beschouwing op bedrijfniveau, omdat in veel
bedrijven het water meermalen wordt gebruikt. De hoeveelheid koelwater die in Gelderland aan de
bodem wordt onttrokken bedraagt circa 12% van de totale hoeveelheid onttrokken grondwater. In
het beheersplan zullen wij aangeven wat de mogelijkheden zijn om tot nog verdere beperkingen te
komen.

De Grondwaterwet staat hef toe dat de definitieve grondwatervergunnin gen kunnen worden
heroverwogen, indien de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen dit vergen. De wet
beschermt daarbij wel de belangen die de vergunninghouder heeft d.m.v. een beroep op de Kroon
(art. 43). Ook kent de Grondwaferwef een schadevergoedingsregeling voor het vergoeden van de
onevenredige schade die voortvloeit uit een dergelijke heroverweging.

5.3.10

Stedelijk gebied

De waterbeheerders tekenen bezwaar aan tegen de constatering dat retentievijvers tot het
afwateringssysteem horen en dus onder hun verantwoordelijkheid vallen.
Een aantal gemeenten vraagt zich af of het wel zin heeft te investeren in milieu-investeringen, met
name op het gebied van de riolering, omdat er op het moment veel verschillende onderzoeken
lopen die van grote invloed kunnen zijn op dergelijke investeringen.
Enkele insprekers stellen dat provincie en rijk mede verantwoordelijkheid dienen te nemen voor de
grondwaterstand in stedelijke gebieden.

5.3.10.a retentievijvers

Het waterschap van de Berkel (422) is het er niet mee eens slib-bezinkvijvers het etiket retentievijver
krijgen opgeplakt om ze zo onder verantwoordelijkheid van de waterkwantiteitsbeheerder te brengen.
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Het waterschap Gelderse Vallei (3) is het er niet mee eens dat onder § 8.2 punt 5 beschreven staat
dat retentievijvers behoren tot het afwateringssysteem. Volgens het waterschap geeft de
kwantiteitsbeheerder in het beheersplan aan welke middelen tot het afwateringssysteem behoren als
dergelijke vijvers gegraven zijn voor kwantiteitsbeheer zijn zij het ermee eens. Als retentievijvers voor
meerdere functies zijn aangelegd, hoeven deze niet noodzakelijk tot het afwateringssysteem te
behoren.
Ook de dlstrictcommissie Landbouwschap Winterswijk (263) is van mening dat retentievijvers niet
behoren tot het afwateringssysteem, en stelt voor om de vaststelling in het plan dat dit wel zo zou
zijn te schrappen.
Volgens het polderdistrict Rijn en IJssel (266) wordt In beleidspunt 51 abusievelijk over retentievijvers
gesproken waar sprake is van bezinkvijvers. Dergelijke vijvers behoren tot het ontwateringssysteem,
omdat deze een primair bergende functie hebben.
Een retentievijver is in eerste instantie bedoeld om de zeer snelle afvoer van verharde oppervlakken
in stedelijke gebieden af te vlakken. De riolering stort ter plaatse van retentievijvers een aantal malen
per jaar over. Riolering in goede staat is vloeistofdicht, d. w.z. dat geen afvalwater -anders dan via
een overstort- het grond- of oppervlaktewater kan bereiken. Retentievijvers zijn niet vloeistofdicht.
Daarvoor worden zelfs retentievijvers zonder verbinding met het afwateringssysteem als onderdeel
van de waterhuishouding beschouwd. De hoeveelheden water en eventuele verontreinigingen
komen ook op die punten in het waterhuishoudkundig systeem. Retentievijvers uitstromend op
oppervlaktewater vormen uiteraard een onderdeel van belang van het afwateringssysteem.
In het ontwerp-Waterhuishoudingsplan (beleidsuitpraak 51) wordt voor nieuw aan te leggen situaties
zo veel mogelijk gekozen voor retentievijvers. Deze retentie kan ook worden bereikt door het
verbreden van de ontvangende watergang, maar bij lozing op een watergang worden de
verontreinigingen uit het overstortwater mee verspreid over het afwateringsstelsel. Bij een
retentievijver worden verontreinigingen geconcentreerd. Uit kwalitatief oogpunt verdient een
retentievijver dus de voorkeur.
In bestaande situaties is in het verleden vaak gekozen voor het verbreden van de ontvangende
watergang. In het plan wordt de waterkwaliteitsbeheerders opgedragen na te gaan welke situaties
kunnen worden verbeterd door alsnog retentievijvers aan te leggen.

5.3.10.b rioleringen
Het onderzoek van NWRW/STORA heeft aangetoond dat er geen verband is tussen de vuillast en de
frequentie van de overstortingen. De gemeente Ede (52) vraagt zich af of het wel zinnig is om op dit
moment investeringen te doen in randvoorzieningen bij overstorten. De onderbouwing door
onderzoeken is nog te gering. Onder andere in de gemeente Ede loopt op dit moment een onderzoek naar slibtransport in rioolstelsels. De processen die te maken hebben met slibtransport worden
in dit onderzoek direct in verband gebracht met de vuiluitworp van rioolstelsels op oppervlaktewater.
Een mogelijke uitkomst van dit onderzoek zou kunnen zijn dat er meer scheiding aan de bron moet
komen. In extreme vorm kan dat betekenen: afzonderlijk inzamelen, schoonmaken en transporteren
van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater. De gemeente Ede stelt dat het pas
zinnig is investeringen te doen als de uitkomsten van verschillende nu lopende onderzoeken bekend
zijn. Zij is gaarne bereid om hierover met de provincie te overleggen. Het gaat daarbij met name over
de bijstelling van enkele punten uit hoofdstuk 8, in de Inspraakreactie niet met name genoemd.
Ook een aantal Veluwse gemeenten (253), (255), (256), (309), (443) en (448) wijst op de vele
onderzoeken en studies die op dit moment gaande zijn. Zij trekken daaruit de conclusie dat het plan
zodanig flexibel moet zijn dat snel op nieuwe inzichten ingespeeld kan worden. Zij vernemen graag
welke plannen de provincie in deze richting heeft, niet alleen in het algemeen, maar ook voor wat
betreft de resultaten van de verschillende studies die nu nog lopen.
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De Hengelsportvereniging Barneveld (311) is van mening dat het gemengde rioolsysteem
onaanvaardbaar Is, Indien door overstorten grote hoeveelheden rioolwater in het oppervlaktewater
terecht kunnen komen. Dit leidt tot eutrofiëring en zuurstofgebrek. Retentievijvers bieden geen
soelaas. Een gemengd systeem met bergbezinkbassins acht de Hengelsportvereniging wel
aanvaardbaar, mist de bergingscapaciteit groot genoeg is om overstort op het oppervlaktewater te
voorkomen. Bij nieuwe rioleringen is het verbeterd gescheiden systeem volgens de
Hengelsportvereniging veruit superieur.
Als alternatief noemt de Hengelsportvereniging voorts nog de overstort op een speciaal daartoe
aangelegd blezenveld te laten overstorten. in Houten Oost zijn met een dergelijk (experimenteel)
systeem goede resultaten geboekt. Ook kostentechnisch springt dit systeem er gunstig uit.
De gemeente Doetinchem (336) stelt dat recent gebleken is dat bij riooloverstorten het slib in de betreffende watergang afkomstig uit de riolering verontreinigd kan zijn. Vooral bij watergangen waar
weinig of geen doorstroming is, bestaat de kans dat het slib snel bezinkt waarin verontreinigingen
zich dan ophopen. Hierbij moet vooral gedacht worden aan overstortvijvers in woongebieden. Het
opruimen van dit slib kan veel geld kosten, afhankelijk van de mate en de soort verontreiniging. Een
en ander, kan aanleiding zijn om de riooloverstorten uit exploitatieoverwegingen te saneren. Ook kan
gedacht worden aan het combineren van overstorten, die dicht bij elkaar liggen.
Verder stelt Doetinchem dat men bij randvoorzieningen in de vorm van retentievijvers of
bergbezinkingsbassins rekening moet houden met de hoge verwerkingskosten van het rioolslib. Dit
komt in het ontwerp-WHP onvoldoende tot uiting.
De Gelderse Milieufederatie (308) vindt dat overstorten er niet toe mogen leiden dat het
oppervlaktewater extra belast wordt en pleit er voor om de overstorten te onderwerpen aan een
heffing.
Voor wat betreft rioleringen stelt de GMF dat er in de planperiode een aanpak dient te worden
opgezet om de belasting van het oppervlaktewater door onrendabele aansluitingen terug te dringen.
De prioriteit dient daarbij te liggen bij de grootste verontreinigers.
In Gelderland bestaat ca. 90% van de rioleringen uit gemengde stelsels. Voor Gelderland is
nagegaan dat het vergroten van de bergingscapaciteit in deze stelsels, zodat vrijwel nooit
overstorten nodig zijn, meer dan 4 miljard investering vergt nog afgezien van het ruimtebeslag.
Overstorten zijn dus onvermijdelijk en belasten het oppervlaktewater. De hoofdlijn in het
Waterhuishoudingsplan is ten aanzien van de riolering:
- verminderen van de uitworp van vuil
- restlozing verdunnen en beheersbaar concentreren (in de retenfievijver).
De resultaten van het onderzoek van de Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit zijn al
vroegtijdig ingepast. In navolging van de NWRW zal op termijn de overstortfrequentie als criterium
worden verlaten. De beleidstekst in hoofdstuk 8 t.a.v. de overstort frequentie is niet volledig
duidelijk. Hier wordt een tekstvoorstel gedaan.
Tekstvoorstel.- pag. 99, punt 48, 4e gedachtenstreepje wordt verlangen door:
- Indien de overstortingsfrequentie niet in overeenstemming is met de richtlijnen als
opgenomen in het waterkwaliteitsbeheersplan dienen aanvullende voorzieningen bij de
overstorten te worden gerealiseerd.
- Uitbreiding van de bergingscapaciteit van de riolering vindt bij voorkeur plaats in de vorm van

bergingsreservoirs.'

Het beperken van de uitworp van vuil door middel van randvoorzieningen is een nieuwe, maar
inmiddels voldoende beproefde techniek. Het wachten op nieuw onderzoek naar slibbewe ging in
rioolstelsels wordt niet verstandig geacht. Het scheiden aan de bron kan parallel naast de aanleg
van randvoorzieningen plaatsvinden. Het milieurendement blijft zo groot dat krachtige stimulering
van de aanleg van bergbezinkbassins en werveloverstorten op zijn plaats is.
Het verbeterd gescheiden stelsel is -afhankelijk van de waterhuishouding van een gebied-
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kostbaarder dan gemengde of gescheiden riolering. De kennis ontbreekt op dit moment om af te
wegen of de meerkosten van een verbeterd gescheiden stelsel opwegen tegen de nadelen die
resteren bij een gemengd stelsel met goede voorzieningen.
Bij het stellen van prioriteiten voor onrendabele aansluiting op de riolering van verspreide lozingen
zal de ligging binnen een gebied (bv. grondwaterbeschermingsgebied voor ecologisch niveau)
bepalend zijn. De omvang van de lozing komt op de tweede plaats. Algemeen geldt dat als
aansluiting op de riolering te kostbaar is er minimum voorzieningen moeten worden getroffen die
erop gericht zijn belasting van bodem en oppervlaktewater terug te dringen.

5.3.10.c norm grondwaterstand stedelijk gebied
De heer Van der Voort (m7) spreekt namens de CBTB Nunspeet/Huishorst. Hij Is tevens
hoofdgeérfde van het waterschap Noord-Veluwe. Hij verwijst naar de situatie In Nunspeet waar tegen
het advies van de landbouw In toch gebouwd Is in de Ulenburg. Het water staat nu voor een deel
onder de huizen; het waterschap zou dat water weg moeten halen.
In stedelijk gebied hebben zowel de gemeente als het waterschap een taak ten aanzien van het
beheersen van de waterhoeveelheid. De verdeling van deze taken wordt vaak aangegeven in de
verordening waterhuishouding. De visie op deze taakverdeling is als volgt:
- de gemeente is verantwoordelijk voor het bouwrijp maken en houden van bebouwd gebied, dat
houdt in aanleg, beheer en eventueel vervanging van ontwateringsmiddelen (draining, kleine
sloten). Ook de controle op de werking van de ontwateringsmiddelen door meting van ondiepe
grondwaterstanden in bebouwd gebied behoort tot de taak van de gemeente. Bij klachten van
burgers Is de gemeente de 'brievenbus
- het waterschap heeft de actieve zorg voor een goede grondwaterstand voor zover die is te
beïnvloeden door opoervlaktewaterbeheer. Bij beoordeling van nieuwe situaties of problemen bij
bestaande situaties heeft het waterschap het voortouw voor wat de waterhuishouding betreft. In
het beheersplan legt het waterschap de waterhuishoudkundige situatie ook in stedelijk gebied
vast en zet de lijnen uit voor de waterhuishouding in stedelijke uitbreiding. Daarbij kan ook
rekening worden gehouden met het beëindigen van grondwateronttrekkin gen.
- de intensiteit van het overleg tussen gemeente en waterschap zal sterk moeten toenemen. Met
de hoofdlijnen uit het Waterhuishoudingsplan kan de stedelijke waterhuishouding vrijwel volledig
op beheersniveau (gemeente, waterschap) vorm worden gegeven.
De duidelijkheid ten aanzien van de taakverdeling kan door een wijziging in beleidsuitspraak 46,
2e gedachtenstreepje als volgt verder worden verbeterd:
Tekstvoorstel: pag. 98, punt 46: bij 2e gedachtenstreepje:
schrappen 'door het beëindigen van de grondwateronttrekking en'
- toevoegen '- De waterkwantiteitsbeheerder kiest na overleg met de gemeente de meest
doelmatige oplossing om mogelijke wateroverlast door het beëindigen van
grondwateronttrekkin gen te voorkomen'
-

De norm van de onM'ateringsdiepte van 70 cm gedurende 1 è 2 dagen per jaar is een
onM'erperiterium voor het bebouwde gebied. De grondwaterstand zal meestal lager zijn. Het is in
het algemeen niet de bedoeling dat bv. door het instellen van lagere peilen in oppervlaktewater in
feite met een norm van bv. 1 meter wordt gewerkt. Hierdoor ontstaat onnodig extra verdroging. De
aanduiding minimale onM'ateringsdiepte houdt rekening met hooggelegen stedelijkebied, waar
zonder gerichte waterhuishoudkundige ingrepen al diepere grondwaterstanden optreden.

5.3.10.d grondwateroverlast in stedelijke gebieden
Ei

Het waterschap van de Berkel (422) vindt het niet terecht dat de provincie en het rijk geen
verantwoordelijkheid nemen in de problematiek van wateroverlast in stedelijke gebieden. De
problemen zijn van algemeen maatschappelijke aard en de provincie kan als toezichthouders
medeverantwoordelijkheid nauwelijks ontzegd worden.
De gemeente Nunspeet (255) heeft behoefte aan een landelijke regeling die regelt wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn bij wateroverlast in het stedelijk gebied. Voor wat betreft het
Waterhuishoudingsplan, stelt Nunspeet dat het haar om pragmatische redenen gewenst lijkt dat de
waterkwantlteltsbeheerders het initiatief nemen om een onderzoeksplan op te stellen bij ernstige
wateroverlast In het stedelijk gebied. Bovendien, staat in het plan dat de verschillende instanties de
sanering van onroerend goed In overleg met de eigenaren» ter hand nemen. Nunspeet vindt dat de
term overleg" er niet toe mag leiden dat er voorshands niet aan een verdergaande participatie wordt
gedacht. In bepaalde gevallen zal een financiële bijdrage van de betrokkenen een essentiële rol
kunnen spelen.
H. Bos (342) en de stichting tot behoud Veluwse Sprengen en Beken (242) stellen dat ontwatering in
stedelijke gebieden tegen de laagst maatschappelijke kosten aanvaardbaar Is zolang dit niet In strijd
Is met andere belangen, zoals natuur en landschap.
Het onderzoek naar de oorzaken van wateroverlast in stedelijk gebied maakt het waarschijnlijk dat
de hoofdoorzaak van wateroverlast in de ontwerp- en aanlegfase van bestemmingsplannen zit. Het
knelpunt is meestal de pntwpterinp. De gemeente is hier eerstverantwoordelijke. De taakopvatting
van waterschappen ten aanzien van stedelijk gebied is nogal divers geweest en het betrekken van
waterschappen in de ontwerp fase door gemeenten ook. Het Waterhuishoudingsplan werkt hier op 3
fronten:
duidelijke taakafbakening
- verplicht overleg gemeente/waterschap
- meer aandacht van de provincie voor bestemmingsplannen voor wat de waterhuishouding betreft.
-

De aandacht van de provincie op de waterhuishoudkundige aspecten in het bestemmingsplan is
beperkt geweest. Verreweg de meeste nieuw/okaties zijn echter -ondanks het bouwen in
laaggelegen gebieden- probleemloos ontwaterd. Pas na de droge zeventiger jaren zijn in de
tachtiger jaren de problemen zodanig toegenomen dat van een probleem op enige schaal
gesproken kan worden. De provincie neemt haar verantwoordelijkheid wel degelijk door f 500.000,-in de planperiode beschikbaar te stellen voor goede voorbereidende onderzoeken en
proefprojecten voor doe/matige oplossingen. De saneringskosten -die vee/al zeer hoog zijn- komen
echter voor rekening van degenen die primair verantwoordelijk/belanghebbend zijn.
Bij de beoordeling van de laagst maatschappelijke kosten worden naast financiële gevolgen ook de
gevolgen voor natuur en landschap meegewogen.

5.3.11

Waterrecreatie

Vanuit de sportvisserij wordt er op gewezen dat hengelwateren minimaal de kwaliteitseis Water voor
karperachtigen moeten krijgen. Verder wijzen een aantal insprekers op de problemen die kunnen
ontstaan bij de combinatie van recreatie (met name kanovaart) en andere functies (natuur,
landbouw). Tenslotte gaan enkele insprekers in op de functie-vastlegging voor zwemwater.

5.3.11.a geschiktheid watergangen voor kanovaart
De directeur LNO (310) vindt de wegingskaders soms wat vaag. Met name vraagt hij zich af of bij het
geschikt maken van watergangen voor de kanovaart ook gedacht wordt aan een zekere structuur.
Zou het WHP niet de criteria moeten leveren op grond waarvan de afwegingen kunnen worden
WAJ

gemaakt?
Het polderdistrict Rijn en IJssel (266) Is van mening dat het inconsequent is het Oude
Rijnstrangengebled aan te willen wijzen als beschermd natuurgebied en tegelijkertijd dit gebied open
te willen stellen voor de recreatieve kano- en roeivaart. Een vergelijkbare situatie doet zich voor langs
de lJsseldijk nabij Keppel, wat als weidevogelgebied is aangemerkt terwijl de dijk moet worden
opengesteld voor recreatief verkeer.
Het is de heer van Steenis (321) een doorn in het oog dat de kanovaart zonder rechthebbenden
(visrecht) zoals zij tot stand gekomen is.
De heer Teeuwen (324) stelt dat de toegankelijkheid van rivier- en beekoevers niet bevorderd dient te
worden maar juist tegengegaan, omdat deze de natuur bedreigen.
Meer in het bijzonder vindt de Natuurbeschermingsraad Winterswijk (325) dat de Boven-Slinge niet
aangemerkt mag worden als geschikt voor de kanovaart.
Het waterschap lJsselland-Baakse Beek (335) verwijst naar een stageverslag waaruit blijkt dat de
wateren In zijn gebied minder geschikt zijn voor de kanovaart vanwege de vele obstakels die er in
voorkomen en de soms zeer lage waterstanden. Het waterschap stelt dan ook voor aan de
opmerking op pg. 63 dat grotere watergangen meer Ingericht moeten worden voor de kanovaart en
de hengelsport, toegevoegd dient te worden "Indien deze zich daartoe lenen".
In hoofdstuk 4 van het plan, dat achtergronden van het plan weergeeft, is in afb. 26 aangegeven
welke wateren qua afmetingen geschikt zijn voor ka.novaart. Deze afbeelding geeft technische informatie en geeft geen beleid weer. Dit geldt dus ook voor het Rijnstrangengebied en de BovenS/in ge. In het stageverslag 'Kanovaren in Oost-Gelderland' van de heer M.J. Jansen wordt geconcludeerd dat er wel mogelijkheden zijn voor kanovaart. Het voorkomen van obstakels hoeft op zich
geen belemmering te zijn: voor passsage dienen voorzieningen gemaakt te worden. Het is een
afweging waarbij het aantal hindernissen, nadelige gevolgen voor natuur of hengelsport en kosten
een rol spelen. Ook te lage waterstanden kunnen een probleem vormen. Dit vraagt een uitwerking
op beheersniveau. De waterschappen krijgen hierin -samen met de recreatieschappen- een
voortrekkersrol door het opstellen van een plan van aanpak voor verbetering van de mogelijkheden
van recreatief varen. De waterschappen doen in hun beheersplannen voorstel/en voor de vastleg ging van de functie recreatief vaarwater. Zie verder beleidspunt 53 op pagina 100 van het plan.

5.3.11.b schade natuur en vervuiling door recreatie
Het gebruik van grotere wateren voor sportvisserij en kanovaren kan, zo stelt het waterschap van de
Oude IJssel (27) conflicten opleveren ten aanzien van de natuurontwikkeling. In geval van conflicten
zal eerder naar een scheiding van functies in bepaalde trajecten gezocht dienen te worden.
De heer Arfman (248) Is van mening dat het plan te veel aandacht besteedt aan de recreatie
(kanovaren) terwijl dat ook vervuiling met zich meebrengt en de recreanten niet financieel afhankelijk
zijn van de natuur.
E.J. Ordelman (269) valt het op dat de waterrecreatie nogal wat uitbreiding van de activiteiten in het
vooruitzicht is gesteld. Hij wijst de provincie op de indirecte vervuiling van water en taluds die dit met
zich meebrengt.
De heer Busger op Vollenbroek (300) vindt dat bij het geschikt verklaren van wateren voor de
kanovaart ook gekeken moet worden naar de eventuele schade aan de natuur.
De Natuurbeschermingsraad Winterswijk (325) zegt dat gebieden met functie V uitgesloten moeten
worden van recreatief medegebruik omdat kano varen en hengelen te schadelijk zijn voor de natuur.
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De relatie tussen waterrecreatie en natuur is aangegeven aan het begin van paragraaf 7.3.5 van het
plan. Deze alinea blijkt niet voldoende duidelijk te zijn. Voorgesteld wordt deze te vervangen door:
Voorstel tekstwilziging: pag. 77, le alinea paragraaf 7.3.5.:
aldus wijzigen: 'De funkties voor waterrecreatie hebben alleen betrekking op oppervlaktewater.
Voor waterrecreatie zijn de mogelijkheden in de gebieden met functie IV ('water voor landbouw
en kwelafhankelijke land- en waternatuur) slechts in een beperkt aantal wateren aanwezig of er
moet een zonering mogelijk zijn. In de gebieden of wateren met functie V ('water van het hoogste
ecologische niveau) en de gebieden met meest waardevolle en potentieel meest waardevolle
natuur (zie afbeelding 20) is waterrecreatie niet te verenigen met waterrecreatie.'
De aanleg van ecologische verbindingszones is In de eerste plaats gericht op de verbinding van
grote eenheden natuur. Voor wateren die ook voor waterrecreatie van belang zijn, zal -voordat investeringen worden gedaan- moeten worden nagegaan of beide te verenigen zijn, danwel afgewogen
welk belang prevaleert. Voor wateren die zijn aangegeven als mogelijke verbindingszone op funk tiekaart 2 Is het belang van natuur zwaarwegend.

5.3.11.c functie-eisen hengelwater
De directeur LNO (310) vindt dat de doelstelling "Water voor karperachtigen" op pg. 101, 123 en 142
uitgebreid moet worden met de doelstelling "water voor zalmachtigen".
De Gelderse Milieufederatie (308) merkt op dat ook de kwaliteitseis "water voor zatmachtigen" in het
plan gesteld moet worden.
Het Recreatieschap Nijmegen en omstreken (4) zou In de toelichting van de functie "hengelwater"
graag opgenomen zien dat de wensen van de hengelsport betrekking hebben op de ontsluiting,
alsmede een regeling van vis- en looprechten.
De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (264) vindt dat waar gesproken wordt over hengelwater
minimaal de kwaliteitseis "water voor karperachtigen" gesteld dient te worden.
De heer Oldenhave (398) zegt dat aan alle hengelwater minimaal de kwaliteitsdoelstelling "water voor
karperachtigen" moet worden gesteld.
De directeur LNO (310) vindt dat het belang van de beroepsvisserij onvoldoende tot uiting komt. De
voorwaarden voor dit belang lopen in de praktijk ongeveer gelijk op met de voorwaarden die ten
behoeven van het belang van de natuur worden gesteld. In het plan wordt de beroepsvisserij echter
via de functie "hengelwater ondergebracht bij het belang van de recreatie. De directeur LNO wenst
enige nuancering op dit punt. Het belang van de beroepsvisserij dient duidelijker naar voren te
komen en er dient een functie viswater onderscheiden te worden. Deze functie kan zowel bij IV, V als
bij IX ondergebracht worden.
De functietoekenning in het Oppervlaktewaterkwaliteitsplan is gebaseerd op het voldoen van
wateren aan de waterkwaliteitsnormen die in de AMvB ex artikel 13 en 15 van de WVO aan 'water
voor karperachtigen' gesteld worden. Met andere levensvoorwaarden voor vis zoals morfologie en
watervoerendheici is toen, en ook nu, nog geen rekening gehouden. In de planperiode zal dit aspect
betrokken moeten worden bij de vastlegging van de functie 'hengelwater' (zie functie-eisen blz. 78)
en het nagaan van de haalbaarheid van de waterkwa/iteitsdoelste//ing 'water voor karperachtigen'.
De provincie heeft de wateren met functie 'water voor karperachtigen' overgenomen uit het
QppervIaktewaterkwaliteitsplan. Aan de functie 'hengelwater' wordt nog geen waterkwaliteitseis
boven het basisniveau gesteld. In de planperiode wordt nagegaan of de waterkwaliteitsdoelste//ing
'water voor karperachtigen' als kwaliteitseis bij de functie 'hengelwater' haalbaar is. De opgenomen
lijst met 'water voor karperachtigen' is daarom een overgangs/ijst'.
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De waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerders zijn beter op de hoogte van het gebruik van oppervlaktewater als viswater en van de mogelijkheden die het waterhuishoudkundig systeem daarvoor biedt
dan de provincie. Daarom zullen deze beheerders de functie 'hengelwater' in hun beheersplannen
voorstellen doen voor vastlegging van de funktie hengelwater. In een volgend Waterhuishoudingsplan wordt deze funktie door de provincie vastgelegd.
De vis- en looprechten vragen -naast waterhuishoudkundige eisen en de toegankelijkheid- ook
aandacht.
Voorstel tekstwilziaina: blz. 101, nr. 54;
Toelichting 6e regel na 'toegankelijkheid' toevoegen: 'en regeling van vis- en looprechten'.
In de planperiode zal ook de functie 'water voor za/machtigen' analoog aan 'water voor
karperachtigen' nader bekeken worden.
Voorstel tekstwijzipinp: blz. 78
Toelichting functie hengelwater 2e regel en 4e regel
Voorstel tekstwilzigina: blz. 101 punt 54, 2e gedachtenstreepje en in toelichting en op blz. 123 in
het uitvoeringsprogramma toevoegen '... en 'water voor za/machtigen' ...'.

5.3.11.d tunctievastiegging zwemwater
Het Zuiveringsschap RMerenland (305) heeft bezwaar tegen het aanwijzen van de Markpias te
Kesteren als zwemwater. Deze plas is niet openbaar toegankelijk, er is geen badstrand en nauwelijks
een badzone aanwezig, de oever Is ongeschikt voor zwemmers en bovendien wordt er nauwelijks in
gezwommen.
Voor het Recreatieschap Nijmegen en omstreken (4) is het niet duidelijk waarom voor de Vormerse
Plas (in bijlage 6 getypeerd als surfwater)de functie zwemwater Is vastgelegd, terwijl dit bijvoorbeeld
voor het gat van Melsen (Beuningen), de Biesterveidpias (MiHingen) en de Bisonbaai (Ubbergen) niet
is gedaan.
De Stichting Werkgroep Milieubeheer voor het stadsgewest Nijmegen (332) mist in de opsomming
van zwemwateren de Bisonbaai In de gemeente Ubbergen. De Werkgroep kan zich voorstellen dat de
provincie de Bysonbaal niet als zwemwater wenst te typeren, maar zolang daar massaal gezwommen
wordt, is een adequate controle van het water gewenst.
Op blz. 78 wordt aangegeven dat de functie zwemwater is vastgelegd voor de wateren waar anno
1989 gezwommen wordt en die (in belangrijke mate) voldoen aan de eisen van veiligheid en
hygiëne. De Vormerse Plas voldoet aan deze criteria. Het Gat van Melssen en de Biesterveldtplas
staan wel, in het kader van de Wet Hygiëne en Veiligheid zwemgelegenheden, op de inventarisatielijst van ons. Voor deze plassen moet de toekenning van de functie nog worden afgewogen.
Met name de veiligheid moet nog worden bekeken. Bij de herziening van het WHP zouden deze
wateren de functie alsnog kunnen krijgen (zie ook blz. 102, punt 56). De provincie kent de functie
zwemwater niet aan plassen in de uiterwaarden toe, dit is een taak van het rijk. Het rijk heeft aan De
Bisonbaai de functie zwemwater toegekend. Dit zal door het rijk in het beheersplan voor de rijkswateren worden aangegeven. De waterkwaliteit in de uiterwaarden (o.a. de Bisonbaai) wordt
regelmatig gecontroleerd door Rijkswaterstaat.
De Markpias te Kesteren kwam op grond van onze inventarisatiegegevens wel in aanmerking voor
de functie zwemwater. De inrichting van de plas en het feit dat de plas niet direct openbaar toegankeijk is, zijn daarvoor niet van doorslaggevende betekenis. Echter, bij nader inzien is gebleken dat
vooral het gebruik van de plas zelf als zwemwater niet voldoet aan de criteria. Daarom zal deze plas
geschrapt worden uit de lijst van wateren met functie zwemwater.
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Voorstel tekstwijzioinp: op functiekaart 2 en in bijlage 6 de Markpias verwijderen.
De toekomstige behoefte aan zwemwater is behandeld In paragraaf 6.3.
5.3.11.9 functie vastiegging recreatief vaarwater in uiterwaarden
De ANWB (472) stelt dat langs de grote rivieren behoefte is aan vluchthavens en passantenhavens.
Vooral ontgrondingsplassen en Inhammen in de uiterwaarden zijn daarvoor geschikt. Dergelijke
voorzieningen zijn in goede afstemming met de functie natuur mogelijk, en de ANWB vindt dan ook
dat de functie "recreatief vaarwater aan deze wateren toegekend moet worden, zodat kleinschalige
voorzieningen voor de waterrecreatie hier mogelijk zijn.
De wateren in open verbinding met de grote rivieren vallen onder de verantwoordelijkheid van het
rijk. Een uitwerking hiervan behoort In de rijksbeheersplannen plaats te vinden.
5.3.11.1

overig

Het Recreatieschap Nijmegen en omstreken (4) gaat er van uit dat op blz. 100 abusievelijk staat
vermeld dat de waterschappen samen met de zuiveringsschappen in beheersplannen maatregelen
uitwerken voor hengelwater. Het recreatieschap gaat er van uit dat hier recreatieschappen worden
bedoeld.

Het Landbouwschap (282) vindt dat bij een mogelijke uitbreiding van recreatief vaarwater ook
gekeken moet worden naar belangentegenstelling met de landbouw.
De Gelderse Milieufederatie (308) vindt dat er grenzen moeten worden aangegeven voor het
recreatief medegebruik van watergangen. Bij de afweging van recreatieve projecten dient het
recreatieve belang expliciet te worden meegewogen. Ook Is een kritisch beleid bij het uitzetten van
vis gewenst. Het plan verschaft geen Inzicht In het eventueel toenemen van intensieve viskweek voor
de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Bij zwemwateren Is meer duidelijkheid vereist over de toestand van de waterbodems. De huidige
normen zijn daar net op toegespitst.
De ANWB (472) is verheugd dat er een onderzoek komt naar de haalbaarheid van zijn suggestie uit
1986 om alle wateren die als zwemwater gebruikt kunnen worden die functie ook toe te kennen en
indien mogelijk maatregelen te nemen om de ze wateren te laten voldoen aan de functie-eisen. Wel
vindt de ANWB dat de vertegenwoordigende organisaties op het gebied van de recreatie bij deze
afweging betrokken moeten worden. De ANWB denkt daarbij aan de recreatieschappen en aan
zichzelf.

De recreatieschappen worden betrokken bij de uitwerking van maatregelen voor hengelsport en
kanovaart. Op blz. 101 bij punt 53 en 54 staat dit al verwoord. De tekst op pagina 85 stemt daar niet
mee overeen.
Voorstel tekstwijziging: blz. 85, 5e alinea, 3e regel: na 'zuiveringsschappen' toevoegen en de
recreatieschappen«.

Inderdaad zou de toestand van de waterbodem aandacht verdienen. Helaas bestaat er nauwelijks
inzicht in de risico's van een vervuilde waterbodem voor recreanten. Het stellen van eisen is daarom
nog niet mogelijk. Op landelijk niveau wordt wel onderzoek naar mogelijke risico's voor zwemmers
gedaan.
5.3.12

Scheepvaart
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Twee insprekers gaan In op het beter bevaarbaar maken van de oude IJssel en de gevolgen die dit
heeft voor de natuur.
De Stichting Milieuwerkgroep Doetinchem e.o. (72) merkt op dat bij het afstemmen van de oude
IJssel op schepen tot 1000 ton (beleidspunt 59) niet wordt voorzien in de ongetwijfeld tegenstrijdige

belangen van natuur en scheepvaart. De Milieuwerkgroep zou graag toegevoegd zien dat de gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit zullen worden meegewogen in de plannen en in de
besluitvorming.
De gemeente Doetinchem (336) merkt op dat bij het aanbrengen van oevervoorzieningen langs de
Oude IJssel ter verbetering van de bevaarbaarheid er rekening mee gehouden moet worden, dat de
natuurlijke oever zoveel mogelijk gehandhaafd blijft.
In het beleid voor de planperiode 1991 tot 1995 Is opgenomen dat de provincie de vergroting van
de scheepvaartcapaciteit van de Oude IJssel van Doesburg tot Doetinchem zal ondersteunen en te
nemen maatregelen zal afstemmen op een capaciteit van 1000 ton. De Stichting Milieuwerkgroep
Doetinchem en de gemeente Doetinchem merken op dat bij ingrepen op de Oude IJssel rekening
gehouden moet worden met gevolgen voor natuur, waterkwaliteit en ook met natuurlijke oevers. Bij
de afweging dienen bovenstaande punten duidelijk een rol te spelen. Wij zijn het met de Stichting
en met de gemeente eens. Maar ons inziens zijn er goede mogelijkheden om, rekening houdend
met genoemde aspecten, de scheepvaartfunctie goed in stand te houden en mogelijk te versterken.
De afweging zal pas concreet kunnen plaatsvinden bij de plannen die gemaakt worden voor de
inrichting of herinrichting. Wij zullen er dan ook op toezien dat bedoelde plannen duidelijke
afwegingen op genoemde aspecten bevatten.

5.4

Streefbeelden

Over de streefbeelden worden enkele algemene en een aantal specifieke opmerkingen gemaakt.
Voor sommige insprekers leiden de streefbeelden tot verwarring.

5.4.1

streefbeelden algemeen

De directeur LNO (310) stelt voor om de streefbeelden niet op te nemen omdat deze tot verwarring

leiden.
De ANWB (472) stelt voor in de streefbeelden expliciet in te gaan op de recreatie in, op en aan het
water. Daarbij dient gebruik gemaakt te worden van de recreatiebasisplannen en/of de geografische
deelplannen voor de verschillende gebieden.
De Gelderse Milieufederatie (308) vindt de streefbeelden te globaal. Daarom pleit zij voor duidelijke
richtinggevende streefbeelden per watersysteem.
Voorgesteld wordt de streefbeelden weg te laten omdat dit tot verwarring kan leiden (310); het
streefbeeld voor de grondwateiwinning voor de openbare drinkwatervoorziening, in totaliteit van 170
miljoen m3 per jaar, te koppelen aan het beeld dat door waterbesparende maatregelen het verbruik
op dit niveau is gestabiliseerd, duidelijk het beeld aan te geven van de recreatie in, op en aan het
water, de streefbeelden minder globaal te maken en duidelijk richtinggevende streefbeelden per
watersysteem aan te geven. Er is een samenhang met het lange termijnbeleid en de streefbeelden.
In de volgorde van het plan betekent dit dat de streefbeelden het resultaat weergeven van het lange
termijnbeleid. Streefbeelden geven een algemeen beeld als het ware een overzichtsplaatje van het
gebied na de maatregelen. Er is niet naar gestreefd de streefbeelden de functie te laten vervullen
van *controle* of 'check' paragraaf van het lange termijnbeleid. Het lange termijnbeleid is niet
gebaseerd op de streefbeelden, maar op de knelpunten die zijn weergegeven in hoofdstuk 4. Om
de mogelijk verwarring weg te nemen willen wij op bladzijde 79 de eerste zin als volgt aanvullen:
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Tekstvoorstel: pag. 79, paragraaf 7.4:
Vervangen le zin door: De beschrijving betreft de gevolgen van de maatregelen van het
waterhuishoudkundig beleid in het jaar 2020. Het streefbeeld geeft alleen de hoofdpunten weer'.
Uit het voorgestelde beleid kan niet afgeleid worden dat de totale behoefte aan drinkwater in 2020
gestabiliseerd is op 170 miljoen m3 per jaar. Een eventuele behoefte boven de 170 miljoen m3 per
jaar zal naar onze mening niet gedekt kunnen worden uit het grondwater. Er zal dan een beroep
gedaan moeten worden op oppervlaktewater. De verwachting is niet dat wij, vanuit de
waterhuishouding, al met enige zekerheid, kunnen aannemen dat waterbesparende maatregelen tot
het voorgestelde streefbeeld van de Waterleiding Maatschappij Oostelijk Gelderland zal leiden. De
streefbeelden geven slechts een beeld van de hoofdpunten. In het systeem van de planvorming
vervult deze paragraaf dan ook een beperkte rol. Vanuit deze visie achten wij het onjuist de
streefbeelden meer te verfijnen. De mogelijke verwarring zal daardoor toenemen. Het duidelijke
lange termijnbeleid wordt weergegeven bij de betreffende beschrijvingen en aangegeven op kaart
bij de functies. Wij willen daarom een verfijning naar watersystemen niet toepassen (308). Wij
hebben zo goed mogelijk afgestemd met de door (472) voorgestelde recreatieplannen en hebben
overleg gevoerd met de recreatieschappen. Bij de nadere uitwerking van het Waterhuishoudingsplan
zullen ook de recreatieplannen een belangrijke rol blijven spelen.

5.4.2

streefbeelden Oost-Gelderland

De Waterleiding Mij. Oostelijk Gld. (299) merkt op dat de opmerking op blz. 79 (Streefbeeld Oost
Gelderland) " De natte natuur in Montferland is grotendeels verdwenen" er op lijkt te duiden dat dit
verdwijnen na 1990 op zal gaan treden. Dit is niet het geval aangezien in Monfterland reeds lang
drinkwater gewonnen wordt. Verder doet de WOG de volgende suggesties voor het streefbeeld Oost
Gelderland:
- "Hoewel de grondwaterkwaliteit op veel plaatsen niet voldeed aan het basisniveau, is het
waterleidingbedrijf er door zulveringstechnische maatregelen toch in geslaagd water te blijven
leveren dat voldeed aan de normen voor drinkwater."
- "Door waterbesparende maatregelen is de voor de openbare drinkwatervoorziening in Gelderland
benodigde hoeveelheid water gestabiliseerd op 170 miljoen m 3 per jaar."
De Milieugroep Lochem (318) vindt dat het streefbeeld voor Oost Gelderland eenzijdig is afgestemd
op de landbouw en de grotere eenheden bijzondere natuur. Voor de Achterhoek Is juist de
verspreidde bijzondere natuur zo specifiek en deze verdient dan ook meer aandacht en bescherming.
Naar het oordeel van de WOG (299) wordt er een te direct verband gelegd met het verdwijnen van
de natte natuur in Montferland en de grondwateronttrekking voor drinkwater. Wij achten dit verband
wel aanwezig maar ook andere invloeden zijn aanwezig.
Tekstvoorstel: pag. 79, 4e alinea m.b.t. streefbeeld Oost Gelderland, laatste zin vervangen door:
"Natte natuur wordt nog aangetroffen waar deze afhankelijk is van schijn-grondwaterspiegels".
De WOG (299) doet verder de suggestie dat waterlevering voor drinkwater, dat voldoet aan de
normen door vergaande zuiveringstechnieken, mogelijk blijft ondanks een slechtere
grondwaterkwaliteit dan het basisniveau. Wij zijn optimistisch over de ontwikkeling van
zuiveringstechnieken. Op dit moment kunnen wij er echter niet van uitgaan dat die technieken
werkelijk voorhanden zijn, maar vooral is van belang welke kosten zijn gemoeid met die zuivering.
Wij achten hef daarom juister uit te gaan van een verbetering van de grondwaterkwaliteit op lange
termijn. In de tussentijd zal ook oriëntatie plaats moeten vinden naar mogelijkheden van gebruik van
oppervlaktewater wanneer het grondwater van onvoldoende kwaliteit is. De milieugroep Lochem
(318) vraagt in het streefbeeld meer aandacht voor de verspreide bijzondere natuur en ook meer
bescherming. De aandacht voor de verspreide natuur binnen de functie "water voor landbouw' komt
in het lange termijnbeleid tot uitdrukking in het streven naar verbindingen van deze elementen en in
het veiligstellen door lokale waterhuishoudkundige maatregelen (isolatie blz. 68-69). Gezien het
105

bovenstaande achten wij het Juist dat de waterhuishouding zoveel mogelijk op de landbouw wordt
afgestemd. Opname in het streefbeeld vinden wij gezien de voorgaande discussie niet nodig;
immers van onvoldoende aandacht Is geen sprake.

5.4.3

streefbeelden Veluwe

De Veluwse Nutsbedrijven (28) storen zich er aan dat In het streefbeeld Veluwe (blz. 80 ontwerpWHP) reeds vooruitgelopen wordt op de uitkomsten van het onderzoek Grondwaterbeheer Midden
Nederland. De VNB vragen zich af wat de zin is f 2.000.000,-- uit te geven aan een dergelijk
onderzoek als de uitkomst al bij voorbaat vast staat. De VNB stellen dan ook voor het streefbeeld niet
in het definitieve plan op te nemen, omdat het niets wezenlijks toevoegt aan het plan.
De Waterleidingmaatschappij Gelderland (235) heeft ook moeite met de re-allocatie van de
grondwaterwinning richting Flevoland in het Streefbeeld Veluwe. Zij had liever gezien dat Ingespeeld
was op de methode van diepinfiltratie van gezuiverd oppervlaktewater. Deze methode is nu in de
duinen in een operationele fase gekomen en biedt kansrijke mogelijkheden voor de ondersteuning
van problematische grondwaterwinningen. Niet alleen voor freatische winningen, maar ook voor winning van gedeeltelijk afgesloten grondwater zoals In het studiegebied van het onderzoek Grondwa-

terbeheer Midden Nederland.
De Veluwse Nutsbedrijven (28) en de Waterleidingsmaatschappij Gelderland (235) hebben grote
moeite met het vrij gedetailleerde streefbeeld inzake grondwateronttrekkin gen. Deze moeite wordt
ingegeven door het feit dat een aantal oplossingsrichtingen juist onderdeel uit maken van het reeds
gestarte onderzoek "grondwaterbeheer Midden Gelderland'. Wij zijn het eens met bovenstaande
zienswijze en willen zonder afbreuk te doen aan het verwoorde lange termijnbeleid de uitkomsten
van het onderzoek afwachten. Een beeld geven van concrete beslissingen waarvoor nog een aparte
procedure gevolgd moet worden Is niet juist. De passages hierover worden daarom uit het
streefbeeld gehaald.
Voorstel tekstwilzigina: pag. 80 m.b.t. het streefbeeld Veluwe:
Na het gele gedeelte, de tweede zin als volgt formuleren: 'De kwelsituaties bestaan nog steeds
omdat de natuurlijke opbolling van de grondwatestand in het massief in stand is gebleven.'
'Uitbreiding ... gebleken', laten vervallen.
Achter teruggedrongen toevoegen: 'of zijn winningen verplaatst'.
'Op grond van ... verdrogingsonderzoek laten vervallen.
'Het onderzoek ... afgenomen', laten vervallen.
4e alinea 2e zin achter 'De Betuwe' toevoegen: 'en de nieuwe techniek van diepinfiltratie (op
kleine schaal) van gezuiverd oppervlaktewater.'
De W.M.G. (235) stelt voor meer aandacht te besteden aan diep-infiltratie van gezuiverd
oppervlaktewater. Wij hebben de infiltratie van oppervlaktewater op de Veluwe in de jaren '70
afgewezen. Belangrijkste argument betrof toen de aanzienlijke aantasting van de natuur door de
aanleg van leidingen en bekkens en de infiltratie zelf. Er lijken nu goede mogelijkheden te bestaan
de infiltratie te doen verplaatsen met veel minder negatieve aspecten voor natuur bij de aanleg van
leidingen en het ruimtebeslag voor bekkens. Bovendien zijn er nu mogelijkheden voor een veel
kleinschaliger toepassing. Wanneer gekeken wordt naar diep-infiltratie zullen de mogelijkheden ook
buiten het Veluwemassief aangewend kunnen worden. Wij achten het juist dat dit vooral vanuit de
bedrijfstak voor de drinkwatervoorziening als een goede mogelijkheid wordt ingebracht in lopend en
eventueel nog te starten onderzoek. Opnemen in het streefbeeld is nog te voorbarig gezien de vele
onzekerheden.

5.5

Organisatie van het waterbeheer

Het verbreden van de taken van de waterschappen roept enige weerstand op van landbouwzijde.
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Een aantal insprekers pleit voor verdergaande integratie van kwaliteitsbeheer en kwantiteitsbeheer.
Enkele insprekers spreken uit geen vertrouwen te hebben in de waterschappen omdat deze te
agrarisch georiënteerd zijn. Over de beheersplannen blijkt nog enige onduidelijkheid te bestaan.

5.5.1

taakverdeling in het waterbeheer

Het waterschap Oost-Veluwe (261) stelt dat het voor het realiseren van de functies sterk afhankelijk is
van ondersteunende maatregelen uit andere beleidsterreinen dan de waterhuishouding. Dit vanwege
de grote verwevenheid van functies en de vele gemeenten waarin deze zijn gelegen. Het waterschap
signaleert het volgende probleem: In het ontwerp-Waterhuishoudingsplan worden de
ontwateringsdiepten aangegeven als uitgangspunt voor de inrichting van het afwateringsstelsel. Deze
ontwateringsdiepte is grotendeels afhankelijk van de ontwateringsmiddelen op perceelsnlveau
(drainage, perceelssloten, maar ook bodemprofielverbetering). Een en ander impliceert dat het
waterschap mede verantwoordelijk is voor de ontwatering op perceelsniveau. Het waterschap vraagt
zich dan ook af hoe en op grond waarvan het waterschap invloed Uit kan oefenen op
werkzaamheden die de ontwatering op perceelsnlveau beïnvloeden.
De heer Mennink (m12) spreekt namens de standsorganisaties uit Vorden. Hij stelt dat de verbreding
van taken van het waterschap zal ten koste van de landbouw gaan, terwijl het waterschap door de
ingelanden betaald wordt.
De terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties in Gelderland (426) achten de verbreding van
de taakstelling van waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheerders een goede zaak. Zij pleiten ervoor
een Provinciale Commissie Waterbeheer op te richten waarin zitting hebben de vereniging tot behoud
van Natuurmonumenten, de Stichting het gelders landschap, de Nederlandse vereniging van
Boseigenaren en de Bosgroepen.
Voor de heer Evers (m6) van de districtscommissie Putten van het Landbouwschap is de taak van
gemeenten of dorpskernen die niet onder een waterschap vallen onduidelijk.
De heer G.J. Ordelman (1) en de stichting Milieuraad Neede (278) vinden dat de waterschappen te
sterk door agrarische belangen worden gedomineerd. De waterschappen dienen in zijn ogen een
multifunctionele taak te hebben. Dit dient ook tot uiting te komen in de samenstelling van het bestuur.
Burgers en natuurbeschermingsorganisatles dienen daar sterker In vertegenwoordigd te zijn. De provincie moet In hun ogen beter toezien op de taakuitoefening door de waterschappen. Provinciegrensoverschreidende waterschappen behoeven daarbij extra aandacht. Op lokaal niveau dient met
natuurbeschermingsorganisaties overlegd te worden welke waterweg eerder en welke beter later
gemaaid kan worden.
Volgens de heer Busger op Vollenbroek (300) hebben waterschappen, gegeven hun traditioneel
eenzijdig gericht belang, natuurlijk weinig affiniteit met ecologische eisen die de natuur stelt aan alle
facetten van water. Het natuurperspectief blijft daarmee, vooralsnog, hoogst onzeker. Temeer omdat
het ontwerp-WHP onvoldoende richtinggevend en taakstellend is geformuleerd en waterscahppen tot
op de dag van vandaag 'ingrepen' uitvoeren die min of meer haaks staan op het ontwerp-WHP beleid. Hij pleit dringend voor het opnemen van een bestuurlijk-organisatorische leidraad, die voorziet
in snelle implementatie van het WHP-beleid, ook in nog in gang zijnde werken zoals ruilverkavelingen.
Enkele gemeenten op de Veluwe (253), (255), (256), (304), (309), (421), (443) en (448) lezen In het
plan dat de beoogde integratie en coördinatie uitsluitend via de provincie als intermediair niveau
gestalte krijgt. Zij menen echter dat versterking en optimalisering van de samenwerking wenselijk en
haalbaar is door de volgende accenten te leggen:
- meer samenwerking en samenspel tussen de betrokken overheidslagen waar het milieubeleid en
waterbeleid betreft;
- een bruikbare overleg- en informatiestructuur tussen provincie, waterschappen, gemeenten en
zuiveringsschappen;
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Zij benadrukken hun behoefte aan en belang bij deze opties.
De Werkgroep Leefklimaat Zevenaar (260) vindt dat de macht van polderdistricten en waterschappen
moet worden verkleind. Zij doorkruisen vaak beleidsvoornemens, bijvoorbeeld bij de beekverbetering
In de Eendepoelse bultenpolder. Met name in het Rijnstrangengebied is dit aan de orde.
De Stichting Milieuwerkgroep Doetinchem e.o. (72) vindt dat er wel steeds sprake is van
samenwerking met landbouworganisaties, maar niet van samenwerking met natuur- en milieuorganisaties. Ook In waterschappen zijn maar weinig mensen die opkomen voor natuur en
milieubelangen. De Milieuwerkgroep pleit dan ook voor een ruime vertegenwoordiging van natuur- en
milieubelangenbehartigers In beleidsvormende en beslissende organen.
De ANWB (472) vindt dat de recreatieschappen betrokken moeten worden bij de uitwerking van de
maatregelen ter realisatie van de functies zwemwater, hengelsport en dergelijke.
De gemeente Oldebroek (443) merkt het volgende op: versterking en optimalisering van het proces
van samenwerking en beleidsafstemming, met name door:
- partnership als leidend principe voor de gezamenlijke inspanningen van de betrokken overheden
(provincie, waterschappen, gemeenten en zuiveringsschappen).
- een bruikbare overleg- en informatiestructuur met het oog op een gelijkgerichte behartiging van
onderscheiden belangen en taken, zowel technisch, financieel als organisatorisch, in het kader van
de waterhuishouding.
In het ontwerpplan is in hoofdstuk 8.2 aandacht besteed aan de organisatie, de taken en
taakverdeling van het waterbeheer. Accent ligt daarbij op een nauwere samenwerking tussen
waterbeheerders onderling, tussen waterbeheerders en gemeenten en op een nauwkeuriger
taakafbakening waar aandacht van waterbeheerders voor oevers en voor beheer van natuur wordt
verlangd. Het waterschap Oost Veluwe (216) wil weten in hoeverre zij verantwoordelijk is voor
ontwatering op perceelsnlveau. In het verlengde daarvan wordt gevraagd hoe het waterschap
invloed kan uitoefenen op werken die de ontwatering op perceelsniveau beïnvloeden. Wij vinden het
een taak van het waterschap te zorgen voor de mogelijkheden via afwatering en watertoevoer voor
gewenste grond- en oppervlaktewaterstanden. Wij achten het daarom juist dat in stedelijk gebied,
waar veel kleine percelen voorkomen de gemeente belast wordt met de feitelijke ontwatering. In het
landelijk gebied zal naar onze mening de eigenaar of gebruiker voor de ontwateringsmiddelen
zorgen. Wij achten het geen taak van een waterschap erop toe te zien dat de ontwateringsmiddelen
in het landelijk gebied ook daadwerkelijk worden aangelegd. Duidelijk moet ook zijn dat het niet de
bedoeling is dat het waterschap door zeer diepe afwateringsgangen en diepe waterstanden moet
voorkomen dat perceelsdrainage nodig is. Wij overwegen in de verordening waterhuishouding wel
op te nemen dat het waterschap zorg draagt voor de instandhouding van gewenste
grondwaterstanden daar waar hoge grondwaterstanden belangrijk zijn voor instandhouding van de
natuur.
Verbreding van de taken van het waterschap hoeft niet te leiden tot nadelige gevolgen voor de
landbouw. De opvatting van de beer Mennink (m 12) delen wij niet. Wel willen wij dat voor de
landbouw de waterschappen hun taak goed vervuld hebben. Wij vinden dat ook in de toekomst
hiervan mag worden uitgegaan, maar tegelijkertijd is ook meer aandacht nodig voor o.a. beheer van
oevers, stedelijke gebieden en als dit efficiënt is, beheer van natuurterreinen. In het verlengde
hiermee ervaren wij de reactie van de natuurbeschermingsorganisaties in Gelderland (426) als erg
positief. Wij vinden in principe dat afspraken over het concrete beheer zoveel moet plaatsvinden bij
de opstelling van beheersplannen door water- en zuiveringsschappen en het
grondwaterbeheersplan van de provincie. Op dit moment gaat wij ervan uit dat de belangen van de
natuurbeschermende instanties voldoende door de Gelderse Milieufederatie, die een zetel heeft in
de Provinciale Commissie voor de Bodembescherming en het Waterbeheer (PCBW) worden
behartigd. Wel stellen wij ons voor bij de uitvoering van projecten de natuurbeschermende instanties
te betrekken in werkgroepen. Met betrekking tot opmerking van de heer Evers (m6) die een
onduidelijkheid bespeurt voor de taken van gemeenten in niet in waterschapsverband opgenomen
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gebied kan gesteld worden dat de gemeenten in deze gebieden de zorg hebben voor de
oppervlaktewaterkwantiteit. Wij stellen ons voor dat alleen de gemeenten Arnhem, Renkum en
Rheden een beheersplan hiervoor opstellen. Van de overige gebieden stellen wij ons voor dat deze
op termijn opgenomen worden in waterschapsverband en het waterschap de zorg van de gemeente
overneemt. G.J. Orde/man (1) en M. Boschman (278) vinden dat agrarische belangen te veel
domineren. Gepleit wordt voor taakuitbreiding van waterschappen en meer aandacht voor de natuur.
De samenstelling van het bestuur dient hierop aangepast te worden. Dit laatste is ook de mening
van de Stichting Milieuwerkgroep Doetinchem (72). Wij zijn het ermee eens dat de agrarische
belangen goed zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de waterschappen. Bij de samenstelling
van het bestuur wordt rekening gehouden met het belang en de betaling door de ingelanden. Het
Waterhuishoudingsplan is niet het instrument om de zeggenschap in het bestuur van de
waterschappen te regelen. Als vervolg op de totstandkoming van de Algemene Waterschapswet
hebben wij een ambtelijke aanpassing van het Gelders Waterschapsreglement op het punt van de
bestuurssamenstelling. Wij stellen ons voor dat met de opstelling van beheersplannen door de
waterschappen het beheer en onderhoud alsmede de uitvoering van nieuwe werken voor een ieder
inzichtelijker te worden. Het toezicht en het overleg over het beheer kunnen dan ook beter
geschieden. Met het vorige wordt aan het verzoek van de heer Bus ger op Vollenbroek (300)
voldaan. Wij zullen ervoor zorg dragen dat het voorgestelde beleid zo snel mogelijk in een
organisatorisch-bestuurlijk structurele vorm gestalte krijgt. Op de vraag van de gemeente Elburg
(253) kan gesteld worden dat de provincie niet alleen het alleenrecht heeft voor de rol van integratie
en coördinatie. Integratie dient op elk overheidsniveau gestalte krijgen. Voor het waterbeheer wordt
door het rijk een beroep gedaan op de provincie, juist vanwege de intermediare functie, een
coördinerende rol te vervullen voor de uitvoering van waterhuishoudkundige projecten. Wij zijn het
eens over de belangrijkheid van de aangegeven accenten. De definitieve vorm behoort tot de
uitwerking van het plan. Verkleining van de macht van waterschappen, zoals de werkgroep
leefklimaat Zevenaar die wenst, staan wij niet voor. Bij beekverbeteringen en verbetering van de
waterhuishouding in het algemeen is een goede belangenafweging nodig. Wij vinden dat het
Waterhuishoudingsplan en de beheersplannen die waterschappen hierna maken hiervoor goede
mogelijkheden bieden. Wij gaan ervan uit dat de waterschappen bij de opstelling van de
beheersplannen en het doen van voorstellen voor de functies zwemwater, hengelsport en dergelijke
de recreatieschappen en andere belanghebbende raadplegen (472).

5.5.2

kwaliteit en kwantiteit

Het waterschap IJsselland-Baakse Beek 335) stelt dat gezien de raakvlakken tussen waterkwaliteiten waterkwantiteitsbeheerders, en de onduidelijkheid over de taakverdeling daartussen, alleen een
(

strikte scheiding op basis van alle handelingen c.q kosten werkbaar is. De handelingen cq. kosten
betreffende kwaliteit moeten voor rekening van de kwaliteitsbeheerder komen en de handelingen cq.
kosten voor de kwantiteit voor rekening van de kwantiteitsbeheerder.
De terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties in Gelderland (426) pleiten voor een Integratie
van waterkwaliteitsbeheer en waterkwantiteitsbeheer, zoals ook in de derde nota Waterhuishouding
bepleit. De motivatie die het ontwerp-WHP geeft om die integratie niet na te streven, achten zij
onvoldoende en ten dele niet relevant.
Ook de Gelderse Milieufederatie 308) maakt een opmerking over "all in waterschappen". De Gelderse
Milieufederatie stelt dat het wenselijk is om In de eerste generatie Waterhuishoudingsplannen de
marsroute uit te zetten voor een te ontwikkelen beleid inzake de bestuurlijke integratie van kwaliteitsen kwantiteitsbeheer. Een dergelijke marsroute vindt de GMF ontbreken. De verwachtingen van de
GMF met betrekking tot het verbreed functioneren van waterschappen zijn niet hoog gestemd. Ook
pleit de GMF ervoor de terreinbeherende natuurbeschermlngsorganisaties een plaats te geven in de
Provinciale Commissie Bodembescherming en Waterbeheer.
(

St. Milieuwerkgroep Ede (276) merkt op dat bij een "bestuurlijke integratie van kwaliteits- en kwantiteitsbeheer het niet ten eerste koste van het tweede mag gaan, dus geen dominantie van bepaalde
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belangengroepen.
De Hengelsportvereniging Barneveld (311) pleit er voor om de waterbeheerders ook te laten
overleggen met hengelsportverenigingen en regionale natuurbeschermingsorganisaties. Dit moet in
een Instructieregel bij betreffende waterbeheerders neergelegd worden, zodat zij daar niet te
gemakkelijk aan voorbij kunnen gaan.
De Samenwerkende Kamers van Koophandel in Gelderland (419) vinden dat de taak, functie en
verantwoordelijkheden van de diverse waterbeheerders niet met elkaar vermengd mogen worden.
De Natuurbeschermingsraad Winterswijk (325) verwacht weinig van de taakuitbreiding van de
waterschappen zolang deze nog hun huidige samenstelling hebben.
Wij hebben in het ontwerp-Waterhuishoudingsplan een aantal punten duidelijker afgebakend of
uitgebreid. Deze behoefte kwam voort uit de ervaring dat een aantal problemen niet of laat werden
opgelost door onduidelijkheid over de taak. Er wordt een groot beroep gedaan op de
samenwerking tussen waterbeheerders onderling en tussen waterbeheerders en gemeenten. Wij
kunnen niet instemmen met de zienswijze van het waterschap lJsselland-Baakse Beek (335). Wij
vinden dat een strikte scheiding op basis van alle handelingen c.q. kosten zoals voorgesteld in een
dynamisch maatschappij niet te verwezenlijken is. Op grond van zo'n eis kan er altijd ontkomen
worden aan afstemming en samenwerking. Helaas worden daardoor geen problemen opgelost. Wij
achten het wel realistisch dat de handelingen en kosten als gevolg van afstemming en
samenwerking in projectstadia nauwkeuriger kunnen worden aangegeven. In reactie op de
opmerking van de terreinbeherende natuurbeschormingsorganisaties (335) merken wij op dat wij
een integratie zoals In de derde nota Waterhuishouding wordt bepleit niet afwijzen. Wij wensen
echter deze integratie niet op voor hand als uitgangspunt te kiezen bij reorganisaties. De derde nota
Waterhuishouding biedt hiertoe onvoldoende onderbouwing van de keuze. De marsroute zoals de
Gelders Milieufederatie vraagt wordt aangegeven bij punt 2 op blz. 85. Met de opmerking van de
Stichting Milieuwerkgroep Ede (276) zijn wij het eens. Overleg van waterbeheerders met
hen gelsportverenigin gen en regionale natuurbeschermingsorganisaties ondersteunen wij. Veelal is
sprake van overleg met overkoepelende organisaties (Hen gelsportvereniging Barneveld 311). Met
de opmerking van de Samenwerkende Kamers van Koophandel in Gelderland (419) zijn wij het
eens. Wel moet ervoor gewaakt worden dat geen starre constructies ontstaan. Wij vinden dat bij
uitvoering van taken op de grensvlakken door nauwe samenwerkingen goed overleg zo snel
mogelijk tot afspraken moet worden gekomen. Met betrekking tot de lage verwachting van de
Gelderse Milieufederatie (325) willen wij opmerken dat wij ons enige teleurstelling uit het verleden
inzake de behartiging van de natuurbelangen kunnen voorstellen. Wij gaan er echter vanuit dat het
instrument van de planvorming en de openheid hierover positief zullen werken. Een negatieve kijk
hierop is naar onze mening voorbarig en drukt een negatief stempel op (toekomstige)

samenwerking.
5.5.3

verbreed functioneren van de waterschappen

De gemeente Doetinchem (336) vindt dat de provincie een coördinerende en stimulerende rol dient te
spelen bij het overleg tussen waterkwaliteits en waterkwantiteitsbeheerders.
De drie Lochemse landbouworganisaties (275) zouden het betreuren als het waterschap van de
Berkel zou worden opgeheven. Dit waterschap heeft veel goed werk verricht en is beslist geen Instrument in boerenhand geweest.
Het waterschap van de Oude IJssel (27) tekent aan dat bij het verbreed functioneren van
waterschappen maatregelen die (mede) gericht zijn op andere belangen, een duidelijke relatie dienen
te hebben met het waterbeheer. Het waterbeheer is primair en mag niet ondergeschikt gemaakt
worden aan bijvoorbeeld recreatie of natuurbeheer. De zorg voor bodem, oevers en ecologische
verbindingszones dient te worden benaderd vanuit het waterbeheer. Het Landbouwschap (282) laat
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zich In vergelijkbare zin uit.
Het polderdistrict Rijn en IJssel (266) onderschrijft een verbreed functioneren van de waterschappen,
maar is van mening dat een zuivere natuurbeheerstaak niet aan het waterschap dient te worden
opgedragen. Waterschappen dienen de mogelijkheid te houden om belangen tegen elkaar af te
wegen.
De gezamenlijke landbouworganisaties te Vorden (273) maken bezwaar tegen een natuurbeheerstaak
voor het waterschap. Zij zien dit als een oneigenlijke taak voor het waterschap, waarvoor de
ingelanden de kosten betalen.
Het Landbouwschap (282) vindt dat veilig stellen en ontwikkelen van de natuur niet gezien kan
worden als een zelfstandige taak van het waterschap. Wel dat er uiteraard rekening dient te worden
gehouden met de natuur bij het uitvoeren van werken. Indien hierbij sprake zou zijn van een taak,
dienen ook alle inwoners daaraan mee te betalen. Het Landbouwschap is van mening dat het
onduidelijk Is waar de beleidsmatige begrenzing ligt van de beheerstaak met betrekking tot de
oeverzones en bijhorende planten en dieren. Welke consequenties heeft het beleid met betrekking tot
het beheer van de oeverzones op het huidige onderhoudssysteem? Het waterschap neemt alleen
waterhuishoudkundige maatregelen en geen initiatieven tot aanwijzing natuurgebieden.
Het polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden (417) maakt bezwaar tegen de opvatting dat de
extra kosten van het beheer van verbindingszones voor rekening van de waterschappen komen. Het
polderdistrict citeert een aantal recente rijksnota's waaruit blijkt dat het waterschap In de Rijksvisie
weliswaar zorg draagt voor de waterstaatkundige conditionering die onder meer ten behoeve van
natuur en landschap nodig is, maar dat dit niet inhoudt dat het waterschap tevens belast zou kunnen
worden met het feitelijk beheer van niet-primaire waterstaatkundige voorzieningen die uit andere hoofden worden gewenst en zeker niet voor de bekostiging daarvan verantwoordelijk kan worden gesteld.
De terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties in Gelderland (426) vinden dat inrichting,
beheer en onderhoud van de oevers van wateren in de verbindingszones taakstellend aan de
waterschappen moet worden opgelegd.
De heer Bes (rn38), NCB afdeling Millingen, vraagt of er gesleuteld gaat worden in de verdeelsleutel
In de kostenbijdragen voor de waterschappen.
Bij het traditionele kwantitatieve waterbeheer wordt er zorg gedragen voor een goede
waterbeheersing. Dit beheer in deze vorm is vrij beperkt. De belangen van eigenaren van gebouwde
en ongebouwde onroerende goederen staat op de voorgrond. De ecologische aspecten in relatie
tot de waterhuishouding spelen hierbij een ondergeschikte rol, zeker waar het gaat om verbetering
van de waterhuishouding voor deze belangen. Verbreed functioneren van waterschappen wil zeggen
een zodanige vervulling van taken dat de waterhuishouding optimaal functioneert voor de
verschillende belangen. Deze verschillende belangen zijn in het plan aangegeven. De vragen en
opmerkingen hebben vooral betrekking op de beheerstaak van een waterschap voor de natuur. Wij
hebben de reikwijdte voor het beheer door het waterschap aangegeven in beleidspunt 7 op blz. 87.
Een nauwkeuriger omschrijving kunnen wij niet aangeven. Wij verwachten dat door een grotere
concreetheid In de beheersplannen van de waterschappen de reikwijdte nader aangegeven kan
worden en de relaties kunnen worden aangegeven. Wanneer er geen relatie is tussen de functie van
het water en aan oeverstroken grenzende natuur stelen wij dat het waterschap uit
doelmatigheidsoveiwe gingen het natuurbeheer van deze gebieden kan beheren. Wij ondersteunen
de reactie van de gemeente Doetinchem (336) waar het gaat om het verbreed functioneren. Wij
zullen hier in bestuurlijk en ambtelijk overleg veel aandacht aan besteden. Het verbreed functioneren
behoeft niet te betekenen dat daarvoor waterschappen moeten worden opgeheven. De Organisatie
van waterschappen komt in bredere zin aan de orde bij het onderzoek naar de toekomstige
Organisatie van waterschappen (drie Lochemse landbouworganisaties (275). Wij achten het, in
antwoord op de reactie van het waterschap van de Oude IJssel en de Gewestelijke Raad voor
Gelderland van het Landbouwschap (282) niet juist te spreken van het belang waterbeheer 1 en van
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andere belangen. De waterhuishouding dient in een afgewogen evenwichtige wijze alle belangen zo
optimaal mogelijk te dienen. Bij deze gedachtengang past het niet te spreken van primair. Wel is het
juist dat sommige belangen zwaarder wegen dan andere belangen. Wij hebben getracht door de
invulling van de functies en het beschreven beleid duidelijkheid te scheppen over de gewenste
waterhuishouding voor de verschillende belangen en keuzen gemaakt. In de beheersplannen van de
waterschappen verwachten wij de verdere uitwerking en afweging. Wij hebben in dit plan niet het
voornemen uitgesproken om een natuurbeheerstaak die geheel los staat van de waterhuishouding
aan het waterschap op te dragen. Het polderdistrict Rijn en IJssel (266) is het met onze zienswijze
eens. Wij kunnen ons echter nauwelijks voorstellen dat een uitbreiding van taken van een
waterschap gepaard zou moeten gaan met een verslechtering van de mogelijkheid van een goede
belangenafweging. Eerder is gesteld dat wij vinden dat waterschappen uit
doelmatigheidsoveiwegin gen het beheer van natuur ter hand zou moeten nemen. De gezamenlijke
landbouworganisatie te Vorden (273) en de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap van
Gelderland vinden het niet de taak van een waterschap zorg te dragen voor natuur. Het veiligstellen
en ontwikkelen behoort daar ook niet toe. Wij achten bovenstaande gedachtengang te beperkt.
Zoals reeds hierboven verwoord vinden wij dat de waterbeheerders alle inspanningen kunnen te
doen zoals onder andere onder punt 7 blz. 87 verwoord. Een beperking naar één of slechts enkele
belangen achten wij onjuist. In het verlengde daarop geven wij antwoord op de reactie van het
polderdistrict Tieler en Culemborgerwaarden (417). Wij vinden dat het begrip primaire
waterstaatkundige voorzieningen, wanneer het gaat om voorzieningen waarvoor het waterschap de
kosten draagt, tevens omvat de oeverzones voorzover die van belang zijn voor de aan het water
toegekende functie(s). Wij wensen hieraan vast te houden en verwachten in deze een positieve
taakvervulling door de waterschappen. Waar het gaat om verbindingszone's die geheel los staan van
de waterhuishouding delen wij de opvatting van het polderdistrict inzake de extra kosten. De
opvatting van de terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties in Gelderland nemen wij mee bij
de wijziging van het Gelders Waterschapsreglement. Op de vraag van het Landbouwschap (282)
over de consequenties met betrekking tot het beheer oeverzone 's op het huidige
onderhoudssysteem kan vermeld worden dat het onderhoud veelal gewijzigd moet worden. Thans is
niet duidelijk of dit onderhoud duurder of goedkoper uitvalt en hoeveel duurder of goedkoper. Wij
verwachten in de beheersplannen hier meer duidelijkheid over. Uit verschillende onderzoeken blijkt
dat "natuurvriendelijk beheer niet duurder behoeft te zijn dan traditioneel beheer. Op de vraag van
de heer Bes (m38) antwoorden wij dat in het kader van de Waterschapswet de verdeling van de
kosten over de belangen herzien wordt. Daarbij gaat het om een mogelijke uitbreiding van
categorieën alsmede om een andere verdeling over categorieën.

5.5.4

beheersplan, peilbesluit

De heer Te Pas (m21) van het waterschap van De Berkel vraagt zich af waar de waterschappen zich
bij de uitwerking van de beheersplannen vooral op moeten richten: bestemmingsplannen of het
WHP?
Het Samenwerkingsorgaan van de hengelsportfed. in Gelderland (249) vindt dat het aanbeveling
verdient om bij het opstellen van beheersplannen van waterschappen ook de visstandbeheerders te
betrekken.
De heer Peer (m2) uit Hoevelaken vraagt wat nou precies een beheersplan is. Heeft dat met
beheersovereenkomsten te maken?
De heer Brons (m3) vraagt of de provincie een beheersplan van een waterschap moet goedkeuren.
Onder verwijzing naar de situatie in Arnhem stelt hij dat de provincie dit moet overlaten aan de
waterschappen en onvoorwaardelijk akkoord gaat met een beheersplan. De heer Brons wijst erop dat
tegenwoordig alle categorieën mensen vertegenwoordigd zijn in een waterschap.
Het waterschap pleit er voor dat de provincie per verordening nadere regels stelt voor het Instellen
van peilbesluiten. Dit zou moeten gebeuren vôör de definitieve vaststelling van het
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Waterhuishoudingsplan.
Het waterschap lJsselland-Baakse Beek (335) stelt dat het in een hellend gebied niet mogelijk is om
zonder de aanvoer van water een bepaald peil te handhaven. Als de provincie een peilbesluit vaststelt
kan in dit waterschap dan ook slechts sprake zijn van streefpeilen.
Het zuiveringsschap Veluwe (89) gaat er van uit dat het door haar vastgestelde waterkwaliteitsbeheerspian 1985 - 1994 geldig blijft. Aanvullend beleid zal zij via jaarlijkse voortgangsrapportage in het
plan integreren.
Op de vraag van de heer Te Pas (M21) antwoorden wij dat wij het beheersplan op de eerste plaats
zullen toetsen aan het waterhuishoudingsplan. Bij de opstelling van het beheersplan is voorzien In
overleg met de Inliggende gemeenten van het waterschap. Strijdigheden tussen een
bestemmingsplan en een beheersplan worden op dat niveau zoveel mogelijk opgelost. Dit kan
bijvoorbeeld betekenen dat een vigerend bestemmingsplan wordt aangepast.
Wij zijn het eens met het Samenwerkingsorgaan van de hengelsportfederatie In Gelderland (249).
Het antwoord op de vraag van de heer Peer (m2) Is dat een beheersplan wordt opgesteld door een
waterschap of zuiveringsschap ter nadere uitwerking van het Waterhuishoudingsplan. Dat heeft niets
met beheersovereenkomsten te maken. Beheersovereenkomsten zijn overeenkomsten op vrijwillige
basis tussen gebruikers van agrarische gronden en de minister van Landbouw, Natuur en Visserij.
Deze beheersovereenkomsten betreffen beperkingen In het gebruik van de grond ten behoeve van de
natuur. Zij kunnen worden aangegaan in daartoe vastgestelde relatienotagenbieden. Het beheersplan
(de heer Brons, (m3)) wordt door ons getoetst aan het Waterhuishoudingsplan. Het beheerplan
behoeft onze goedkeuring. Wij kunnen niet op voorhand onvoorwaardeijk akkoord gaan met een
beheersplan. De waarborgen zijn hiertoe te beperkt.
Voor de instelling van peilbesluiten worden nadere regels in een door ons op te stellen verordening
voor de Waterhuishouding opgesteld. Het past niet de verordening vast te stellen voor de vaststelling
van het Waterhuishoudingsplan. De verordening moet gezien worden als een instrument om het
beleid dat In het WHP staat uit te kunnen voeren. Wij zijn ver gevorderd met de voorbereiding van de
verordening en verwachten deze in de loop van 1991 door Provinciale Staten vastgesteld kan
worden.
De gebieden waar peilbeslulten vastgesteld dienen te worden zullen bij de verordening worden
aangegeven. Daarbij is een criterium of er peilen voor een groot deel van het jaar instandgehouden
kunnen worden.
Met betrekking tot de opmerking van het zuiveringsschap Veluwe (89) kunnen wij vaststellen dat de
opmerking overeenkomstig is met gemaakte afspraken. Deze voortgangsrapportage zal met de benodigde aanvullende maatregelen die genomen moeten worden als voortvloeisel uit het W.H.P.,
tegelijkertijd met de jaarlijkse behandeling van de begroting van de zuiveringsschappen worden
behandeld.
5.6

Financiële aspecten

50 % lastenstijging van de VWO en de grondwaterheffing zijn de onderwerpen die de insprekers het
meest bezighouden. Bovendien vinden insprekers de financiële onderbouwing van het plan te vaag.
Tenslotte doen een aantal insprekers suggesties voor subsidieregelingen.

5.6.1

financiële paragraaf te vaag

De gemeente Renkum (262) Is teleurgesteld In de financiële paragraaf uit het plan omdat:
- de kosten van een beheersplan hoog zijn. Volgens de gemeente bedragen deze kosten meer dan
f 200.000,--. Renkum wenst dan ook meer duidelijkheid omtrent de inschatting van de kosten op
basis van artikel 23 van de modelverordening waterhuishouding.
- de kosten van de uitvoering hoog zijn. In een inventarisatie naar natuur- en landschappelijke
waarden van de oppervlaktewateren uit
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1987/88 schatte de provincie deze kosten dubbel zohoog in als de gemeente. Reden voor
Renkum om meer duidelijkheid te vragen.
De totale kosten naar doelgroep in planperiode (pag. 106, ontwerp-WHP) zijn de bijdragen van de
doelgroepen aan de projecten waarin de provincie een financiële inspanning verricht. Deze
bijdragen zijn voor de waterbeheerders een gering percentage van de totale kosten voor de
waterhuishouding. Een vergelijking met paragraaf 8.6.2. zijnde de uitvoeringskosten voor
waterbeheerders, werkt in dit opzicht verhelderend; de jaarlijkse lastenheffing van de
waterbeheerder in Gelderland van ca. f 190.000.000,— in 1989 in vergelijking tot de bijdrage van
f 3.300.000,— in de planDerlode van de waterbeheerders aan de in het WHP genoemde projecten. In
dit licht moet de bijdrage van gemeenten (f 200.000,—) worden gezien. De uitvoeringskosten van
gemeenten zijn in paragraaf 8.6.2. niet in beeld gebracht.

5.6.2

waterschapslasten

De heer Evers (m6) van de districtscommissie Putten van het Landbouwschap vraagt zich af of er bij
maatregelen in waterschappen rekening wordt gehouden met wie er het meest betaalt. Hij verwijst
hier naar de polder Arkemheen.
Volgens G.J. Ordelman (1) en de stichting Milieuraad Neede (278) moet de burger een groter deel
van de waterschapslasten gaan betalen.
Het waterschap van de Oude IJssel (27) vindt dat een verbrede taakopvatting van de waterschappen
ook een verbrede financiering dient te impliceren. Voor bovenwaterschappelijke belangen dienen
doeluitkeringen van rijk of provincie plaats te vinden.
Het polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden (417) vindt de financiële § van het plan uiterst vaag
en onbevredigend. Zo wordt bij voorbaat uitgegaan van een grove aanname uit de derde nota
Waterhuishouding over de lastenheffing. Dit is een landelijke aanname en het is beslist niet gesteld
dat deze gelijkmatig over het gehele land gespreid is. Belangrijker nog vindt het polderdistrict dat de
provincie hier treedt in het budgetrecht van de onderscheiden gecombineerde colleges. Bovendien
acht het polderdistrict de richting van de redenering onjuist: eerst zal moeten worden bezien welke
uitgaven noodzakelijk zijn voor eigenlijke waterschapstaken, pas daarna dient te worden bezien op
welke wijze en in welk tempo daarvoor In de begroting geld Is Vrij te maken. Voor het polderdistrict
komt daar nog bij dat de dijkverzwaring reeds aanzienlijke financiële inspanningen zal vergen; dit
betekent dat er niet zomaar vanuit gegaan kan worden dat geld voor andere maatregelen in de
bestuurlijke sfeer aanvaardbaar zal zijn.
Voor het polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden hangt hiermee nauw samen wat in het
hoofdstuk herzien en afwijken staat: afwijken van het einddoel vereist een herziening, en verandering
van het voorgestane tempo wordt als een afwijking beschouwd. Het polderdistrict meent dat, gezien
de grote financiële onzekerheden, de waterkwantiteitsbeheerders niet zo sterk gebonden kunnen
worden aan het voorgeschreven tempo.
Het waterschap van de Berkel (422) kan niet zeggen of de kosten reëel zijn omdat de waterschappen
nog geen ervaring hebben met het opstellen van beheersplannen.
De Nederlandse Vereniging van Boseigenaren (329) is van mening dat boseigenaren moeten worden
vrijgesteld van waterschapslasten, omdat het bos een zeer positieve bijdrage levert aan de
waterhuishouding van de randgebieden. Dit gezien de hoge netto-kosten van bosinstandhouding.
De Gelderse Waterschapsbond (5) betreurt het dat de financiële consequenties van de provinciale
nota t.o.v. de derde nota Waterhuishouding niet verbijzonderd zijn voor de Gelderse waterschappen.
De financiële inspanning door waterkwantiteits- en kwaliteitsbeheerder die het provinciaal bestuur
acceptabel acht, komt niet tot uiting.
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De relatie tussen de maatregelen in waterschappen en diegene die het meest betaalt, komt niet aan
de orde in het Waterhuishoudingsplan. De beheersplannen geven inzicht hierin. De nieuwe
waterschapswet geeft de mogelijkheid via de belastingverordening/omslagregeling een verbrede
financiering binnen het waterschap tot stand te brengen. De onderwerpen waarin rijk en provincie
bijdragen, zijn in het ontwerp-WHP aangegeven. Wat de uitvoeringskosten van waterbeheerders
betreft zijn met name de kosten voor oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer en
oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer indicatie!. Deze kosten behoren opgenomen te zijn in het
Waterhuishoudingsplan om de Gelderse burger een totaal prijskaartje van het voorgestane
waterhuishoudkundig beleid te geven. Wij zijn wel van mening, dat zelfs bij indicatieve bedragen
een toelichting noodzakelijk is. Gezien de ervaring met de beheersplannen, zijn de
waterkwaliteitsbeheerders daartoe in staat. Voor de waterkwantiteitsbeheerders is het moeilijk de
beleidslijnen werkelijk op kosten in te schatten; de ervaring met beheersplannen ontbreekt nog. Een
meer Gelderse inschatting op de kosten van opper4aktewaterkwantiteitsbeheer zou mogelijk moeten
zijn. Het is echter niet zo dat de genoemde uitvoeringskosten voor de waterbeheerders bindend zijn.
In de beheersplannen van de waterbeheerders wordt de financiële verantwoording van
waterhuishoudkundige maatregelen gegeven. Of de boseigenaren worden vrijgesteld van
waterschapslasten, kan niet enkel worden beoordeeld op de positieve bijdrage van bossen aan de
waterhuishouding. Genoemd moeten worden de bijdrage van de bossen aan de waterafvoer en het
gebaat zijn van de bossen bij een goed beheer van de waterhuishouding.

5.6.3

lastenstijging WVO

Het zuiveringsschap Veluwe (89) merkt op dat de 50% lastenstijging die het plan noemt, gezien moet
worden als een plafondwaarde. Omdat het schap reeds in een aantal maatregelen heeft voorzien, kan
deze 50% niet als toetsingscriterium worden gebruikt.
De Samenwerkende Kamers van Koophandel in Gelderland (419) vinden een stijging van de VNO
heffing In verband met defosfatering en denitriticatie in strijd met de principes dat de vervuiler betaalt
en dat bestrijding aan de bron de voorkeur heeft boven "end of pipe" technieken. De Samenwerkende
Kamers van Koophandel vinden de voorgestelde verhoging van 50% onrechtvaardig en ongemotiveerd gezien de herkomst van de fosfaat- en nitraatbelasting.
De heer van Kempen (32) vraagt zich af of de zuiveringslasten met 5% of met 50% omhoog gaan,
omdat In de tekst over beiden gesproken wordt.
De heer Wouters, namens de kamer van Koophandel in Harderwijk (m27), heeft gelezen dat de
zuiveringslasten de komende vijf jaar met 50% omhoog gaan. Hij pleit voor een procentuele verhoging op jaarbasis. Dat Is duidelijk en reëler naar de verbruiker c.q. betaler. Hij heeft gehoord dat er
per 1 januari 1992 een fosfaatheffing komt en dat de verhoging van de zuiveringslasten dan vervalt.
Hij vraagt of dat zo is en hoever het met de fosfaatheffing is.
Tenslotte informeert de beer Wouters of het Zuiveringsschap Veluwe een lager tarief instelt dan
landelijk gemiddeld omdat daar al voor een deel aan defosfatering gebeurt.
Het Zuiveringsschap RMerenland (305) meent dat de tariefstijging van 50 % als gevolg van de
uitvoering van het WHP voorbarig is. Het Zuiveringsschap kan de achterliggende financiële "vertaling"
niet onderschrijven.
Hoe denkt de provincie een verhoging van 50% van de zuiveringslasten aan de burgers te kunnen
verkopen als In het WHP uitgesproken wordt dat het rijksbeleid t.a.v. de meststoffen uit de landbouw
niet voldoende zal zijn? vraagt de heer Senden (m32). De heer Senden stelt verder de volgende
vragen:
Waarom is er geen heffing op de organische microverontreinigingen?
Er wordt gesproken van een kwaliteitsomslag, net als een kwantiteitsomsiag bij de waterschappen.
Wat is dat?
Een grote veroorzaker van vervuilde waterbodems zijn de organische microverontreinigingen en
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zware metalen. Die vervuilers moeten daarop worden aangesproken en voor de kosten opdraaien.
Waaruit wordt de emissieregistratie betaald?
Het is het VNO (54) niet duidelijk hoe de provincie tot een percentage van 50% komt bij de toename
van de WVO-heffing.
De Gelderse Milieufederatie (308) pleit ervoor om geld te reserveren voor sanering van vervuilde
waterbodems in die gevallen waar de kosten niet op de vervuiler verhaald kunnen worden.
FEGON (12) stelt voor een aankoopsubsidie van 5% te verlenen bij de aankoop van een
waterontharder op basis van inonenwisseling en bovendien bezitters van een dergelijke installatie
korting te verlenen op het betalen van zuiveringslasten. Dit omdat zacht water verschillende
milieuvoordelen heeft. Zijn motivatie voor dit voorstel is: de vervuiler betaalt, dus wie minder vervuilt
betaalt minder. Hij toont aan dat zijn voorstel niet fraudegevoelig is.
Het privé plaatsen van waterbehandelingsinstallaties achten wij, gezien de risico's die deze met zich
meebrengen, vanuit het oogpunt van de volksgezondheid een zeer ongewenste ontwikkeling.
Bovendien is de kwaliteit van het drinkwater dermate hoog dat een nabehandeling voor menselijke
consumptie nabij het het afnamepunt volstrekt overbodig is. Waterleidingbedrijven hebben te
voldoen aan de strenge kwaliteitseisen zoals die zijn vastgelegd in de Waterleidingwet en doen dat
dan ook. De Inspectie Volksgezondheid ziet hierop toe.
Na overleg met de Gelderse Waterschapsbond worden de kosten van de zuiveringsschappen op
dezelfde wijze aangegeven als de kosten van de waterschappen.
Voorstel tekstwiizioinp: blz. 107, par. 8.6.2. punt 2 vervangen door:
'2. Oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer ±

f

70.000.000,- + P.M./jaar (in 1995)

De kosten hebben betrekking op:
- uitvoering vigerende waterkwaliteitsbeheersplannen.
defosfatering op de rioolwaterzuiveringsinstallaties, e.e.a. in het kader van uitvoering van
het Rijnactieplan en Noordzee Actieplan.
stikstofverwijdering
onderzoek oppervlaktewater
waterbodem (onderzoek + maatregelen)
rioleringen
bijdragen projecten Waterhuishoudingsplan
debietmeetnetten.
-

-

-

Per beheersgebied lopen de kosten voor een aantal onderwerpen (o.a. defosfatering) sterk
uiteen. Voor geheel Gelderland worden de extra uitvoeringskosten van het
oppervlaktewaterkwaliteitsbeleid boven de huidige begrotingen geraamd op ± f 70.000.000,+ P.M. per jaar.
Uitgaande van een totale lastenheffing in Gelderland van ca f138.000.000,- in 1989 hebben
de extra kosten een toename van ca 50% van de VWO heffing in Gelderland tot gevolg. Per
beheersgebied kunnen, afhankelijk van de kosten en de hoogte van de huidige zuiveringslasten, hierin verschillen optreden.
Zoals uit bovenstaande tekst al blijkt wordt een stijging van de VWO-heffing niet alleen veroorzaakt
door dofosfatering en denitrificatie, maar ook door de bouw van zuiveringsinstallaties,
waterkwaliteitsonderzoek, onderzoek en sanering van waterbodems. Overigens, naast huishoudens
zijn er ook bedrijven die fosfaten en nitraten op de riolering lozen. Dus het principe 'de vervuiler
betaalt' geldt wel degelijk. Bestrijding aan de bron verdient zeker de voorkeur en draagt als zodanig
bij aan het terugdringen van de zuiveringskosten van de individuele bedrijven die dit spoor volgen.
Wat de fosfaathefting betreft, wordt er gedacht aan een andere opzet van zuiveringslasten.
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Fosfaatheffing is onderdeel van een mogelijke nieuwe opzet, waarvan de datum van ingang nog
onbekend Is. Het doorvoeren van een procentuele verhoging op de zuiveringslasten op jaarbasis,
behoort tot de taak van het zuiveringsschap. Voor de vraag of het zuiveringsschap Veluwe een lager
tarief instelt dan landelijk gemiddeld, wordt verwezen naar het beheersplan van het zuiveringsschap.
Constatering dat aanpak van landbouw nog niet voldoende is tegen de achtergrond van
eutrofiëringsversschijnselen, is geen reden om inspanningen op rioolwaterzuiveringsinstallaties op
kosten van de vervuiler uit te stellen of op een lager niveau te zetten. De heffing op organische
microverontreinigingen wordt mogelijk onderdeel van een andere opzet van het heffingensysteem.
De kwaliteitsomslag is op basis van belang. Een dergelijke omslag kan goed aansluiten bij de
financieringsstructuur van het waterkwantifeitsbeheer. Het is niet de bedoeling dat een eventuele
waterkwaliteitsomslag in de plaats treedt van de WVO-heffing. Wat de waterbodems betreft, het
principe van 'de vervuiler betaalt', blijft in stand. De emissieregistratie zal worden betaald uit de
Wv'O-heffing. De financiëring van de sanering van de vervuilde waterbodem, voorzover niet te
verhalen op de vervuiler, wordt gedragen door waterschappen, zuiveringsschappen en rijksoverheid.
In de beheersplannen geven de waterbeheerders de financiële bijdragen weer. De rijksbijdragen
over 1991-1994, zijnde een bijdrage van 28,2 miljoen guldens, wordt verdeeld over de provincies.
5.6.4

grondwaterheffing

De gemeente Zevenaar (265) stelt dat het niet juist is grondwateronttrekkingen boven de 100.000 m 3
altijd te belasten: dergelijke onttrekkingen vinden van gemeentewege alleen plaats bij bronnering ten
behoeve van een bestemmingsplan (waaronder aanleg van een rioleringsstelstel). Zevenaar is van
mening dat het ten principale onjuist is om aan heffingen die mede ten behoeve van het milieu genomen worden een heffing op te leggen. Te meer daar bij bronneringswerkzaamheden uiteindelijk het
water weer terugvloeit in de bodem en als zodanig slechts tijdelijk een milieubelastend effect heeft.
De Samenwerkende Kamers van Koophandel In Gelderland (419) zijn tegen een
grondwateronttrekkingsheffing en de aangekondigde wijze van instelling. Een dergelijke heffing zal
een aantal specifieke branches onevenredig zwaar treffen, hetgeen de concurrentieverhoudingen niet
ten goede komt. Daarnaast hebben de SKG bezwaar tegen het inconsistente beleid ten aanzien van
het instellen van een grondwateronttrekkingsheffing door de provincie.
Bij het vaststellen van het Grondwaterplan In 1986 hebben PS namelijk nog besloten een dergelijke
heffing niet op te leggen. Dit Is in tegenspraak met consistent beleid. Mocht de heffing toch Ingesteld
worden, dan pleiten de Samenwerkende Kamers van Koophandel in Gelderland voor een vast bedrag
gedurende een groot aantal jaren.
Het VNO (54) kan zich alleen verenigen met een grondwaterontrekkingsheffing indien aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan. Het pleit ten eerste voor het hanteren van een vast bedrag over een
groot aantal jaren om zo enige duidelijkheid te scheppen over de financiële consequenties voor de
betreffende bedrijven. Op de tweede plaats dient er voor wat betreft de heffing een direct verband te
bestaan tussen de opbrengst van de heffing en degene van wie de heffing afkomstig is. Controle is
daarbij essentieel.
Tenslotte stelt het VNO voor dat er een verrekeningsmogelijkheid moet komen voor bedrijven die het
opgepompte water na gebruik weer terug pompen.
De heer Senden (m32) vraagt waarom tot nu de grondwaterheffing niet is ingesteld en of er plannen
in die richting zijn?
De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (264) stelt voor agrarische en industriële onttrekkers
van grondwater te laten betalen voor die onttrekking, vanwege de preventieve werking die daar van
uit gaat.
De heer Noorden (m36) van de Gelderse Maatschappij voor Landbouw, afdeling Renkum-Oosterbeek,
stelt dat heffingen de neiging hebben hoger te worden dan oorspronkelijk vastgesteld. Verder vraagt
hij waarom voor twee plekken waar 50.000 m 3 wordt onttrokken niet betaald hoeft te worden en bij
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een groot bedrijf waar 100.000 m 3 wordt onttrokken wel?
Over de komende grondwaterheffing vraagt de heer Wouters (m27) of mensen die meer dan 100.000
m 3 onttrekken alles vanaf nul moeten betalen of vanaf die 100.000 m 3 De heer Wouters vindt dat
onrechtvaardig voor mensen die net boven die grens zitten. Hij vraagt of de heffing ook geldt voor de
waterleidingmaatschappijen die grondwater onttrekken?
De heer Vorst (ml) spreekt namens de CBTB-Emst en als belanghebbende boer. Hij stelt voor om
met subsidie van de provincie te stimuleren dat de landbouw- en waterleidingbedrijven niet meer op
grote schaal op veel plaatsen water onttrekken.
Ten aanzien van de hoogte van de mogelijk in te stellen heffing kan worden vermeld dat de te
heffen som per kubieke meter onttrokken water voor iedereen gelijk zal zijn, maar dat waarschijnlijk
alleen houders van een inrichting die meer dan 100.000 m3 per jaar hebben onttrokken een heffing
opgelegd krijgen. Gesteld kan worden dat vrijwel alleen de grote grondwateronttrekkin gen hierdoor
heffingsplichtig worden. Aan de hoogte van heffing moet worden gedacht aan 0,6 cent per
onttrokken m3 per jaar. Er zal een verrekening plaatsvinden voor het weer in de bodem
geretourneerde water, indien dit bij vergunning is vereist.
De inkomsten van een grondwaterheffing mogen alleen uitgegeven worden aan kosten die voor het
kwantiatieve grondwaterbeheer worden gemaakt, zoals een schadevergoedingsregeling bij heroverweging van vergunningen en het uitvoeren van onderzoek. Van de heffing mag derhalve geen
grote regulerende werking worden verwacht. De heffing mag zelfs niet voor dit doel worden
ingesteld.
Gezien de hoogte van de heffing voor een individueel bedrijf achten wij geen gevaar aanwezig dat
het de concurrentiepositie zal aantasten.

5.6.5

bijdrage van het rijk

De directeur LNO (310) stelt dat de financiële bijdrage van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij waar In § 8.6.1 naar verwezen wordt, voor wat betreft het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voortvloeit uit het Natuurbeleidsplan. Dit ministerie bindt zich niet
bij voorbaat aan de bijdrage, dit is afhankelijk van het ingediende project en of het past in de jaarlijks
beschikbare budgetten.
De heer Wikkerink (m16) vindt dat de overheid moet stoppen met belastingcenten plukken van de
landbouw, waarvan allerlei leuke plannen met beperkingen voor de landbouw betaald worden. Hij
vindt dat de overheid maar grond van de landbouw moet kopen, dan kunnen ze ermee doen wat ze
willen.
De heer Unschot (m17) wijst erop dat als iedere sector zoveel zou betalen als de landbouw, dat er
geen financieel probleem meer zou zijn. Nu is de burger milieubewust tot het in de portemonnaie
komt, dan gaat het over.
De heer Linschot vult aan dat ook de prijs van het drinkwater wordt verhoogd. Hij wijst nogmaals op
de voorlichtingsavond over het waterwingebied, enkele jaren geleden. Toen werd gesteld dat alles
wordt vergoed. Maar nu zijn de geluiden landelijk anders: "laat de landbouw maar betalen, de burger
kan niet al die onkosten opbrengen die de landbouw vergoed moet hebben".
Het VNO (54) onderschrijft het principe dat de vervuiler betaalt maar wijst er op dat de vervuiler ook
van buiten de provincie of buiten het land kan komen. Indien kostenverhaal op een veroorzaker die
onrechtmatig heeft gehandeld niet mogelijk is, dan dienen de algemene middelen te worden
aangesproken. Het VNO onderschrijft ook de hoofddoelstelling van het plan, maar vraagt tevens
aandacht voor de economische invalshoek, omdat een florerend bedrijfsleven een belangrijke drager
van milieuinvesteringen kan zijn.
De gemeente Renkum (262) heeft reeds veel geinvesteerd in de waterhuishouding. Omdat het hier
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vooral beken zonder economisch nut betreft, lijkt het Waterhuishoudingsplan dus te impliceren dat de
gemeente dit uit de algemene middelen moet betalen.
De financiële gevolgen van het WHP voor de gemeenten zijn onbekend. Renkum vreest een open
eindconstructie In de provinciale plannen en maakt daarom bezwaar tegen de financiële paragraaf.
De Veluwse Nutsbedrijven (28) merken op dat op blz. 106 van het plan de kosten van de openbare
drinkwatervoorziening voor waterleidingbedrijven (f 200.000,—) te laag zijn ingeschat. Alleen het
onderzoek Grondwaterbeheer Midden Nederland kost de bedrijven al f 250.000,-- tot f 300.000,—.
De ANWB (472) stelt voor de subsidieregeling voor de aanleg van riolering in grondwater
beschermingsgebieden uit te breiden tot de Infiltratiegebleden en niet te beperken tot riolering, maar
ook de oprichting van kleine zuiveringsinstallaties hierin te betrekken. Op die manier kunnen ook
kampeerterreinen (waar dat hard nodig is) er van profiteren.
Volgens de gemeente Doetinchem (336) worden de kosten voor de gemeenten ten behoeve van
water In de stedelijke gebieden veel te laag geraamd. Het WHP noemt hiervoor op pg. 106 een
bedrag van f 200.000,—. Doetinchem rekent voor dat wanneer één overstort op 12½ ha verhard
oppervlakte is aangesloten, de kosten al een half miljoen bedragen. De gemeente Doetinchem Is dan
ook van mening dat de f 400.000,--, die de de provincie als aanmoedigingspremie ter beschikking wil
stellen, veel te laag is (pg. 122). De provincie Gelderland telt enkele honderden overstorten, van een
dergelijk bedrag zal dan ook een veel te geringe stimulerende werking uitgaan.
De heer Senden (m32) heeft gelezen dat 52.000 woningen niet op het riool zijn aangesloten. Worden
zij op de een of andere manier aangeslagen voor de stoffen die zij via bijvoorbeeld een zinkput lozen
in de bodem?
De Stichting Milleuwerkgroep Doetinchem e.o. (72) geeft de voorkeur aan enkele kleine wijzigingen in
het uitvoeringsprogramma: zuinig gebruik van grond- en oppervlaktewater lijkt belangrijk, dus prioriteit la; veiligstellen van verspreide en bijzondere natuur: ook ja. Ook de ecologische
verblndlngszone's: prioriteit la; recreatief vaarwater: prioriteit 2b.
In de bijlage mist de Milieuwerkgroep de uitwerking van waardevolle gebieden in Oost gelderland.
Het Waterhuishoudingsplan kan volgens het Zuiveringsschap Veluwe (89) niet dienen als financieel
toetsingsinstrument voor die maatregelen die het zuiveringschap nu reeds gepland heeft.
In paragraaf 8.6.1. gaat het om de gewenste financiële bijdragen. Deze bijdragen zijn noodzakelijk
om het geformuleerde waterhuishoudingsbeleid ten uitvoer te brengen. Wij zijn ons ervan bewust dat
uiteindelijk de uit te werken projecten en de jaarlijks beschikbare budgetten belangrijke factoren zijn
in het beschikbaar stellen van de in het WHP genoemde bijdragen. Gezien het gezamenlijk
formuleren van het waterhuishoudkundige beleid verwachten wij van alle betrokkenen wel de
inspanning om dat geformuleerde beleid veilig te stellen. Van de waterleidingbedrijven worden de
volgen bijdragen verwacht:
f 50.000,— inzicht haalbaarheid aanvulling grondwater door oppervlaktewater in
waterwingebieden
f 100.000,— aanvulling grondwater door goed sprengwater (Epe)
f 50.000,— inzicht haalbaarheid gescheiden waterlevering aan bedrijfsterreinen.
De provinciale bijdrage in het terugdringen van de vuillast via overstorten wordt ingezet bij
proefprojecten. Het is niet de bedoeling dat de provincie alle overstorten gaat subsidiëren. Gedacht
wordt aan een viertal locaties. Diegenen die niet op het riool lozen worden op dit moment niet
aangeslagen voor de stoffen die zij bijvoorbeeld via de bodem lozen. In het uitvoeringsprogramma
werden enkele wijzigingen voorgesteld:
- zuinig gebruik van grond- en oppervlaktewater; prioriteit la -honoreren
- veiligstelling verspreide bijzondere natuur; prioriteit la -niet honoreren i.v.m. de opstelling van de
oppervlaktewaterkwantiteitsbeheersplannen
- realiseren ecologische verbindingszones; prioriteit la -niet honoreren; inspanning allereerst
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richten op behoud en herstel van concentraties bijzondere natuur en natuur van het hoogste
ecologische niveau
- recreatief vaarwater; prioriteit 2b - niet honoreren; plan van aanpak geldt als basis voor de
beheersplannen van de waterbeheerders.
Voorstel tekstwi/ziainçi: blz. 120;
prioriteit "2 b" (zuinig gebruik van grond- en oppervlaktewater) wijzigen in '1 a".
De opmerking van de Veluwse Nutsbedrijven is terecht m.b.t. de kosten van de openbare
drinkwatervoorziening voor waterleidingbedrijven. Tijdens de voorbereiding van het ontwerpWaterhuishoudingsplan kon de bijdrage van de waterleidingbedrijven aan het onderzoek
Groridwaterbeer Midden Nederland nog niet worden voorzien. De bijdrage van de Gelderse
Waterleidingbedrijven aan hef onderzoek is voor het jaar 1991 vastgesteld op f120.000,—. De
bijdragen van de betrokkenen aan genoemd onderzoek zijn voor het jaar 1991 als volgt:

TOTALE
KOSTEN

PROVINCIE
Gelden.

f 900.000,--

WATERLEIDINGBEDRIJVEN

Overige
prov.

f 150.000,--

f 450.000,--

Gelderland

f 120.000,--

Overige
prov.
f 180.000,--

Voorstel tekstwiJzipinu:
pag. 106
Kolom kosten "Grondwater voor openbare drinkwatervoorziening en bedrijven":

Totaal
1.670

Pag. 106

Totaal

24.795

pag. 122

120

provincie
520

Rijk

0v. prov. + WL bedr.

200

630

WL bedr.
320

Kolom 'Totale kosten naar doelgroep":

provincie

7.045

Rijk

Zs/Ws

Gem

13.300

3.300

200

WL bedr. Ov.prov
+ WL bedr.
320

630

inzicht effecten van beleidsatternatieven m.b.t. Grondwaterbeheer Midden Nederland;
Toevoegen bij prov. activiteit: "en betrokken waterleidingbedrijven."

In het kader van het op te stellen tweede grondwaterbeschermingsplan zal ter overweging worden
meegenomen In hoeverre de zogenaamde intrekzones worden betrokken bij de subsidieverlening
voor de aanleg van riolering.
Het beleid van de provincie Is erop gericht de kampeerterreinen zoveel mogelijk aan te sluiten op de
riolering.
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HOOFDSTUK 6.

AFSTEMMING MET OVERIG BELEID

Samenvatting
Een aantal Insprekers maakt opmerkingen over de integratie met het milieubeleid. Zij hadden liever
gezien dat de grondwaterkwaliteit ook in het Waterhuishoudingsplan behandeld was. Ook over de
afstemming op het ruimtelijke ordeningsbeleid en het landinrichtingsbeleid worden een aantal
opmerkingen gemaakt. Sommige insprekers constateren dat deze (nog niet geheel) op elkaar zijn
afgestemd.
6.1

bodembescherming en grondwaterkwaliteit buiten waterbeleid

De Stichting Milieuwerkgroep Doetinchem e.o. (72) pleit voor het snel opstellen van een
grondwaterbeheersplan. De provincie zou de verantwoordelijkheid moeten dragen voor de algemene
grondwaterkwalitelt, niet alleen voor het grondwater in beschermde gebieden. De Milieuwerkgroep
pleit ervoor kwantiteit en kwaliteit in één plan te behandelen en de relatie met de waterkwaliteit dus
niet over te laten aan het Milieubeleidspian.
De Samenwerkende Kamers van Koophandel in Gelderland (419) juichen het toe dat het WHP een
integraal plan is maar betreurt het dat het die integrale visie niet terugvindt in de uitwerking van het
plan. Zo loopt bijvoorbeeld de beheersing van de grondwaterkwaliteit niet via het "integrale ontwerp
WHP, maar via het NMP en het GMP. Deze redenering gaat ook op voor het beleid ten aanzien van
de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater. Uit het schema op blz. 3 leidt de SKG af dat de
kwaliteit van het oppervlaktewater via de beheersplannen van de zuiveringsschappen plaats vindt. Op
blz. 89 echter stelt de provincie weer dat een belangrijk deel van dit beleid met betrekking tot de
landbouw plaats vindt in het GMP.
Lozing van fosfaat Is volgens de gezamenlijke landbouworganisaties te Vorden (273) een kwestie van
landelijk milieubeheer en hoort niet thuis in een Waterhuishoudingsplan.
De directeur LNO (310) vindt dat de grondwaterkwalitelt in een volgend plan een integraal onderdeel
dient te zijn van het WHP.
De Veluwse Nutsbedrijven (28) pleiten voor een veel sterkere wisselwerking tussen het (grond)waterbeheer en het milieubeleid dan nu in het plan verwoord is. Ook het waterkwantiteitsbeleld zou in deze
wisselwerking betrokken dienen te worden. Indien het namelijk niet mogelijk is om In de huidige
waterwingebieden en beschermingsgebieden dan wel in de reserveringsgebieden een goede
grondwaterkwallteit te waarborgen, dan dienen er andere winiokaties gezocht te worden. De tekenen
wijzen steeds meer in die richting. Dit heeft ook gevolgen voor het waterkwantlteitsbeleid. Het ligt
voor de hand om deze nieuwe winlokaties bovenstrooms, en dus vaak in (de omgeving van) natuurgebieden te zoeken. Mogelijk zou het dan ook nodig worden het reserveringsgebied voor uiterst
bedreigende omstandigheden op de Zuid Oost Veluwe te gaan benutten.
De regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de milieuhygiëne (446) stelt voor om In het
WHP nader In te gaan op de raakvlakken die er zijn met het Grondwaterbeschermingsplan en de
Verordening Grondwaterbeschermingsgebleden, omdat hiermee niet alleen de bodem, maar zeker
ook de grondwaterkwalltelt wordt beschermd.
Volgens De Gelderse Milieufederatie (308) dient in het Waterhuishoudingsplan met betrekking tot het
uit- en afspoelen van fosfaat van landbouwgronden een duidelijke relatie gelegd te worden met het
aanwijzen van fosfaatverzadigde bodems In het kader van de Wet Bodembescherming.
De kwaliteit van het grondwater kan niet /os worden gezien van de overige 3 kwadranten van de
waterhuishouding (zie afbeelding 1 van het plan). Bodembescherming (dat is de aktiviteit om een
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goede kwaliteit van de bodem, Inclusief het grondwater, te realiseren) is echter evenzeer een
integraal onderdeel van het milieubeheer. De term 'integraal' heeft in dit plan betrekking op de
waterhuishouding, niet op het gehele fysieke milieu. Met de relatie tussen grondwaterkwaliteït en de
overige 3 kwadranten Is in het plan terdege rekening gehouden. In het lange termijnbeleid voor de
waterhuishouding (hoofdstuk 7)/s -bijvoorbeeld bij de schatting van de haalbaarheid van funktiesafgestemd op het lange termijn milieubeleid. Dit betekent dat -ondanks twee plannen- er toch een
samenhangend beleid in hoofdlijnen op provinciaal niveau kan worden gevoerd. Voor de uitwerking
naar concrete maatregelen om de grondwaterkwaliteit te beschermen is echter volledig verwezen
naar het provinciale milieuplan. In hoofdstuk 9 zijn de raakvlakken en wensen vanuit de
waterhuishouding naar het milieubeleid toe op een rij gezet.
Het strategische beleid wordt in provinciale plannen (zie afbeelding 2) neergelegd. De uitvoering en
nadere invulling van dit beleid vindt plaats door verschillende beheerders. In het waterspoor zijn dat
de beheersplannen van water- en zuiveringsschappen en het door de provincie als
grondwaterbeheerder op te stellen grondwaterkwantiteitsbeheersplan. Deze 'waterbeheersplannen'
zullen 3 jaar na In werking treding van de Verordening Waterhuishouding (dus In 1994) gereed zijn.
In het milieuspoor zal de provincie het Grondwaterbeschermingsplan in 1993 worden herzien,
evenals de bijbehorende verordening. Onderlinge afstemming van deze meer gedetailleerde en
meer uitvoeringsgerichte plannen vindt -ook in de voorbereidingsfase- plaats.
Het rijk heeft bij de bescherming van de bodem een belangrijke voortrekkers funktie. De middelen en
het instrumentarium van de provincie zijn beperkt voor het algemene beschermingsniveau; wel zal
het rijksbeleid worden ondersteund. De provincie heeft wel het voortouw bij het gebiedsgerichte
milieubeleid voor grondwater- en bodembescherming. Het beleid ten aanzien van grondwaterbescherming bij drinkwaterwinnin gen is door de provincie voortvarend aangepakt en zal in de
komende jaren nog verder worden uitgebouwd om een duurzame bescherming te realiseren.
De fosfaatbelasting van oppervlaktewater is een voorbeeld waarbij afstemming van water- en
milieubeleid noodzakelijk is. Fosfaat komt zowel via lozingen als via de bodem in het
oppervlaktewater. In het Waterhuishoudingsp/an wordt aan fosfaat aandacht besteed bij de lozing
van fosfaat door rioolwaterzuiveringsinstailaties (beleidspunt 15). De provincie heeft hierin een taak
als trekker voor het totale waterbeleid en als toezichthouder op de zuiveringsschappen. In hoofdstuk
9 is aangegeven dat fosfaat via de bodem ook aandacht behoeft in het provinciale milieuplan.

6.2

integratie water- en milieubeleid

De Milieugroep Lochem (318) vindt dat de afstemming op het overige beleid beter kan: het Is noodzakelijk om de onderlinge samenhangen met het milieu-hygiënisch beleidsplan te verbeteren en deze
in hette WHP geven.
De gemeente Ede (52) merkt op dat het Waterhuishoudingsplan meer aandacht moet besteden aan
enkele zeer recente ontwikkelingen, aan het Lozingenbeslult Bodembescherming, en de notitie
"Beleidsstandpunt inzake het toekomstige rioleringbeheer van het ministerie van VROM, februari
1990. In deze notitie komt de integrale milieuvergunning aan de orde; dit zal gevolgen hebben voor
het vergunningenbeleid.
Het VNO (54) ziet het provinciale milieubeleidspian als het overall plan van waaruit de integratie van
het beleid voor het watercompartiment plaats kan vinden. Volgens het VNO dient het provinciaal
milieubeleidsplan met een afgeleid waterhuishoudingsplan In het verlengde te liggen van het
Nationaal Milieubeleidspian met de van daaruit opgestelde 3e Nota Waterhuishouding. Het beleid Is
nu te veel versnipperd. Het Verbond vraagt zich ook af hoe de provincie het voorgenomen beleid
denkt uit te voeren, daar het plan niet bindend Is voor de burger. De provinciale kwaliteits- en
kwanttteltseisen dienen overeen te stemmen met het rijksbeleid.
Het "haasje over springen van verschillende provinciale plannen wijst het VNO af, omdat bedrijven bij
het opstellen van hun investeringsplannen moeten kunnen rekenen op consistent provinciaal beleid.
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St. Milieuwerkgroepen Ede (276) merkt op dat de gemeente Ede de intensieve veehouderij wil
stimuleren in een gebied dat in het ontwerp-Waterhuishoudingsplan is aangegeven (in afb. 20) als
mogelijke verbindingszone (het gebied nabij Wekerom). De Milieuwerkgroep vraagt zich af of het
Waterhuishoudingsplan hier een richtinggevende rol kan vervullen.
De afstemming van het Waterhuishoudingsplan met andere rijks- en provinciale nota's heeft veel
aandacht gekregen, vooral de hoofdlijnen van het lange termijnbeleid. Gezien de verschillende
tijdstippen waarop plannen en nota's verschijnen danwel vastgesteld worden is volledige
afstemming moeilijk te verwezenlijken. Een nog betere afstemming zal ongetwijfeld mogelijk zijn. De
afstemming met het bosplan -voor het aandacht vragen voor boomsoorten met weinig verdampingheeft niet plaatsgevonden.
De uitvoering van het Waterhuishoudingsplan vindt plaats via projekten (zie uitvoeringsprogramma)
en via de beheersplannen (zie paragraaf 6.1). In de planperiode wordt voorzien dat voor ca. 25 min
gulden wordt uitgevoerd. Zowel projekten als beheersplannen zijn concreet uitgewerkt met
(uiteindelijk) bindende gevolgen voor de burger.
De verbindingszones zijn qua plaats indicatief op de kaart geplaatst. Op beheersniveau of in
gerichte projekten vindt een nadere uitwerking plaats. Verbindingszones zullen enig ruimtebeslag
vergen. Vestiging van intensieve veehouderij in een gebied is gezien de raakvlakken met de
waterhuishouding niet op voorhand strijdig met de aanleg van een verbindingszone in een gebied.

6.3

afstemming op ruimtelijke ordening

De vereniging Vijf dorpen in 't groen (416) en de gemeente Apeldoorn (448) vragen waarom het
beleid van de provincie op een aantal punten afwijkt van de nadere uitwerking van de Vierde Nota
betreffende het rivierengebied. Volgens Apeldoorn corresponderen de keuzen die in het WHP
gemaakt zijn in enkele gevallen niet met onderzoeksgegevens van gemeenten. Wat zijn de
argumenten om afwijkende keuzen toe te staan?
De Stichting Milieuwerkgroep Doetinchem e.o. (72) vindt dat verbindingszones die veel ruimte in
beslag nemen en oeverzones ook in het Waterhuishoudingsplan opgenomen moeten worden.
Het waterschap van de Berkel (422) wijst op de problemen rond de afstemming van het
waterhuishoudkundig beleid op bestemmingsplannen. De dijkverzwaringsprocedures vormen een
goed voorbeeld van de problemen die dit op kan leveren.
De heer Ezerman (m19) uit Eibergen spreekt namens de districtscommissie van het Landbouwschap.
Hij vraagt wat de 4e nota Ruimtelijke Ordening met het WHP te maken heeft en verwijst hierbij naar
de situatie in Eibergen-Hupsel.
De gezamenlijke landbouworganisaties te Vorden (273) vinden dat het instellen van verbindingszones
thuis hoort in de ruimtelijke ordening en niet in een Waterhuishoudingsplan. Het Landbouwschap
(282) laat zich in dezelfde zin uit.
Het Landbouwschap (282) meent dat de afweging voor het bepalen van een lokatie voor baggerspecie in het kader van de ruimtelijke ordening gemaakt dient te worden, en niet via M.E.R's tot
stand mag komen zoals In het plan gesuggereerd wordt.
De Milieugroep Lochem (318) constateert een duidelijke discrepantie van het WHP met het Streekplan Oost gelderland en het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Lochem. De gebieden
met de functies II, iii en IV dienen samen te vallen met de gebieden verweving van agrarisch gebruik
en bescherming natuurwaarden in het Streekplan.
Het polderdistrict Betuwe (312) merkt op dat de gevolgen voor de waterhuishouding van ontgrondin124

gen in het plan nauwelijks of niet aan de orde komen, terwijl deze het waterhuishoudkundig systeem
wezenlijk beïnvloeden.
Het Recreatieschap Nijmegen en omstreken (4) pleit er voor om in samenwerking met de
recreatieschappen een plan op te stellen voor de amfibische recreatie. Op grond van de huidige en
toekomstig te verwachten behoeften. Provinciale plannen (zoals streekplannen) zijn nu te veel
gebaseerd op behoefteramingen uit het begin van de jaren zeventig. Volgens het recreatieschap kan
dit mogelijk leiden tot een aanpassing van het Streekplan. In hoofdstuk 10 van het
Waterhuishoudingsplan wordt dit nog uitgesloten geacht. Het recreatieschap wenst dit standpunt dan
ook te nuanceren.
De Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, regio Veluwe (329) meent dat het oorzakelijk verband
tussen de gewenste zoneringen t.a.v. natuurbehoudsbeleld enerzijds en het belang voor de
waterhuishouding anderzijds niet is aangegeven en nauwelijks aantoonbaar. Het vigerende
natuurbeschermingsbeleld goed kan dienen om ook de belangen van het waterbeheer te
ondersteunen. In de visie van de vereniging is het dan ook niet nodig in het WHP een soort
aanvullend natuurbehoudsplan op te nemen. Alle natuurbehoudsbeleid dient in een eigen nota van de
voor dat beleid verantwoordelijke bestuurder te worden neergelegd en niet versnipperd over
allerhande beleidsvelden, waardoor het nauurbehoudsbeleid bestuurlijk driegt te worden opgedeeld.
Verder Is de vereniging van mening dat het WHP geen geintegreerd plan is, omdat het niet is
afgestemd met bijvoorbeeld de Bosnota, het door GS vastgestelde regionale bosplan, de Integrale
deelplannen voor de Veluwe en het provinciale natuurbehouds-en beschermingsbeleid. Aan de
doelstellingen van het plan (pag. 1, 2, 61, 128) wordt dus niet voldaan.
De vereniging Vijf dorpen in t groen (416) en de gemeente Apeldoorn willen weten waarom het
beleid van de provincie op een aantal punten afwijkt van de uitgangspunten verwoord in de
regeringsbeslissing Natuurbeleidsplan.
De grote aandacht In het WHP voor de grote eenheden natuur is volgens de Gelderse Milieufederatie
(308) in strijd met het natuurbeleidsplan. Daarin wordt namelijk expliciet gesteld dat het rijk als eerste
verantwoordelijk is voor de ecologische hoofdstructuur. De lagere overheden moeten dit
ondersteunen en dienen beleid te ontwikkelen voor de verspreide natuur buiten die hoofdstructuur.
In de vierde nota op de Waterhuishouding is een ruimtelijk ontwikkelings perspectief voor
Nederland-Waterland gepresenteerd. Dit is onder meer gericht op:
- het versterken van de samenhang tussen functies voor waterhuishouding, natuur, toerisme,
recreatie en transport
- een betere samenhang tussen de grotere wateren
- het vergroten van de aandacht voor natuurontwikkeling, naast natuurbehoud.
Via een nadere uitwerking van de 4e Nota en een aantal sectorplannen van het rijk wordt dit
geconcretiseerd. De lagere overheden vertalen dit weer in hun plannen, waaronder het
Waterhuishoudingsplan.
In het kader van de 4e Nota wordt een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief uitgewerkt voor het
Rivieren gebied. De provincie Gelderland fungeert daarbij als coördinator. Het provinciale 'Beleidsplan Uiterwaarden' dient daarbij als bouwsteen. Momenteel wordt aan deze uitwerking gestalte
gegeven, het is daarom niet duidelijk hoe er in dit stadium reeds strijdigheid tussen deze uitwerking
en het WHP kan zijn.
De 'natte ecologische verbindingszones langs watergangen hebben een sterke relatie met het
waterbeheer. Daarom wordt het beheer van de oeverzone in brede zin ook bij het waterschap
gelegd. Het ruimtebeslag van verbindingszones en de inpassing in het landschap zijn reden om
naar een volgend streekplan toe aan te geven dat verbindingszones mogelijk nadere uitwerking
vragen. In hoofdstuk 9.1 is deze relatie naar de ruimtelijke ordening gelegd.
De bepaling van lokaties van baggerspecie is te gedetailleerd voor een streekplan en overstijgt het
gemeentelijke belang, zodat ook het bestemmingsplan geen geschikt kader is. Omdat er naast
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ruimtelijke ook milieutechnische en waterhuishoudkundige faktoren een rol spelen is de meer
integrale aanpak van de M.E.R. geschikt. Uiteraard wordt bij de lokatiekeuze wel rekening gehouden
met het vigerende streekplan.
Voor funktiekaart 1 in het plan Is uitgegaan van de beleidsmatig drie grootste concurrenten in de
waterhuishouding: (natte) natuur, landbouw en grondwateronttrekkin gen. Bewust is gekozen om niet
het vigerende streekplan als uitgangspunt te nemen, maar alle drie de concurrenten 'zuiver' en
vanuit de waterhuishoudkundige invalshoek te benaderen. Pas als tweede orde criterium zijn de
reeds toegedeelde ruimtelijke funkties erbij betrokken. Met name de informatie over natuur blijkt
kaartbeeldbepalend. Omdat Streekplan en Waterhuishoudingsplan uitgaan van gegevens over
bijzondere natuurwaarden lijken de kaartbeelden echter veel op elkaar. De natte gebieden met
verweving van landbouw en natuur of natuur (streekplan) vallen voor een groot deel samen met de
groene gebieden van funktiekaart 1 van het Waterhuishoudingsplan (funkties II, III en M.
De ruimtelijke funktie landbouw Is gebaseerd op veel meer faktoren dan alleen waterhuishouding.
Voorzover deze gebieden concentraties natte natuur bevatten die na een afweging veilig gesteld
dienen te worden, is meestal gekozen voor funktie II. Deze waterhuishoudkundige funktie Is gericht
op natuur zonder kwel en de natuurelementen kunnen meestal relatief eenvoudig worden ingepast
(isolatie). Een uitzondering is funktie II als weidevogelgebied; daarbij strekken de gevolgen zich wel
gebiedsgewijs uit. Bij de funkties III en IV spelen de gevolgen ook meer gebiedsgewijs, want kwelsituaties vragen over grote gebieden een beleid dat rekening houdt met natuur. Funktie III is alleen
ten oosten van Lochem en in delen van Brummen-Voorst vastgelegd in gebieden met de ruimtelijke
funktie landbouw. De waarde van de natuur en de glasheldere kwelafhankelijkheid van deze natuur
zouden toekenning van funktie II ongeloofwaardig maken. Dit zijn echter uitzonderingen. Voor het
gebied ten oosten van Lochem geldt dat in het streekplan verbetering van de verkaveling en
ontsluiting gewenst zijn, verbetering van de waterhuishouding is vanuit de landbouw niet genoemd.
Strijdigheid tussen streekplan en Waterhuishoudingplan behoeft dus niet op te treden, enige
spanning is er wel.
Ontgronden is een aktWiteit waarbij de afweging met ligt op het vlak van de ruimtelijke ordening.
Daarnaast kunnen waterhuishoudkundige faktoren een reden zijn om ontgrondingen te weren. Het
waterhuishoudingsplan biedt ten aanzien van aktiviteiten van partikulieren als ontgronders een kader
om de toelaatbaarheid te toetsen. Dit is vergelijkbaar met de aktiviteit grondwateronttrekkin gen.
Kwetsbare funkties (zoals natuur) of meer algemene nadelige gevolgen (zoals aantasting van de
grondwaterhoeveelheid) kunnen reden zijn ontgrondingsaanvra gen te weigeren. Een aktief beleid of
een algemeen verbod voor ontgrondingen in het Waterhuishoudingsplan ligt niet voor de hand.
De amfibische recreatie ofwel oeverrecreatie omvat zwemmen, hengelsport en recreatief varen (bv
kanovaren) en het gebruik van aanliggende lig- en speelweiden. Voor het zwemmen is in
beleidspunt 58 aangegeven dat de behoefte aan zwemwater nog zal worden bepaald. Wij zijn het er
mee eens dat de behoefte aan zwemwater geactualiseerd moet worden. Samenwerking met de
recreatieschappen daarbij is een goede zaak. Ook het betrekken van het rijk hierbij is zinvol omdat
ook zwemwatergelegenheden in de uiterwaarden bij de behoefte moet worden betrokken.
Het opstellen van dit plan kan naar verwachting met de bestaande middelen plaatsvinden en vergt
daarom geen wijziging In het uitvoeringsprogramma.
Tekstvoorstel. pag. 102, punt 58, eerste gedachtenstreep/e toevoegen:
'De provincie bepaalt in samenwerking met de recreatieschenoen en het rijk de behoefte aan
zwemwater in Gelderland en in hoeverre er aan die behoefte wordt voldaan
De toelichting bij punt 58 wordt in zijn geheel vervangen door:
Tekstvoorstel: pag. 102, punt 58: Toelichting vervangen door:
"Om het beleid van de diverse overheden op het terrein van de oeverrecreatie meer op elkaar af
en op de regionale recreatiedruk af te kunnen stemmen, is een geactualiseerd beeld van de
regionale behoefte en het aanbod van zwemwater noodzakelijk. Bij een regionaal tekort aan
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oeverrecreatie kan door (her) Inrichting tot zwemwater In combinatie met een aangepast beheer,
voorkomen worden dat wateren die daarvoor niet zijn ingericht, toch als zwemwater worden
gebruikt. De inzet van overheidsmiddelen voor de handhaving, de veiligheid, de hygiëne en de
waterkwaliteit kan dan meer worden ingezet op daarvoor bedoelde zwemgelegenheden.'
Het plannensysteem voor het fysieke milieu in Nederland (zie afbeelding 2) loopt over 3 sporen:
ruimtelijke ordening, milieu en water. Sommige maatschappelijke belangen, zoals natuurbescherming, komt in alle 3 de sporen aan bod; dat is vanuit het belang gezien een nadeel. Om een
afweging met andere belangen mogelijk te maken, is een andere werkwijze niet mogelijk. Het
ontwerp- Waterhuishoudingsplan is daarom geen aanvullend beleidsplan, maar geeft provinciaal
richting vanuit de invalshoek water. Het bestuur weegt daarbij de belangen onderling af.
De meeste aandacht is in het plan inderdaad besteed aan de grote eenheden natuur. De verspreide
natuur is In het Waterhuishoudingsplan zelf niet In detail uitgewerkt, maar is wel degelijk in beeld.
De uitwerking is binnen enkele grove hoofdlijnen opgedragen aan de beheerders. In de
beheersplannen die -door de provincie worden goedgekeurd- zal die gedetailleerdere uitwerking
wel gestalte krijgen. De benodigde middelen zullen eveneens vooral op beheersniveau gedragen
moeten worden. De grote eenheden bijzondere natuur hebben boven-regionale betekenis en
daarom is ervoor gekozen hier in het plan concreter over te zijn. Het Natuurbeleidsplan zet
overigens zelf de grote eenheden natuur en de verbindingen daartussen op een belangrijke plaats.

6.4

afstemming op landinrichting

De Landinrichtingscommissie van de ruilverkaveling Brummen-Voorst (326) merkt met betrekking tot
de ruilverkaveling Brummen Voorst op dat dit plan In de toekomst mogelijk aanpassingen van het
landinrichtlngsplan tot gevolg kan hebben. Het gaat daarbij met name om de aanduiding 'Rekening
houden met de waterkwanttteit In verband met de bovenstrooms benedenstrooms gelegen natte
natuur en om de wateren In bijlage 8 (afweging Water voor het hoogste ecologische niveau). De
Landinrichtingscommissie wijst erop dat aanpassing van het landinrichtingsplan een aanzienlijke vertraging kan veroorzaken en dat dit voor de belanghebbenden Ingrijpende consequenties kan hebben.
De heer Ordelman uit Neede (m18) merkt op dat landinrichtingsprojecten of ruilverkavelingen die
gaande zijn getoetst moet worden aan het nieuwe WHP.
In de ruilverkaveling Brummen-Voorst is het plan van wegen water/open vastgesteld. Voor zover
mogelijk is het zeer wenselijk bij de uitvoering rekening te houden met de vastgelegde funkties en
aanduiding. Verwacht wordt dat er -zonder de doelstellingen van de landbouw in gevaar te brengennog enige ruimte is om de inrichting en het beheer zo te sturen dat de daling van de
grondwaterstanden tot een minimum wordt beperkt. De gebieden met de funktie 'water voor natuur
van het hoogste ecologische niveau' liggen of buiten het ruiiverkavelingsblok of in het gebied waar
geen cultuurtechnische werken worden uitgevoerd. De gevolgen hiervan voor de ruilverkaveling zijn
hierdoor zeer beperkt.
Het bijsturen van gestemde ruilverkavelingen heeft begrenzingen, omdat de rechtzekerheid niet in
gevaar mag komen. De nieuwe ruilverkavelingen zullen voor de waterhuishoudkundige aspekten
worden getoetst aan het Waterhuishoudingsplan.
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NAGEKOMEN REACTIES

Een aantal Insprekers heeft na beëindiging van de inspraaktermijn alsnog een reactie ingediend.
Deze reacties zijn, voor zover niet gelijk aan reeds ingediende reacties, Integraal opgenomen. Deze
brieven zijn als bijlage opgenomen.

Rijkswaterstaat (477)
Ingekomen reactie: zie bijlage 1.
De systematiek van het Waterhuishoudingsplan lag al vast voordat de Derde Nota
Waterhuishouding naar buiten kwam. Het alsnog aanpassen van de systematiek had een grote
vertraging tot gevolg gehad en daarvoor is niet gekozen.
Integraal Waterbeheer staat bij de provincie Gelderland hoog aangeschreven. Er zijn meerdere
wijzen om het integrale waterbeheer gestalte te geven. Wij hebben daarbij groot gewicht
toegekend aan de planvorming op rijks-, provincie en waterschapsniveau. Wij zijn op voorhand,
zoals de reactie kan suggereren, niet tegen een organisatorische integratie op het
schapsniveau. Wij achten meerdere modellen mogelijk. Daarbij kan de integratie met het
Milieubeleid en het beleid voor de ruimtelijke Ordening ook van wezenlijk belang zijn. Zoals wij
bij de opstelling van de derde nota waterhuishouding reeds meedere keren naar voren hebben
gebracht wensen wij thans, alleen op basis van het rapport Glasbergen, niet direct een
gedetailleerde marsroute uit te zetten voor de vorming van all-in waterschappen. Wij achten een
bredere aanpak voor de langere termijn noodzakelijk. De afstemming op operationeel niveau is
in het waterhuishoudingsplan op veel punten van beleid aangegeven. Dit geldt ook voor de
waterbodemproblematlek. Wij achten onze marsroute niet strijdig met NW-3. Voor de door ons te
nemen beslissingen vinden wij het van belang een wat ruimer kader te scheppen dan in NW-3
is aangegeven.
Voor wat de opmerking betreft inzake de reorganisatie van het waterbeheer in het Vallei- en
Eem gebied delen wij de mening van de Rijkswaterstaat niet. Juist bij de reorganisatie in het
Vallei- en Eem gebied is de integratie van kwantiteit en kwaliteit niet in de reorganisatie
betrokken. Wij hebben er juist voor gepleit de oppervlaktewaterkwaliteit er wel direct bij te
betrekken. De marsroute zoals wij die op grond van NW-3 aangeven is weergegeven onder punt
2 op blz. 85. Afstemming is bij diverse punten aangegeven.

Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 5.3.9.c.
In paragraaf 6.1 zijn de verschillende beheersplannen vermeld met de termijnen waarop deze
gereed zijn. Voor het grondwaterkwantiteitsbeheersplan is de termijn 1994.
De uitwerking van de reseiveringsgebieden voor de drinkwatervoorziening (funktiekaart 1) vindt
plaats via zowel het ruimtelijke ordeningsspoor als via het milieuspoor. In hoofdstuk 9 is dit
uitgewerkt.
Het beheer van wateren en watergangen hebben wij in de zestiger en zeventiger jaren zoveel
mogelijk aan waterschappen opgedragen via de reglementering. Tijdens de planvorming is
onduidelijk gebleven welke wateren In beheer overgaan van de waterschappen naar het Rijk. In
een recent ontvangen brief van de directeur-generaal van de rijkswaterstaat wordt melding
gemaakt dat het gaat om de open-verbinding staande watergangen met de rivier. Eveneens
wordt aangegeven dat de betreffende wateren bij ons goed bekend zijn omdat de
rijkswaterstaat de betreffende wateren op kaart met de provincie heeft besproken. Hoewel wij
meerdere keren hebben aangedrongen op overleg, is overleg over deze zaken niet tot stand
gekomen. Wij hebben slechts kunnen vernemen dat de directie Gelderland niet beschikt over
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de Informatie en dat vanuit de hoofddirectie rechtstreeks bij de waterschappen is
geTnventariseerd.
Voor ons is Inmiddels wel duidelijk dat het besluit aanwijzing zijwateren op geen enkele wijze
duidelijkheid zal verschaffen over de afstemming van beheersplannen van rijk en waterschappen. Wij zouden ons ook zeer verbazen als de afstemming via zo'n besluit geregeld zou
worden. WIJ wensen vanuit de ruimtelijke ordening (beleidsplan uiterwaarden) en het
waterbeheer een wezenlijke rol te vervullen bij de functietoekenning in de uiterwaarden. Wij
achten een discussie hierover op beheersniveau, zoals door het rijk nu wordt voorgestaan
eigenlijk niet passen In de totale planvorming van het waterbeheer. Wij vinden dat het
strategisch beleid eerder bepaald moet worden. Helaas zit hier een tekort in de NW-3.
Overigens zullen wij wederom zelf initiatieven nemen om de aanwijzing van zijwateren helder in
beeld te krijgen.
Wij achten de beleidspunten 18, 19, 20 en 21 getuigen van een actieve systematische opzet van
activiteiten. De door u ontwaarde passieve indruk achten wij niet juist bij goede lezing van de
punten. Op dit moment is niet gebleken van specifieke problemen in delen van de provincie.
Beleidspunt 18 kan hier binnenkort wat meer duidelijkheid over verschaffen.
Nu zo langzamerhand bekend is hoe de waterbodemsanering past binnen de Interimwet
Bodemsanering (l.B.S.) en er inzicht komt omtrent de financiering kan een
waterbodemsaneringsprogramma opgesteld worden. Wij zijn hier reeds zeer voortvarend mee
bezig. Thans is ook reeds duidelijk dat de beperkte financiën het tempo van daadwerkelijke
sanering zal bepalen. In deze zin komt het vooruitlopen op landelijk beleid, zoals door de
rijkswaterstaat wordt gesuggereerd en gezien de grote bedragen die gemoeid zullen zijn met
sanering, erg onwezenlijk over.
Niet alle beleidspunten kunnen voorzien worden van een concrete uitwerking. Het is ook
geenszins de bedoeling geweest dit te doen. De wet op de waterhuishouding geeft ook aan dat
het provinciale plan zich moet beperken tot hoofdlijnen. In de beheersplannen van de water- en
zuiveringsschappen kunnen maatregelen concreter worden aangegeven.
Zowel In ons vigerende Oppervlaktewaterkwaliteitsplan als in dit Waterhuishoudingsplan wordt
in beleid aangegeven dat wij grote waarde hechten aan een goede waterkwaliteit in de Veluwerandmeren. De uitvoering van maatregelen wordt afgestemd via de stuurgroep-Bovar.
De nadere Invulling van concrete maatregelen verloopt ook via en in overleg met de stuurgroep.
Hoewel wij voorstander zijn van maatregelen die vrij snel effect hebben is tot nu toe gebleken
dat de stuurgroep In totaliteit meer onderbouwende studie prefereert wanneer het gaat om de
afstroming van het vaste land van voedingsstoffen. De aanwending van de beschikbare
middelen verloopt hoofdzakelijk via het beheersapparaat van de rijkswaterstaat zelf.
In dit plan Is alleen de organisatie in bijzondere omstandigeheden geregeld. De beheerders
zullen dit in hun plannen wel inhoudelijk uitwerken (beleidspunt 61). Voor zover dat nodig blijkt
kan hieraan in een tweede plan meer aandacht worden gegeven.
De gedachtengang achter het Waterhuishoudingsplan is dat alle beleid voor de
waterhuishouding In het plan staat. Er heeft op veel punten, met name de functietoekenning
afstemming plaatsgevonden met de ruimtelijke ordening en het milieubeleid. Hoofdstuk 9 van
het WHP gaat hier nog op In. Duidelijk moet zijn dat er een sterke verwevenheid is met het
beleid voor de ruimtelijke ordening en het milieubeleid. De goede lezer onderkent deze
verwevenheid direct en duidelijk in het WHP Een aparte vermelding van waar en op welke
wijze achten wij daarom overbodig. Als wij hieraan wel willen voldoen zal het aantal bladzijden
van het plan misschien verdubbelen, met de daarbij optredende afkeer van plannen, pakt dat
(zeer) negatief uit.

Gemeente Hoevelaken (478)
Deze reaktie is gelijkluidend aan de reaktie van een aantal gemeenten op de Veluwe (253), (255),
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(256), (309), (443) en (448).

Gedeputeerde Staten van Umburg (479)
Ingekomen reactie: zie bijlage 2.
Wij zijn ons bewust van het belangen van het afstemmen van het beleid, beheer en onderhoud
van dijken rond de provinciegrenzen. In ons Waterhuishoudingsplan zal de waterkering niet
worden opgenomen.
In het plan is de drinkwaterwinning Heumensoord niet aangemerkt als winning met
uitbreidingsmogelijkheden. De Ingediende aanvraag doorloopt het gebruikelijke trajekt van
vergunningsaanvragen, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met invloed en schade
buiten de provincie. De eventuele Invloed op de St. Jansberg komt daarbij dus ook in beeld.

Gemeente Uenden (480)
Ingekomen reactie: zie bijlage 3.
Een groot aantal van de opgesomde gevolgen treft de meeste gemeenten, burgers en bedrijven.
Deze vloeien voort uit eisen die voor de hele provincie gelden. De lasten hiervan komen in ieder
geval niet voor schadevergoeding In aanmerking. Ook worden er gevolgen genoemd die nu reeds
gerekend kunnen worden tot de normale taak van de gemeente, bijvoorbeeld het onderzoek naar
grondwaterstanden en te treffen maatregelen in bestemmingsplannen.
De reservering van grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening in het Rivieren gebied is in
paragraaf 5.3.8.g beschreven. Voor verwachtingen over schade is het nog te vroeg.
De te verwachten baten van dit plan zullen moeten opwegen tegen de kosten. De politieke
beslissing hierover zullen Provinciale Staten in Januari 1990 nemen.

Gemeente Renkum (481)
Ingekomen reactie: zie bijlage 4.
Een ambtelijke notitie is reeds in het inspraakverslag verwerkt (262). De vragen in paragraaf 3, 4, 5,
6 en 7 zijn daardoor al beantwoord. Deze antwoorden zijn te vinden onder volgnummer 262.
1 en 8. In 1987 is een subsidieverzoek bij de provincie ingediend. Zoals aangegeven bij punt 6b
hebben In 198711988 inventarisaties plaatsgevonden. Deze inventarisaties hadden tot doel
na te gaan wat er moest geschieden en hoeveel geld hier mee gemoeid zou zijn.
Inmiddels zijn ook een aantal herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Wij achten het gezien
vanuit de waterhuishouding en uw Inspanningen van wezenlijk belang het contact te
vervolgen en de beslissingen snel te nemen.
3b.

Het doortrekken van de verbindingszone langs de Duno-beek en Fonteinallee op
functiekaart 2 Is niet nodig. Binnen de gebieden met functie II t/m IV (de groene
gebieden) zijn gewenste verbindingszones niet aangegeven, maar wel gewenst. Dit is
nagelaten omdat het kaartbeeld daardoor te druk zou worden. De intentie is wél verwoord
in beleidspunt 36 op pagina 96.
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Waterhuishoudingeplan.

Geacht College,

Het ie mij niet mogelijk gebleken, binnen de door u gestelde termijn op uw
ontwerp Waterhuishoudingeplan te reageren. In mijn brief d.d. 20 juli 1990,
kenmerk ANWW 8619, heb ik de redenen uiteengezet.
Voorliggende reactie is in overleg met de Dienst Binnenwateren/RIZA tot
stand gekomen.
Het ontwerpplan is een belangrijke stap op weg naar een integraal waterbeheer. Er is aandacht voor de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten, voor
oppervlaktewater en grondwater. Ik heb waardering voor het vele onderbou-

wende onderzoek en de uitgevoerde haalbaarheidsstudie.. Ondanks het feit dat
het integraal waterbeheer complex is, is het ontwerpplan een goed leesbare
nota geworden. Het ontwerp geeft mij niettemin aanleiding tot het maken van
een aantal opmerkingen. Mijn toetsingskader is hierbij vooral de Derde Nota

Waterhuishouding

(augustus 1989) en de Reg.ring.b.sli.sing over deze nota

(juni 1990).

1. Het ie niet mogelijk gebleken de systematiek van de Derde Nota Waterhuishouding (NW3) in het provinciale plan te volgen. Hierdoor is helaas
een kans verloren gegaan, het rijks- en provinciaal beleid op een voor
iedereen gemakkelijk te herkennen wijze op elkaar af te steunen.

postbus 9070
6800 ED •rnhem
1
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Bij het rijksbeleid t.a.v. de functionele organisatie van het waterbeheer vormt de waterstaatkundige eenheid het vertrekpunt voor do bestuurlijk- organisatori.ch* vormgeving van de regionale en lokale waterstaatszorg. Do inteqrati. van het waterkwantit.it.b.heer, het waterkwaliteitsbeheer en waar doelmatig het vaarwegbeheer in zogenaamde all-in
waterschappen bevordert de integrale aanpak van de complexe problemen in
het waterbeheer. Het is aan de provincies om aan deze voorkeursoplossing
Invulling te geven en daarvoor een marsroute uit te zetten. D. provincie
Gelderland wijkt af van deze voorkeursoplossing en heeft integratie van
kwaliteit en kwantiteit niet als beleid opgenomen. De provincie prefereert een afstemming via reglementering en de planvorming. Het is echter
zeer de vraag of op deze wijze een afstemming op operationeel beheer.niveau gerealiseerd kan worden (bijvoorbeeld m.b.t. de waterbodem).
Bovendien is deze aanpak strijdig met NW3. Ook Glasbergen, pleit in
Perspectieven voor integraal waterbeheer juist sterk voor een integratie ter verbetering van de interne afstemming". Ik ben van mening dat
de door de provincie voorgestane bestuurlijk-organisatorisch, vormgeving
van de waterstaatszorg, een doelmatig integraal waterbeheer belemmert,
zowel wat betreft de planvorming als het operationeel beheer. Verder
acht ik dit beleid in strijd met de afspraken die met de minister van
Verkeer en Waterstaat zijn gemaakt inzake de reorganisatie van het
waterbeheer in het Vallei en Eemgebied.
Ik geef u in overweging alsnog uitwerking te geven aan de uitgangspunten
die m.b.t. de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer in NW3 zijn
geformuleerd voor de verbetering van de samenhang in het waterbeheer.
Indien u gegronde redenen hebt hiervan af te wijken, verzoek ik u deze
afwijking gedegen te onderbouwen en concreter aan to geven hoe de provincie de noodzakelijke afstemming op operationeel niveau dan zal realiseren. Daarbij wijs ik u op het gestelde in de regeringsbeelissing NW3
dat de af stenining.bevorderende instrumenten zoals het watezaccoord, niet
als substituut kunnen dienen voor de organisatie volgens de waterstaatkundige eenheid.
In het plan zijn de nodige aanzetten te vinden voor een grondwaterbeleid
zoals dat ook in NW3 is geformuleerd. De wijze waarop de toepassing van
grondwater voor laagwaardige doeleinden gereduceerd zal worden is echter
nog onduidelijk. Het gebruik van ruim een kwart van de onttrokken
hoeveelheid grondwater voor koelwater vraagt bijvoorbeeld om een beleid,
dat een forse reductie in de praktijk afdwingbaar maakt. Het plan zal op
dit punt aangescherpt moeten worden. Bovendien ii het gewenst dat het
plan een beter kwantitatief inzicht geeft in de laagwaardige toepassingen van het grondwater.
De gewenste grondwater.ituatie wordt slecht, zeer globaal aangegeven.
Het feitelijk handelen van de beheerder zal worden uitgewerkt in het
grondwaterbeheerspian. De Wet op de Waterhuishouding kent een dergelijk
plan niet. Onduidelijk blijft wanneer en dergelijk plan verwacht kan
worden.
Gemist wordt een visie op het instellen van grondwaterbeschermingsgebieden voor de mogelijke toekomstige winningslokaties voor drinkwater.
Nu worden slechts de huidige winningen beschermd en zelfs deze niet in
alle gevallen volledig (bij voorkeur hele intrekgebied).

-3-

Voor de uiterwaarden zullen beheersplannen worden opgesteld door de
Rijkswaterstaat en door de waterschappen. Tussen deze b.he.rsplannen zal
een functioneel onderscheid zijn: de beheerder maakt een beheersplan
voorzover zijn eigen taken •n bevoegdheden reiken. Rijkswaterstaat heeft
in de uiterwaarden taken en bevoegdheden met betrekking tot o.a. de
waterkwaliteit en de veilige afvoer van water, ijs en .diment. In het
kader van de integrale zorg voor het watersyst.em van de rivieren zal
Rijkswaterstaat in haar beheersplan ook bijzondere aandacht geven aan de
ecologische functie van de uiterwaarden. Een belangrijke aanzet hiervoor
is gegeven in de Regionota Rijntakken, welke u recent is toegezonden.
Het zal duidelijk zijn dat er een afstemming dient te komen tussen de
plannen van de waterschappen en die van Rijkswaterstaat. De wijze waarop
dit kan geschieden en de rol daarbij van het provinciale plan is nog
onduidelijk. Belangrijk in dit verband is ook het nog t. nemen Besluit
aanwijzing zijwateren.
Het aandachtsveld van de waterbodem is nieuw. Het plan maakt op dit
gebied een wat passieve en volgende indruk. Gezien de grote hoeveelheid
specie die niet voldoet aan de algemene milieukwaliteit, mogen bij het
onderhoud van de watergangen grote problemen verwacht worden. De vraag
rijst of -misechon alleen in bepaalde delen van de provincie- er niet
sprake is van zodanige specifieke problemen dat een meer aktieve opstelling van de provincie gerechtvaardigd zou zijn. Tenslotte bieden
plannen als deze de mogelijkheid om op grond van specifieke regionale
aspecten ook wel eens voor te lopen op het landelijk beleid. In ieder
geval zal de provincie een waterbodemsaneringsprogramua voor de regionale wateren moeten opstellen.
De beleidsuitgangspunten (hoofdstuk 8) zijn over het algemeen niet concreet genoeg uitgewerkt in maatregelen. Het gevolg hiervan zal zijn dat
er tijdens de planperiode nog erg veel ruimte aanwezig is voor een
nadere invulling. Dit is o.a. het geval bij de relatie van de waterafvoer van de WW-Veluwe in de richting van de Randmeren met de daarbij
behorende voedingsstoffen. Het is gewenst dat het plan op dit punt nog
eens nagelopen wordt cm waar mogelijk meer duidelijkheid te verschaffen.
In tijden van een watertekort kan het noodzakelijk zijn de aanwezige
belangen in de diverse waterschappen tegen elkaar af te wegen. Het ontwerpplan gaat hier onvoldoende op in.
Het is niet duidelijk waar en op welke wijze die delen van het ruimtelijk- en het milieubeleid die voor de waterbeheerders van belang zijn,
in dit plan zijn vermeld. Bij de behandeling van de Wet op de Waterhuishouding is de noodzaak van een dergelijke vermelding aan de orde geweest.
De hoofdingenieur-directeur,
1. h.i.d.
Is---R.B. Zegers
voor
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Bijlagen:

Onderwerp:
Waterhuishoudingsplan van de provincie Gelderland.

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de inhoud van het
door U bij schrijven van 18 mei 1990, no. MW 90.33567-MW 4101
toegezonden Ontwerp Waterhuishoudingsplan.
Vanwege de relatie met de waterhuishouding in onze provincie
willen wij de volgende punten onder Uw acndacht brengen.

1

Waterkeringen langs de Maas.
In Limburg komt in de omgeving van Mook een waterkering voor die
onderdeel uitmaakt van een dijkring zoals bedoeld in de ontwerp
Wet op de Waterkering. Voor het goed functioneren van dit systeem
is het van belang dat het beleid, beheer en onderhoud van deze
dijkring in de beide provincies op elkaar worden afgestemd.
In ons ontwerp-Waterhuishoudingsplan zal de intentie tot deze
afstemming worden opgenomen. Wij verzoeken U eveneens een
dergelijk voornemen in het Waterhuishoudingsplan voor Gelderland
op te nemen.

2. Bestemming grondwater.
In het ontwerpplan is voorzien in de aanwijzing van de functie
"grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening". Naar wij
aannemen zal daarvan ook deel uitmaken de voorgenomen uitbreiding
van de winning Heumeroord van 10 naar 12,2 miljoen m3.

SVP bij beantwoording
datum en kenmerk
vrne'cien

Bezoekadres.
Imburgiaan 10
Maastricht

bankrekening NMB
Postadres:
Postbus 5700
6794 11 372
6202 MA Maastricht postrekening

-2Bij schrijven van 3 juli 1990 no. Bt 51996, naar de inhoud waarvan
kortheidshalve wordt verwezen, hebben wij onze bezorgdheid
uitgesproken omtrent de gevolgen van deze uitbreiding voor het in
onze provincie gelegen natuurgebied de "St. Jansberg". Het door
ons voorgestane waterhuishoudkundig beleid in dit gebied zal
gericht zijn op het behoud en herstel van de natuurlijke waarden.
Dit betekent dat verdroging als gevolg van grondwateronttrekkingen
zo veel mogelijk moet worden voorkomen of opgeheven.
Wij verzoeken U om bij de vaststelling c.q. uitwerking van het
Waterhuishoudingsplan hiermee rekening te houden.

Gedeputeerde Staten van Limburg,

'L__.......

L

,voorzitter.

riîtier.
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Naar aanleiding van de ontvangst L9
d.d. 25 mei 1990 geven wij u hierbij onze reactie op voornoemd plan. De
reden dat onze reactie niet voor 13 juli 1990 is ingezonden is gelegen
in het feit dat de bestudering van voornoemd plan meer tijd in beslag
nam dan voorzien was.
In het kort geven wij hieronder aan wat de belangrijkste consequenties
van voornoemd plan zijn voor de gemeente Lienden, de burgers en de
bedrijven.

Consequenties gemeente Lienden:
te hoge grondwaterstanden in bestemmingsplannen voor woningbouw en
bedrijven.
Gevolg: -in bestaande bestemmingsplannen drainage aanbrengen of
anderszins verlaging van het grondwater bewerkstelligen;
-bij nieuwe bestemmingsplannen voorafgaand onderzoek naar grondwaterstand en zonodig maatregelen treffen (drainage - ophogen
grond)
reserveringsgebieden voor grondwater.
Gevolg: -in de omgeving van Lienden zijn grote gebieden aangegeven als
reserveringsgebied voor grondwater;
-deze reserveringsgebieden zullen in de betreffende bestemmingsplannen opgenomen moeten worden met mogelijke beperkingen voor
de toegelaten bestemmingen;
-via de Verordening Grondwaterbescherningsgebiedea zullen
mogelijke beperkingen aan het gebruik van deze gronden worden
gesteld (bestrijdingsmiddelen; mest; olietanks; leidingen etc.)
3: verbetering kwaliteit oppervlaktewater.
Gevolg: -zoveel mogelijke verspreiding bebouwing aansluiten op riolering
of kleine zuivering plaatsen bij deze bebouwing;
-vermindering vuillast bij overstorten op oppervlaktewater door

-

verbetering en aanpassing van de overstorten;
-wijze waarop vuillast bij overstorten verminderd wordt, moet
aangegeven worden in rioleringsplannen;
-in nieuwe bestemmingsplannen overstorten lozen op retentievijvers en onderzoek naar deze voorziening in bestaande
situaties;
-aanpassingen aan overstorten (randvoorzieningen) en retentievijvers moeten planologisch geregeld worden;
-bestaande gemengde rioolstelsels op industrieterreinen ombouwen
tot verbeterd gescheiden rioolstelsels;
-planmatiger beheer en onderhoud rioleringen;
-inventarisatie en terugdringen van lozingen van grondwater
(drainage; lekke rioolstelsels) en kwelwater op rioleringen;
-bij aanleg van nieuwe rioleringen bij voorkeur verbeterd
gescheiden stelsel toepassen;
voorkomen verontreiniging grondwater.
Gevolg: -uitvoeren Rijksbeleid opgenomen in Wet Bodemsanering
(ondergrondse tanks; aanleg leidingen; aanpak verspreide
lozingen in de bodem);
saneren onderwaterbodems (IBS).
Gevolg: -op dit moment niet bekend.
Consequenties voor burgers en bedrijven:
kostenverhogingen voor burgers en bedrijven.
Gevolg: -verhoging zuiveringslasten;
-verhoging polderlasten;
-verhoging/invoering rioolafvoerrecht (beheer en onderhoud
rioleringen; aanpassing overstorten; ombouw bestaande stelsels;
duurdere stelsels in nieuwe bestemmingsplannen);
-verhoging grondprijzen (grondwaterpeil verlagen; duurdere
rioolstelsels);
-verhoging prijs drinkwater;
beperkingen aan gebruik gronden (landbouw).
Gevolg: -minder bestrijdingsmiddelen en mest (WBB);
-natuur krijgt belangrijkere plaats (weidevogelgebieden en
verspreide stelsels van bijzondere slootvegetaties in Ommerense Veld) hetgeen betekent dat het peilbeheer meer op de natuur
wordt afgestemd;
-terugdringen beregening landbouwgronden;
-veiligstellen verspreide bijzondere natuur;
-aanleg ecologische verbindingszone s;
-beperking inlaten gebiedsvreemd water (vanuit grote rivieren).
Zoals u uit bovenstaand overzicht kunt opmaken heeft het ontwerpwaterhuishoudingsplan grote gevolgen voor de gemeente Lienden, haar
burgers en de bedrijven.
In het algemeen constateren wij dat enerzijds door voornoemd plan de
kwaliteit en kwantiteit van het grondwater en het oppervlaktewater beter
gewaarborgd worden dan nu het geval is.
Anderzijds dienen wij vast te stellen dat voornoemd plan een enorme
kostenstijging inhoudt voor de gemeente Lienden, haar burgers en de
bedrijven. Ook zullen de gebruiksmogelijkheden van de gronden beperkt
worden.

Omtrent de inhoud van het plan hebben wij dan ook geen bezwaren.
Wel wensen wij meer inzicht te verkrijgen in de financiering van de
doelstellingen van voornoemd plan en over de mogelijkheden van
schadeloosstelling aan gemeenten, burgers of bedrijven die onevenredig
zwaar benadeeld worden door de uitvoering van voornoemd plan.
Indien u omtrent vorenstaande nadere informatie wenst kunt
zich wenden
tot de Technische Dienst "Kring Buren", tel. 03447-1441 of,d afdeling
Algemene Zaken, tel. 03443-1646, tst. 21.
AZ/ES
t.a.a. T.D. Kring Buren;
wethouder de Kam.

Burgemeester en wethouders van Lienden,
De secretaris,
De burgje eester,

v.
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van de provincie Gelderland

Nummer:

13127/OWBI

Oosterboek.

11 september 1990

Geacht college,
Hierbij ontvangt u onze reactie op het ontwerp-Waterhuishoudingsplan
conform uw verzoek gedaan bij bovengenoemde brief d.d. 18 mei 1990.
Helaas heeft de gemeente Renkun, zoals blijkt, niet kunner voldoen
aan uw wens om haar bestuurlijke reactie v66r 13 juli 199( af te
geven. Dit houdt verband met de procedure die voor behandeling van
dergelijke zaken gevolgd moet worden. Dit schrijven vervangt de
ambtelijke reactie, bij briefnummer 13127/OWBI d.d. 10 juli 1990, die
u wel voor de gestelde datum bereikte.
Wij gaan er voorshands van uit dat u onze bestuurlijke visie bij de
vaststelling van het definitieve Waterhuishoudingsplan zult betrekken.
Commentaar
Vooraf
Van het door u ons toegezonden ontwerp-Waterhuiahoudingsplan hebben
wij met veel belangstelling kennis genomen. Als waterkwantiteitebeheerder heeft de gemeente Renki.an behoefte aan een visie omtrent het
beheer van watergangen. Bij brief nummer 4/4425 d.d. 6 augustus 1987
heeft de gemeente Renkun, in relatie tot een subsidieverzoek, dat
reeds aan u kenbaar gemaakt. Helaas mochten wij hierop tot op heden
geen antwoord van de provincie ontvangen. De ontwerp-visie neergeschreven in de, voor de gemeente Renkun relevante, onderdelen van
het ontwerp-Waterhuishoudingsplan, stemt overeen met de huidige
gemeentelijke ideeën hierover. Dit laatste zal tot uitdrukking komen
in het, in 1991 op te stellen, gemeentelijk Landschapsbeleidsplan
waarin ruim aandacht zal worden besteed aan de, In de gemeente
Renkum, te onderscheiden watersystemen.

- 2 -
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2

Organisatie en instrumentarium
Geografische ligging van het waterkwantiteitsgebied gebied Renkum, di
eigendoinssituatie (75% van de watergangen is in eigendom bij bos- en
natuurterreinbeherende instanties, w.o. de gemeente Renkum) en de
ervaringen als gemeentelijke waterkwantiteitsbeheerder geeft ons aanleiding het standpunt in te nemen het waterkwantiteitsbeheer ook in
de totale planperiode bij de gemeente Renkiin te leggen. Een, nog voor
te bereiden, nieuwe gemeentelijke bekenverordening zal het plaatselijke handvat voor instrumentarium kunnen zijn.

3

31

, Functies
Volgens het ontwerp-WHP wordt aangegeven dat voor de oppervlaktewateren in de gemeente Renkun negen functies te onderscheiden zijn
(volgens Functiekaart 1, blz. 68 en blz. 76 en 77 WHP).
Daarnaast is er in het gemeentelijk gebied, waterhuishoudkundig,
sprake van de volgende categorieën (afb. 20, blz. 26):
- meest waardevolle natuur (betreft een groot gedeelte van de Molenbeek in het Renkums beekdal, alsmede een groot gedeelte van de
Heelsumse beek in het gelijknamige beekdal, de Seelbeek, de Dunobeek en de beek op de Hemelse berg, inclusief de Cielenbeek);
- vermoedelijk meest waardevolle waternatuur (de Oorsprong, de
Zuiderbeek en de Slijpbeek);
- meest waardevolle natte landnatuur (het Renkuna- en het Heelsums
beekdal);
- concentraties natte natuur (wederom het Renkuma- en het Heelsums
beekdal, alsmede de uiterwaarden).
en twee verbindingszones, te weten de Rosandepolder en de Jufferswaard.
Wij zijn het met bovengenoemde functie-aanwijzingen eens, maar zouden
het gebied van de Duno-beek en de Fonteinallee eveneens onder de door
u gebruikte term "mogelijke verbindingszone" aangeduid willen zien.
Dit houdt in dat door u het merendeel van de Renkunse oppervlaktewateren van grote betekenis wordt geacht voor natuur, landschap en
cultuurhistorie, hetgeen wij onderschrijven. Haar dit merendeel ligt
overigens wel in een gebied waarin bijna geen kwantiteitsbeheersingsmogelijkheden aanwezig zijn voor de kwantiteitabeheerder. Dit stelt
bijzondere eisen aan het beheer. De gemeente Renkun voert in dit
kader reeds meer dan tien jaren, i.s.m. derden, een actief beheer,
waardoor onder andere de potentiele natuurwaarden van zowel de Molenbeek als de Heelsunse beek wederom tot uitdrukking in het landschap
zijn gekomen.
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Het Heelsuna- en het Renkijng beekdal
Terecht komen deze gebieden voor in de hierboven omschreven categorie
van "meest waardevolle natuur". Daarnaast herbergen deze beide beekdalen een belangrijk stuk cultuurhistorie met betrekking tot de
economische ontwikkeling van de Zuid-Veluwe. Het zijn bovendien
gebieden die in relatie staan met de waterbewegingen van, voor de
waterhuishouding bepalende rivier, de Rijn. De uitbouw van die
relatie, met het accent op de ecologische betekenis voor de natuur
van deze gebieden moet, gezien de unieke situatie, een expliciet
streven zijn binnen het toekomstig Wtf. In beide gebieden komen
fysieke knelpunten voor die een belemmering vormen voor de verbetering van de huidige ecologische situatie. Voor de financiering ervan
komen ons inziens hoofdzakelijk buiten-gemeentelijke fondsen in aanmerking.
Meervoudig gebruik van beekwater
Jaarlijks vloeit een relatief grote hoeveelheid oppervlaktewater van
uit de Renicunse beekdalen in de Rijn (deze hoeveelheid wordt geschat
op meer dan 5 miljoen m3). Daarnaast zal de vraag naar drinkwater in
de toekomst door huishoudens en bedrijven stijgen.
Bovendien is er sprake van vochttekorten en verdroging. In dit verband zou er met nadruk onderzocht moeten worden in hoeverre de aanwezigheid van beekwater, zonder dat de plaatselijke natuur- en landschappelijke waarden in gevaar komen, een extra rol kan spelen voor
het waterhuishoudkundig systeem voordat het de Rijn bereikt.

t

Financiering
De financiële pagina uit het plan stelt Renkum, als waterkwantiteitsbeherende gemeente, teleur. Wij zetten daarom vooralsnog vraagtekens
achter de haalbaarheid van doelen die volgens het ontwerp-WUP, binnen
het Renkunse gebied, zouden moeten worden nagestreefd, want:
de kosten van een beheersplan zijn hoog.
De gemeente Renkun heeft een indruk van de financiële consequenties van het laten opstellen van een beheersplan. Reeds enige
jaren geleden zijn deze kosten begroot op meer dan f 200.000,--.
Er i8 daarom meer duidelijkheid gewenst omtrent uw inschatting van
de kosten op basis van artikel 23 van de model-verordening Waterhuishouding op basis waarop wij alsnog als bestuur een mening
willen uiten over dit punt;
de kosten van uitvoering zijn hoog.
In 1987/1988 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden naar de
natuur- en landschappelijke waarden van de Renkumse oppervlaktewateren. Hierbij was ambtelijk zowel de provincie, als het
Ministerie van Landbouw en Visserij en de gemeente betrokken. De
provincie heeft destijds voor maatregelen (Hoofdstuk 4 Beheersplannen, artikel 23, lid e) ter verbetering van een groot aantal
situaties een (informele) raming opgesteld met een eindbedrag van
f 1,7 miljoen, terwijl de gemeente Renkun een en ander op
f 750.000,— heeft begroot.
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Nu gaat het er niet om de juistheid van het een of van het andere
bovenstaande getal aan te willen tonen, maar het noemen van de
respectievelijke bedragen geeft wel een indruk van de mogelijke
investeringsbehoefte weer. Wederom wensen wij, evenals hierboven
al eerder aangeduid, meer duidelijkheid over de financiële
consequenties voor de gemeente Renkum van de uitvoering van het
toekomstige Wif voordat wij ook dit gedeelte van WHP-beleid kunnen
onderschrijven.
c. De gemeente Renku, heeft reeds veel geïnvesteerd.
In de afgelopen 12 jaren zijn door de gemeente Renk.sn investeringen gedaan ter waarde van f 100.000,— om bepaalde beken (van
derden) watervoerend te maken. Het ging hierbij om de Molenbeek en
de Heelst.mse beek. Daarnaast levert de gemeente een coördinatieve
inzet voor het onderhoud van de Heelsumse beek (eigendom van
derden). Bovendien wordt er jaarlijks gemeentelijke inspanning
geleverd voor het onderhoud van diverse watergangen die in haar
eigendom zijn (uit algemene middelen).
Daar het economische nut van de Renkumse oppervlaktewateren als
beperkt mag worden beschouwd kan ons inziens geen sprake zijn van het
inhoud geven aan de punten f en g van het eerder genoemde artikel 23
van de modelverordening waterhuishouding. Het gestelde op blz. 107,
Ze alinea, van het ontwerp-Waterhuishoudingsplan ten aanzien van
gemeentelijke bijdragen (uit de algemene middelen) stuit op bestuurlijke bezwaren. Hetgeen bovenstaand in a en b staat aangegeven doet
teveel vermoeden naar de aanwezigheid van een open eindconstructie in
uw plannen omdat de financiering voor gemeentelijke waterkwantiteitsbeheerders nog onbekend is.
Resumé
De gemeente RenkLin schaart zich, met kanttekeningen ten aanzien van
bijvoorbeeld de financiering, in het algemeen achter de plandoelstellingen van het ontwerp-Waterhuishoudingsplan van de provincie Gelderland. Mede aan de hand van de financiële inspanningen die de gemeente
zich de afgelopen jaren getroost heeft ten behoeve van de instandhouding van beken kan aangegeven worden dat Renkun een goed waterbeheer
zoals in principe door u wordt voorgesteld, voorstaat. Daarnaast verzoeken wij u de in bijlage 8 genoemde beken Heelsuinse beek en de
Renkunse beken èn de gebieden van het Renktsns beekdal en het Heelstsns
beekdal in het Waterhuishoudingsplan op te nemen als wateren respectievelijk gebieden met de functie "water van het hoogste ecologische
niveau". Hierbij moet onder de Renkuinse beken de volgende beken
worden begrepen: Molenbeek, Oliemolenbeek (en de Kortenburgse beek
als het verlengde hiervan vanaf de Hartenseweg tot aan de Rijn),
Afgebrande beek en de Halverads beek. Daarnaast zou de Wolfhezerbeek, gelegen in het Heelsums beekdal, in de planperiode aan de orde
moeten komen tijdens de belangenafwegingen voor de functie water van
het hoogste ecologische niveau.
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Het gebied nabij de Fonteinallee willen
"mogelijke verbindingszone".
Tot slot merken wij op dat in bijlage 4
"Hemelseberg Seelbeek tot de overstort"
wordt waarschijnlijk bedoeld de beek op
Seelbeek (tot aan de overstort).

wij graag aangemerkt zien

818

abusievelijk de naam
in de lijst voorkomt. Hier
de Hemelse berg en de

Het het bovenstaande hopen wij in voldoende mate onze mening over het
ontwerp-Waterhuishoudingsplan kenbaar te hebben gemaakt.
Enige zaken uit dit plan behoeven ons inziens wederzijds overleg,
bestuurlijk zowel als ambtelijk. Wij wachten uw reactie in deze af en
zullen met belangstelling de ontwikkelingen met betrekking tot het
provinciale waterbeheer blijven volgen.
De commissie openbare voorzieningen, ouderenzorg en volksgezondheid,
in deze handelend voor de gemeenteraad, heeft in haar vergadering van
3 september 1990 ingestemd met de inoud van deze brief.
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Voorstel voor de
vergadering van 30 januari 1991

Voorstel F - 352
J. van Dijkhuizen
CAW: 6 dec 1990, 14.00 uur
FC : 10 dec 1990, 9.30 uur

Waterhuishoudingsplan van de provincie Gelderland (met 4e wijziging
van de provinciale Begroting 1991)

Beknopte samenvatting van inhoud voorstel:
Het voorstel strekt tot het vaststellen van het Waterhuishoudingsplan van de provincie Gelderland, onder intrekking van het vigerende
Crondwaterplan en het Oppervlaktewaterkwaliteitsplan. Volgens artikel 7, lid 1, van de Wet op de Waterhuishouding stellen Provinciale
Staten een plan vast dat de hoofdlijnen aangeeft van het ten aanzien
van de waterhuishouding te voeren beleid. Hierbij gaat het om een samenhangend beleid van de kwaliteit en kwantiteit van het grond- en
oppervlaktewater. Het beleid met betrekking tot de bescherming van
het grondwater wordt uitgewerkt in het Gelders Milieuplan. Wat het
oppervlaktewater betreft heeft het plan geen betrekking op rijkswateren. Uit het plan vloeien geen directe rechtsgevolgen of verplichtingen voort.
Het Waterhuishoudingsplan is evenals de streekplannen en het Gelders
Milieuplan een strategisch plan voor de fysieke leefomgeving. Het
plan omvat een beleidsprogramma, het vormt een integratie- en coördinatiekader voor verschillende beleidsterreinen en het vormt een toetsingskader voor de planvorming op operationeel niveau. De essentie
van het plan is weergegeven in deel II waarin het beleid wordt verwoord. Er is een verdeling gemaakt in lange- en korte-termijnbeleid.
Het lange-termijnbeleid is gericht op een tijdvak van 25 tot
30 jaar. De korte termijn is de planperiode van 1991 tot en met
1994. Aan het lange-termijnbeleid is inhoud gegeven door het toekennen van waterhuishoudkundige functies. Het korte-termijnbeleid bestaat uit activiteiten die de eerste stappen vormen in de richting
van die waterhuishoudkundige functies. Voor deze activiteiten zijn
de financiële consequenties aangegeven. Naar aanleiding van de ingediende reacties is het ontwerp-plan op onderdelen bijgesteld. Deze
bijstellingen zijn opgenomen in bijlage 1 van het voorstel.
De Provinciale Commissie voor de Bodembescherming en het Waterbeheer
(PCBW) en de Provinciale Planologische Commissie (PPC) brengen nog
advies uit over dit voorstel.
Het voorstel zal worden behandeld in de vergadering van de Commissie
voor Agrarische en Waterstaatsaangelegenheden (CAW) op 6 december
1990, aanvang 14.00 uur, en in de Financiële Commissie op 10 december 1990, aanvang 9.30 uur.
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Voor de vergadering van de CAW zijn ook de leden van de Commissie Milieubeheer en de Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Wegen uitgenodigd.
Bij vervolgvoorstel zal het oordeel van de commissies aangegeven worden en onze reactie daarop.
=====

Aan Provinciale Staten
Hierbij doen wij u het ontwerp-Waterhuishoudingsplan van de provincie Gelderland (WHP) toekomen en het verslag van de mondelinge en
schriftelijke reacties op het ontwerp-Waterhuishoudingsplan en het
commentaar van Gedeputeerde Staten. De wijzigingen die wij voorstellen op het ontwerp-WHP zijn opgenomen in bijlage 1, behorend bij dit
voorstel. Het Waterhuishoudingsplan is, naast de streekplannen en
het Gelders Milieuplan, een van de drie strategische plannen voor de
fysieke leefomgeving. Het Waterhuishoudingsplan is een beleidsprogramma, een integratie- en coördinatiekader en een toetsingskader.
Het plan heeft geen directe rechtsgevolgen of verplichtingen voor
derden. In het Waterhuishoudingsplan worden de hoofdlijnen van het
integrale beleid voor de waterhuishouding gegeven. Integraal betektit- h4pr her çamenhan'end beleid van de kwantiteit en kwaliteit van
het grond- en oppervlaktewater in de provincie Gelderland. Het beleid voor de oppervlaktewaterkwaliteit vormt een onderdeel van de waterhuishouding maar in feite ook van het milieubeheer. Het beleid inzake de bescherming van de grondwaterkwaliteit is ontleend aan het
vigerende Milieuhygiënisch Beleidsplan, daarnaast wordt een aanzet
gegeven voor verdere ontwikkeling van provinciaal bodem- en grondwaterbeschermingsbeleid in het in voorbereiding zijnde Gelders Milieuplan, het 2e Grondwaterbeschermingsplan en het Intentieprogramma bodembeschermingsgebieden. Het eerste Waterhuishoudingsplan heeft voor al gevolgen voor de kwantiteitswaterschappen die voor het eerst beheersplannen moeten opstellen. Ook de gemeenten Arnhem, Renkum en
Rheden, die buiten het gereglementeerde gebied van de waterschappen
vallen, komen in aanmerking voor het opstellen van een beheersplan
voor de oppervlaktewaterkwantiteit. De zuiveringschappen hebben al
waterkwaliteitsbeheersplannen opgesteld met een looptijd tot 1995.
Deze beheersplannen worden niet tussentijds aangepast. Wel zullen de
zuiveringschappen bij het beleidsgedeelte van de jaarlijkse begroting de toe te voegen activiteiten op het vigerende beheersplan opnemen. De procedure voor de beheersplannen wordt geregeld in de Verordening Waterhuishouding, welke in de loop van 1991 door uw Staten
zal worden behandeld. Op dit moment zijn twee waterplannen op provinciaal niveau van kracht te weten: het Grondwaterplan voor de grondwaterkwantiteit en het Oppervlaktewaterkwaliteitsplan voor de oppervlaktewaterkwaliteit. Beide plannen zijn in 1986 door Provinciale
Staten vastgesteld en lopen door tot 1995. Wij stellen voor beide
plannen in te trekken bij de vaststelling van het Waterhuishoudingsplan. De hoofdlijnen in beide vigerende waterplannen lopen voor een
belangrijk deel door in het Waterhuishoudingsplan.
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De belangrijkste koerswijzigingen van het Waterhuishoudingsplan ten
opzichte van het Grondwaterplan zijn:
De keuze voor drinkwater uit grondwater is voortgezet, maar er
is wel een plafond (170 miljoen m3/jaar) ingebouwd. Ook de totale onttrekking door de industrie wordt begrensd (stabilisatie).
Bij de belangenafweging blijft schade aan natuur zwaarder vegen
dan schade aan de landbouw, maar in het Waterhuishoudingsplan is
door gebiedsgewijze uitwerking het accent gelegd op grote eenheden natuur (kerngebieden).
Door de watersysteembenadering en meer nadruk op kwel bij bijzondere natuur is het handhaven van de natuurlijke opbolling op de
Veluwe een "must". De kwelnatuur blijkt zeer kwetsbaar en het Waterhuishoudingsplan is daarom met name op de Veluwe terughoudender dan het Crondwaterplan met uitbreiding van grondwateronttrekking. Uitbreiding van grondwateronttrekking op enige schaal kan
alleen "op grote afstand" van het Veluwemassief worden toegelaten. Het reserveringsgebied op de Zuidoost-Veluwe komt slechts
voor zeer uitzonderlijke situaties in beeld, de Betuwe is in het
Waterhuishoudingsplan het potentiële uitbreidingsgebied voor de
drinkwatervoorziening.
In het Waterhuishoudingsplan is onderzoek naar het opgaan van de
gemeentelijke waterleidingbedrijven in de drie regionale bedrijven toegevoegd. Formeel valt dit niet onder de Wet op de Waterhuishouding, maar onder de Waterleidingwet.
De belangrijkste koerswijzigingen van het Waterhuishoudingsplan ten
opzichte van het Oppervlaktewaterkwaliteitsplan zijn:
- de norm voor de oppervlaktewaterkwaliteit is, in navolging van
de Derde Nota Waterhuishouding van het Rijk, aanzienlijk verscherpt; evenals in het Oppervlaktewaterkwaliteitsplan is dit in
het Waterhuishoudingsplan een doelstelling op termijn;
de defosfatering van effluent is als zeer kostbare maatregel toegevoegd aan de maatregelen in het Oppervlaktewaterkwaliteitsplan. De zuiveringslasten nemen hierdoor fors toe;
de watersysteembenadering leidt tot een meer gebiedsgerichte benadering van de waternatuur (stroomgebieden). De vaststelling
van een twintigtal wateren van het hoogste ecologische niveau is
als een uitwerking van een taakstelling van het Oppervlaktewaterkwaliteitsplan te beschouwen.
De uitvoeringsprogramma's van beide plannen zijn, voor zover niet afgerond, overgenomen in het Waterhuishoudingsplan. In het Grondwaterplan werd nog geen onderscheid gemaakt tussen beleid en beheer en
dus zijn deze verweven. Het beleid voor de grondwaterkwantiteit is
in het integrale Waterhuishoudingsplan verwerkt. De Wet op de Waterhuishouding schrijft echter volgens artikel 7, lid 3c, ook voor dat
in het Waterhuishoudingsplan een aparte uiteenzetting over het te
voeren grondwaterbeheer met een aanduiding van de kosten wordt opgenomen. In het voorliggende Waterhuishoudingsplan is ervoor gekozen
het grondwaterbeheer niet oppervlakkig en gelijktijdig met het Waterhuishoudingsplan uit te werken, maar na de vaststelling van het Waterhuishoudingsplan een apart grondwaterbeheersplan op te stellen.
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Dit beheersplan zal dezelfde procedure volgen als de beheersplannen
van de schappen. Het maken van dit plan loopt parallel met die van
de schappen. Er wordt nauwe samenhang nagestreefd met het tweede provinciale Crondwaterbeschermingsplan en daardoor ontstaan betere mogelijkheden voor afstemming. Bovendien worden de resultaten van een
tweetal belangrijke onderzoeken (verdroging, grondwaterbeheer
Midden-Nederland) in het beheersplan verwerkt. De wettelijke termijn
van september 1991 wordt voor dit onderdeel hierdoor overschreden
met naar verwachting 2 jaar. De meer gebiedsgerichte uitwerking in
het Waterhuishoudingsplan biedt voor de tussenliggende tijd voorlopig voldoende houvast voor het te voeren grondwaterbeheer.
Het Waterhuishoudingsplan is verdeeld in twee delen, te weten:
deel 1

Inleidende hoofdstukken, betreffende het doel, status en opzet van het plan en een beschrijving van de waterhuishouding, de belangen, de Organisatie van het waterbeheer en
het instrumentarium om beleid te voeren.

deel II Beleid, onderverdeeld in:
uitgangspunten en hoofddoelstelling;
het lange-termijnbeleid;
korte-termijnbeleid (inclusief kosten en financiering);
de gevolgen voor het beleid in de ruimtelijke ordening
en het milieu; en
de procedure bij het herzien en afwijken van het Waterhuishoud ingsplan.
Als deel III in het ontwerp-plan is het uitvoeringsprogramma opgenomen. Wij stellen voor dit geen onderdeel van het plan te laten zijn,
en als zodanig niet meer als deel III aan te geven.
Wij stellen u voor deel 1 en II vast te stellen; deel II is daarbij
het meest van belang. En voor kennisgeving aan te nemen het uitvoeringsprogramma dat is weergegeven in deel III. Voortgangsrapportage
en eventuele bijstelling van het uitvoeringsprogramma zullen tenminste elke 2 jaar plaatsvinden. De bijstelling van het uitvoeringsprogra mma wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten, na overleg met de
Provinciale Commissie Bodembescherming en Waterbeheer en de Commissie voor Agrarische en Waterstaatsaangelegenheden.
In het Waterhuishoudingsplan zijn de hoofdlijnen van het te voeren
beleid op het gebied van de waterhuishouding vastgelegd. Hierbij is
rekening gehouden met afstemming op ander beleid (rijksbeleid, beleid voor de ruimtelijke ordening en milieu) en de algemene eis van
doeltreffendheid en doelmatigheid. De hoofddoelstelling van het waterhuishoudkundige beleid luidt als volgt:
HET ONTWIKKELEN EN INSTANDHOUDEN VAN GEZONDE WATERI{IJISHOUDKUNDIGE SYSTEMEN IN GELDERLAND DIE EEN DUURZAAM GEBRUIK TEN BEHOEVE
VAN MENS EN DIER GARANDEREN.
Er is een verdeling gemaakt in lange- en korte-termijnbeleid. De lange termijn is gericht op een tijdvak van 1991 tot 2015-2020. De korte termijn omvat de eerste planperiode van 4 jaar: 1991 t/m 1994.
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Het lange-termijnbeleid
De Wet op de Waterhuishouding schrijft volgens artikel 7, lid 3 voor
dat de provincie functies vastlegt. Functies zijn gerelateerd aan
maatschappelijke belangen, zoals landbouw of waterrecreatie. Er
geldt voor de hele provincie een basisniveau, dat voldoende levenskansen biedt aan algemeen voorkomende planten en dieren en aan de
mens. Het basisniveau sluit aan op de algemene milieukwaliteit van
het Rijk. Functies ("waterbestemmingen") stellen, zo nodig, aanvullende eisen boven het basisniveau. Door het vastleggen van functies
wordt gebiedsgewijs richting gegeven aan de waterhuishoudkundige ontwikkeling. De belangrijkste functies zijn vastgelegd op de 2 functiekaarten. Bij de functievastlegging is afgestemd op de ruimtelijke-belangenafweging van het streekplan. Bij de functievastlegging worden
door ons twee aantekeningen gemaakt:
ten eerste: de functievastlegging in de uiterwaarden is nog een discussie tussen het Rijk en de provincie(s). Landelijk is
de taakverdeling in de uiterwaarden nog niet uitgekristalliseerd. Om toezicht te houden op de waterschappen is
het vastleggen in dit Waterhuishoudingsplan van een aantal functies voor laagwatersituaties nodig. De vastgelegde functies zijn afgeleid van het Beleidsplan uiterwaarden waar Rijkswaterstaat intensief bij is betrokken (zie
functiekaart 1);
ten tweede: er wordt thans onderzoek verricht naar de mogelijkheden
om in de stijgende behoefte aan drinkwater voor het gebied Midden-Nederland te voorzien. Dit onderzoek wordt
verricht door de provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland en Gelderland, te zamen met de betrokken waterleidingmaatschappijen. Wanneer na brede belangenafweging gekozen wordt voor verdere uitbreiding van de grondwateronttrekking die van invloed is op de Noord- en Noordwest-Veluwe zal dit consequenties kunnen hebben voor de
functietoekenning. De mogelijkheid bestaat dat dan de
functie "water voor landbouw en natuur" beperkter toegekend moet worden in het volgende Waterhuishoudingsplan.
In het Waterhuishoudingsplan wordt in een aantal relatief grote gebieden de natte natuur veiliggesteld; dat is een trendbreuk in het
waterhuishoudkundig beleid. Het totaal van vastgelegde functies
geeft een lange-termijnstreefbeeld voor de waterhuishouding. De
meest essentiele afstemming met het milieuplan betreft de bescherming van de grondwaterkwaliteit; zonder een goede bodembescherming
zijn delen van het waterhuishoudkundig beleid niet te realiseren.
De hoofdpunten van het lange-termijnbeleid zijn:
Keuze voor een basisniveau dat strenge eisen stelt
Voor grond- en oppervlaktewater wordt de algemene milieukwaliteit gekozen; dat betekent het volgen van de door het Rijk uitgezette lijn in het Nationaal Milieu Plan. Ook voor de kwantiteit
is een basisniveau gesteld. Deze eisen (peilen, hoeveelheden)
kunnen in het algemeen niet zo concreet worden gesteld als voor
de kwaliteit.
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Handhaven van drinkwaterbereiding uit grondwater
De drinkwaterwinning uit grondwater zal, vanwege het volksgezondheidsbelang, worden voortgezet, maar worden gelimiteerd tot in
totaal 170 miljoen m 3 per jaar (1988: 136 miljoen m 3 ); de behoefte anno 2000 is hiermee veiliggesteld. De uitbreiding van grondwateronttrekking biedt de beste kansen in delen van het rivierengebied en niet op de Veluwe. De bestaande drinkwaterwinningen
worden zoveel mogelijk gehandhaafd en de bescherming wordt met
kracht Voortgezet (functiekaart 1).
Meer en in grotere eenheden beschermen van (natte) natuur
Een duidelijk ander beleid in een aantal gebieden is nodig om
steeds schaarser wordende bijzondere natuur veilig te stellen.
Hiertoe worden een aantal gebieden met landbouw en concentraties
van natuur aangegeven, waarin het veiligstellen van de bijzondere natuur vooropstaat (zie functiekaart 1). De gebieden met concentraties van bijzondere natuur zijn in 3 typen verdeeld om
"maatwerk" te leveren. De waterhuishoudkundinge maatregelen sluiten op deze manier nauw aan op de gekozen doelstelling voor de
natuur; dit leidt tot de geringste maatschappelijke kosten.
In de gebieden met de functie "water voor landbouw" blijft de regionale waterhuishouding hoofdzakelijk op landbouw gericht. De
verspreide natte natuur wordt hier veiliggesteld door plaatselijke maatregelen. Een beperkt aantal zeer waardevolle natuurelementen, waar weinig conflicten met andere belangen (landbouw, grondwateronttrekking) spelen, krijgt in dit Waterhuishoudingsplan al
de functie "water voor natuur van het hoogste ecologische niveau".
Meervoudig gebruik van watergangen wordt gestimuleerd
Een aantal watergangen zal worden gebruikt om ecologische verbindingen te leggen tussen en binnen grote eenheden natuur (functiekaart 2). De toegankelijkheid en de inrichting van watergangen
worden meer afgestemd op de behoeften van waterrecreanten (hengelsport, kanoën).
Het korte-termijnbeleid

Het beleid in de planperiode bestaat uit activiteiten van provincie
en schappen, al dan niet in samenwerking met het Rijk, gemeenten of
waterleidingbedrijven. Deze activiteiten zijn stappen in de richting
van de toegekende functies. Ontwikkelingen die het realiseren van
deze functies nadelig beïnvloeden zijn ongewenst. Het beleid is zo
goed mogelijk afrekenbaar gemaakt; het stellen van een aantal normen
en diverse meetinspanningen zijn gericht op het kunnen toetsen van
beleidsdoelstellingen.
De hoofdpunten van het beleid in planperiode zijn:
De organisatie van het waterbeheer
Een aantal taken in het waterbeheer is duidelijker afgebakend.
Het betreft de waterbeheersing in stedelijk gebied, het beheer
van de waterbodem, het beheer van de waternatuur langs watergangen en taken in buitengewone omstandigheden.
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In de planperiode zal een visie worden ontwikkeld op nadere samenwerking en afstemming in het beheer, met name op een geïntegreerd oppervlaktewaterbeheer.
2 Het basisniveau
De bouw van zuiveringsinstallaties wordt afgerond en de totale fosfaatlozing door effluent wordt in de planperiode gehalveerd.
In een aantal gebieden zullen vanwege grote maatschappelijke belangen, projecten worden uitgevoerd om versneld het basisniveau meer te benaderen (Linge, Apeldoorns Kanaal,
stroomgebied langs de Randmeren).
De aanleg door gemeenten van randvoorzieningen bij de riolering zal door ons worden gestimuleerd.
De sanering van waterbodems zal voorlopig terughoudend worden aangepakt, zolang verwerkings- en verwijderingsmogelijkheden beperkt zijn en geen duidelijkheid bestaat omtrent financiering daarvan.
Het zuinig gebruik van water in de landbouw, de bedrijven
en de huishoudens wordt gestimuleerd door gericht beheer en
voorlichting.
3 De functies
De verdroging van gebieden met waardevolle natuur wordt
stopgezet en projectgewijs worden met het Rijk en de waterbeheerders een tiental gebieden aangepakt (delen van de Veluwe, de Ooypolder, Winterswijk en de Graafschap) door de
inrichting meer af te stemmen op de bijzondere natuur en
grondwateronttrekkingen zo nodig te beperken.
De aanwijzing van de functie "water voor het hoogste ecologische niveau" wordt voorbereid voor een aantal waardevolle
natuurelementen waar conflicten met landbouw en/of grondwateronttrekkingen spelen.
Het meervoudig gebruik van watergangen wordt bevorderd en
projectgewijs worden samen met het Rijk en waterbeheerders
ecologische verbindingszones langs watergangen aangelegd.
- De haalbaarheid van levering van halffabrikaat aan bedrijven en infiltratie van voorgezuiverd oppervlaktewater in
Montferland, bij Nijmegen-Zuid en Epe om de aanslag op
grondwater terug te dringen wordt onderzocht.
Er worden maatregelen voorbereid om de meest ernstige grondwateroverlast in stedelijke gebieden te ondervangen.
- Er worden projecten opgezet om de lengte aan recreatief
vaarwater te vergroten en de mogelijkheden van hengelsport
te verbeteren.
De vergroting van de vaarwegcapaciteit van de Oude IJssel
tot 1000 ton zal worden ondersteund.
De gevolgen voor het beleid in de ruimtelijke ordening richten zich
tot de aanwijzing van reserveringsgebieden voor toekomstige drinkwateronttrekking in de Betuwe. Dit vraagt een uitwerking in streekplankader.
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In het milieubeleid is de bodembescherming, zowel voor het basisniveau (taak vooral van het Rijk) als voor aanvullende bescherming van
gebieden (taak provincie) van essentieel belang voor de waterhuishouding. Ook de afvalverwerking is met het oog op zuiveringsslib en waterbodems van essentieel belang.
Met dit eerste Waterhuishoudingsplan kiest de provincie positie in
het beleid ten aanzien van de waterhuishouding. Een duidelijk plan
in combinatie met een daarop afgestemde financiële inspanning maakt
de rol van de provincie op het gebied van de waterhuishouding duidelijk. De belangrijkste financiers van dit beleid zijn het Rijk, de
provincie en de beheerders. De verdeling van de kosten naar doelgroep opgenomen in het WHP is:
Rijk
: 13,3 miljoen;
: 7,07 miljoen;
provincie
water- en zuiveringschappen: 3,3 miljoen;
: 0,2 miljoen;
gemeenten
waterleidingbedrijven
: 0,2 miljoen.
De financiering van de bijdragen van de provincie aan het Waterhuishoudingsplan vindt plaats uit de daarvoor beschikbaar te stellen
structurele en eenmalige middelen. De totale kosten van het Waterhuishoudingsplan voor de provincie in de nog vast te stellen planperiode bedragen ruim 7 miljoen gulden (exclusief vergroting van de
Oude IJssel voor de scheepvaart). Daarnaast wordt voor de beleidvoering grondwaterkwantiteit 1,2 miljoen gulden geraamd, hetgeen gefinancierd kan worden uit de grondwaterheffing. Voor het Waterhuishoudingsplan is voor de jaren 1991 tot en met 1994 jaarlijks
f 575.000,-- in de begroting opgenomen.
De in het WHP weergegeven bedragen zullen wij - voor zover deze niet
reeds zijn afgedekt in het kader van de Begroting 1991 - jaarlijks
betrekken bij de integrale prioriteitenafweging.
Van het Rijk wordt in de planperiode voor een aantal projecten een
bijdrage gevraagd van 50% tot 75% tot een totaal van ruim 13 miljoen
gulden. Van de zuiveringschappen en waterschappen wordt voor het beleid in het Waterhuishoudingsplan samen ruim 3 miljoen gulden in de
planperiode gevraagd. De verwevenheid van financiering door het
Rijk, de provincie en de water- en zuiveringschappen maakt het wenselijk werkbare en duidelijke afspraken te maken om in de planperiode
de projecten te realiseren. De kansen op het aantrekken van rijksgelden worden hierdoor vermoedelijk ook groter. Wij zullen ons uitdrukkelijk inspannen om de ons, door het Rijk, toegedachte functie van
coördinator van waterhuishoudkundige projecten waar te maken.
De uitvoeringskosten van het voorgestelde beleid voor de waterbeheerders komen in de beheersplannen tot uiting. Bij de waterschappen
wordt een kostenstijging in 1995 ten opzichte van 1989 van ongeveer
5% verwacht en bij de zuiveringschappen van ongeveer 50%. Deze kosten werken door in de water- en zuiveringschapslasten. De kostenstijging bij de waterschappen is beperkt omdat de maatregelen in de
sfeer van de waterkwantiteit vooral zijn gericht op de (zeer) waardevolle natuur.
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Deze kosten kunnen gezien de taak en het overwegend bovenregionale
belang slechts ten dele aan waterschappen worden toegerekend. De bijdragen van Rijk en provincie zijn hier dus groot. Bij de zuiveringschappen gaat het om dure maatregelen die erop gericht zijn het basisniveau te realiseren. Dit geeft landelijk een vrij evenwichtige
lastenverzwaring en een bijdrage van hogerhand ligt hier niet voor
de hand. Deze kosten zijn weliswaar opgenomen in dit WHP, maar
vloeien grotendeels voort uit een reeds gesloten convenant over defosfatering tussen Rijk, provincies en zuiveringschappen.
De kosten voor de gemeenten komen enerzijds voort uit de taak voor
de ontwatering. Deze kosten zijn, uitgezonderd gemeenten met ernstige wateroverlastproblemen, naar verwachting gering. Anderzijds zijn
er kosten voor de riolering. De kosten van onderhoud en herstel van
riolering vallen buiten het kader van de waterhuishouding en komen
in het Waterhuishoudingsplan niet aan de orde. De kosten van aanpassing van de riolering vanuit het oogpunt van de oppervlaktewaterkwaliteit zullen per gemeente sterk versèhillen en kunnen hier nog niet
worden aangegeven.
Het Waterhuishoudingsplan is opgesteld door een projectgroep waarin
naast provinciale medewerkers ook 3 ambtelijke medewerkers van de
Gelderse Waterschapsbond vertegenwoordigd waren. De waterschappen en
zuiveringschappen beheren het oppervlaktewater in Gelderland. Zij
zijn daarom direct betrokken bij de voorbereiding van het Waterhuishoudingsplan.
Het ontwerp-plan is besproken in de klankbordgroep met ambtelijke
vertegenwoordigers van meerdere bij het plan betrokken instanties zoals Rijkswaterstaat, ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Gelderse Milieufederatie, de Samenwerkende Kamers van Koophandel en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Er heeft bestuurlijk overleg met de Gelderse Waterschapsbond plaatsgevonden. Conform
de Gelderse Inspraakraamverordening en de nota "Communicatie in de
jaren 1 90" is de inspraakprocedure georganiseerd. Het ontwerp-Waterhuishoudingsplan is aan verscheidene belanghebbenden en belangstellenden toegezonden en het was op aanvraag beschikbaar.
Het ontwerp-Waterhuishoudingsplan heeft na openbare kennisgeving ter
inzage gelegen van 14 mei 1990 tot en met 13 juli 1990 bij de bibliotheek van de provincie, de water- en zuiveringschappen en de gemeenten. In totaal zijn er 521 reacties ingekomen. In de nota "Verslag
van de inspraak en commentaar op de inspraak over het ontwerp-Waterhuishoudingsplan", die met dit voorstel aan u is toegezonden, zijn
deze reacties samengevat. Daar waar deze reacties leiden tot wijziging van het oorspronkelijke ontwerp-Waterhuishoudingsplan, zijn de
voorstellen hiervoor opgenomen in bijlage 1.
Alle ingekomen reacties liggen voor u ter inzage in de bibliotheek.
De belangrijkste inhoudelijke reacties kunnen als volgt worden samengevat.
Agrariërs en hun organisaties ervaren het WI-IP als zeer bedreigend omdat zij vinden dat binnen de functies II tot en met V veel beperkingen opgelegd worden aan de landbouw. Bovendien zijn zij van mening
dat ook binnen functie 1 de prioriteiten niet volledig bij de landbouw liggen.
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Zij vrezen vooral beperkingen in de mogelijkheden om te kunnen beregenen en ontwateren. Daarnaast vrezen zij mogelijke beperkingen in
de bemesting en gewasbescherming. Zij vragen om een goede schadevergoedingsregeling.
Natuur- en milieubeschermingsorganisaties komen na lezing van het Waterhuishoudingsplan tot een geheel andere conclusie. Zij vinden de
intenties van het plan weliswaar aardig, maar zij vinden het dusdanig vrijblijvend geformuleerd dat in feite het waterbeheer in grote
mate voor de landbouw wordt ingezet, waarbij de natuur maar beperkt
aan haar trekken komt, een situatie die zij betreuren. Natuur- en milieubeschermers willen met name strengere eisen stellen aan het kwaliteits- en kwantiteitsbeheer van het grond- en oppervlaktewater.
Zij vinden de natuur in functies II t/m V onvoldoende beschermd en
binnen functie 1 volstrekt onvoldoende beschermd.
Het verbreden van de taken van waterschappen roept enige weerstand
op van landbouwzijde. Anderen pleiten voor verdere integratie van
kwaliteits- en kwantiteitsbeheer en weer anderen vinden de water schappen te agrarisch georiënteerd. Enkele waterschappen zijn van mening dat de waterschappen geen oneigenlijke taken zoals natuurbeheer
opgedragen moeten krijgen.
Twee waterleidingbedrijven storen zich aan het feit dat er een plafond gesteld wordt aan de hoeveelheid drinkwater die zij mogen winnen. Met name bij de inhoudelijke onderbouwing van dit plafond plaatsen zij vraagtekens. Een derde waterleidingbedrijf vindt een dergelijk plafond aanvaardbaar, als ook andere grondwaterverbruikers beperkingen worden opgelegd.
Agrariërs in de Betuwe zijn fel gekant tegen een reserveringsgebied
voor drinkwater.
De waterbeheerders zijn van mening dat de provincie zeker een rol
dient te spelen bij de waterbeheersing in stedelijke gebieden. Zij
tekenen ernstig bezwaar aan tegen de vaststelling dat retentievijvers in stedelijke gebieden tot het afwateringssysteem zouden behoren. Zij zien hierin een poging om hen op een oneigenlijke wijze met
waterkwaliteitsbeheer op te zadelen.
Een aantal insprekers vraagt aandacht voor de functie bos.
Ten slotte doen de insprekers een groot aantal concrete suggesties
voor de inhoud.
Ten aanzien van het bovenstaande merken wij het volgende op.
In het Waterhuishoudingsplan is voor wat betreft landbouw en natuur
gekozen voor een grove, zij het niet absolute, scheiding. In de landbouwgebieden (functie 1) staat regionaal landbouw voorop, maar aanwezige verspreide natuur dient, tenzij het volstrekt niet samen kan
gaan, behouden te blijven. In de functies II t/m IV zijn natuur en
landbouw verweven en worden ingrepen die nadeel opleveren voor de
natuur niet meer toegestaan.
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De inrichting en het beheer van het waterhuishoudkundig systeem zijn
allereerst gericht op veiligstelling en herstel van bijzondere natuur. Landbouw blijft voldoende mogelijk. Bij natuur van het hoogste
niveau staat natuur voorop, maar blijft landbouw in de omgeving, mogelijk in een toegesneden vorm mogelijk. Over het geheel genomen is
noch aan landbouw, noch aan natuur de hoogste prioriteit gegeven. Omdat de waterhuishoudkundige werken de laatste decennia sterk op de
landbouw gericht zijn geweest, bevindt de landbouw zich in een gunstige uitgangspositie. Veel acties in het plan zijn gericht op veiligstelling van de natte natuur, omdat die de laatste decennia
steeds verder in het nauw is geraakt.
In het plan is een plafond opgenomen van 170 miljoen kubieke meter
grondwater voor de drinkwatervoorziening. Met dit plafond is het
voor de waterleidingbedrijven mogelijk de behoefte tot het jaar 2000
te dekken. Bij een verdere toename van de behoefte zal naar andere
bronnen (oppervlaktewater) moeten worden uitgeweken. Het beleid in
het plan is erop gericht het watergebruik in zijn algemeenheid terug
te dringen. Bevorderd zal worden dat bedrijven zuiniger omgaan met
water. Voor onttrekkingen door bedrijven is het streven gericht op
een stabilisatie van de totale onttrekking op 85 miljoen kubieke meter aan het eind van de planperiode.
Met betrekking tot de uitvoering van de in het plan opgenomen activiteiten zal er goed samengewerkt moeten worden door het Rijk, de water- en zuiveringschappen, waterleidingmaatschappijen, de gemeenten
en de provincie. De provincie vervult in het waterbeheer een coördinerende en stimulerende rol, zoals haar is toegedacht in de Derde
Nota Waterhuishouding. In het plan zijn de activiteiten voor de planperiode in hoofdstuk 8 aangegeven. In het uitvoeringsprogramma is
nog een verdere uitwerking gegeven. Van groot belang voor de uitvoering is een spoedige vaststelling van de beheersplannen door de waterschappen. Vooruitlopend hierop worden met steun van Rijk en provincie diverse (voorbeeld)projecten uitgevoerd.
Op grond van de reacties stellen wij voor het ontwerp-Waterhuishoudingsplan op een aantal punten te wijzigen. Wij geven hier alleen de
hoofdpunten aan.
De wijzigingen in deel 1, het beschrijvend gedeelte van de waterhuishouding en de knelpunten, hebben hoofdzakelijk tot doel gebleken onjuistheden van hydrologisch waterhuishoudkundige aard te herstellen.
Tevens zijn enkele toevoegingen gedaan omdat een aantal punten niet
volledig waren weergegeven.
De wijzigingen in deel II, waar het gaat over het beleid, zijn:
duidelijker is aangegeven op blz. 64 van het ontwerp-plan hoe,
in relatie tot het basisniveau, de afstemming van het oppervlaktewaterpeil gaat geschieden. Gestreefd dient te worden naar peilen die niet lager zijn dan strikt nodig voor een goede ont- en
afwatering. Lagere peilen hebben in het algemeen voor de waterhuishouding hoofdzakelijk negatieve gevolgen (verdroging, waterkwaliteit);
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heel duidelijk is in het ontwerp-plan gesteld, dat wij vervanging van naaldhout door loofhout willen bevorderen om de grondwatervoorraad te vergroten. Gebleken is dat gezien vanuit het bosbeheer deze keuze niet zo hard behoeft te worden gemaakt. Er
zijn meerdere houtsoorten met geringere verdamping. Wij staan de
grotere aanvulling van het grondwater voor en hebben de passage
in het ontwerp-plan aangepast zodat ook andere houtsoorten in
aanmerking kunnen komen. De aanvankelijke doelstelling wordt ondersteund;
de functiekaart is op een aantal punten aangepast, met name zijn
drie gebieden toegevoegd van het hoogste ecologische niveau en
vijf weidevogelgebieden;
boselementen, niet zijnde boselement met verspreide bijzondere
natuur, worden op gelijke wijze behandeld als het landbouwkundig
grondgebruik;
er is duidelijker aangegeven hoe met kanovaart en hengelsport in
relatie tot natuur omgegaan moet worden. Aangegeven is dat recreatie bij functie IV slechts beperkt mogelijk is en bij functie V niet mogelijk.
De tekst bij beleidspunt 48 met betrekking tot het maken van aanvullende voorzieningen bij overstorten en de voorkeur voor bergingsreservoirs is aangepast en de bedoelingen zijn duidelijker
gemaakt;
duidelijker is in uitspraak 46 de taak van de waterkwantiteitsbeheerder aangegeven bij mogelijke wateroverlast in stedelijk gebied door beëindiging van grondwateronttrekking.
Op een groot aantal punten zijn, op aangeven van de insprekers, correcties aangebracht en zijn duidelijker toelichtingen opgenomen.
Hierdoor is voor een groot deel tegemoet gekomen aan de reacties die
betrekking hebben op vermeende vaagheden en onduidelijk weergegeven
beleid.
Naast de vorenstaande wijzigingen op grond van de inspraak stellen
wij voor het ontwerp-plan op de volgende punten aan te vullen en te
verduidelijken.
Op blz. 91, onder beleidspunt 21, bij het vierde gedachtenstreepje, is aangegeven dat specie die voldoet aan de normen van de algemene milieukwaliteit kan worden verwerkt op land of in water.
De verwerking op land van de specie van deze kwaliteit is niet
zonder meer altijd toegestaan. Voorgesteld wordt om wanneer de
specie niet voldoet aan referentiewaarden voor een goede bodem
de waterschappen in contact te laten treden met de provincie om
te komen tot afspraken over de verwerkingswijze.
Op grond van de Natuurbeschermingswet zijn reeds een aantal gebieden beschermd. Deze gebieden voldoen aan de criteria voor het
hoogste ecologisch niveau, 0p grond hiervan wordt voorgesteld
nog drie gebieden aan te geven als gebieden van het hoogste ecologisch niveau.
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Inzake de toepassing van de Interimwet bodemsanering (IBS) voor
de waterbodemsanering worden, als uitvloeisel van de Derde Nota
Waterhuishouding op dit moment afspraken gemaakt over de toepassing en de financiering. De provincie stelt thans een waterbodemsaneringsprogramma op waarin ook duidelijkheid verschaft zal worden over verantwoordelijkheden, uitgangspunten en kostenverdeling van waterbodemsaneringen. De tekst op blz. 49 van het plan
is daartoe wat aangepast.
Op blz 106 en 107 van het plan zijn de laatste inzichten over de
kosten nog niet verwerkt. De verwerking was nodig in verband met
de door ons vastgestelde notitie omtrent de heffing voor de onttrekking van grondwater.
Alle wijzigingen zijn opgenomen in bijlage 1 behorend bij het Statenvoorstel.
Op de adviezen van de Provinciale Commissie voor Bodembeheer en Waterbeheer en de Provinciale Planologische Commissie en de opvattingen van de Commissie voor Agrarische en Waterstaatsaangelegenheden
en de Financiële Commissie ten aanzien van dit voorstel zal bij vervolgvoorstel ingegaan worden.
Voor de vergadering van de Commissie voor Agrarische en Waterstaatszaken worden ook de leden van de Commissie Milieubeheer en de Commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Wegen uitgenodigd.
Samenvattend geven wij u in overweging te besluiten overeenkomstig
de bij dit voorstel gevoegde ontwerp-besluiten.
Arnhem, 30 oktober 1990 - nr. MW90.21262-MW4101
Gedeputeerde Staten
M. de Bruijne - voorzitter
P.J. de Loor - griffier
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ONTWERP-BESLUIT

Waterhuishoudingsplan
van de provincie Gelderland
PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND
Gezien het Voorstel F - 352 van Gedeputeerde Staten, inzake het Waterhuishoudingsplan van de provincie Gelderland, gelet op artikel 7
van de Wet op de Waterhuishouding;
BESLUITEN
1

In te trekken het Grondwaterplan van de provincie Gelderland,
vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten op 10 december
1986, nr. F - 326.

II In te trekken het Oppervlaktewaterkwaliteitsplan van de provincie Gelderland, vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten
op 10 december 1986, nr. F - 325.
III Vast te stellen het Waterhuishoudingsplan van de provincie Gelderland overeenkomstig het ontwerp-Waterhuishoudingsplan met
inbegrip van de daarop in bijlage 1 aangegeven wijzigingen.
IV Het Uitvoeringsprogramma Waterhuishoudingsplan voor kennisgeving
aan te nemen.
V De bijbehorende begrotingswijziging die voor u ter inzage ligt.
Arnhem, 30 oktober 1990
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Inspraakverslag;
paragraaf

Tekstvoorstel of kaartaanpassing Ontwerp WHP

2

4.2

Blz. 5 onderaan rechter rijtje na 'gemalen' toevoegen "drains".

2

4.2

Blz. 8, 7e regel na ...september). Toevoegen: "Hiertoe is ook de verdamping vanaf de bladeren, naalden, takken en stam
(Interceptie) gerekend." In de titel van tabel na verdamping' toevoegen: "(mci. Interceptie)". Onder de tabel, 3e regel na
'1976.' wordt toegevoegd "De werkelijke verdamping ligt lager en de variatie hierin Is nog geringer."

2

4.2

Blz. 10, 12e regel van boven na '... kwelstromen':
Aanvullen: "Verder gedetailleerd onderzoek vindt nog plaats, waarbij tevens de oorzaken in beeld worden gebracht."

2

4.2

Blz. 10: in de tabel midden op de bladzijde:
grondwater Veluwe: hardheid= "0.7 - 2.5".

2

4.3

Op blz. 24, 2e alinea, 10e regel na 'glastuinbouw' toevoegen ", volle-gronds tuinbouw"

2

4.3

Blz. 26, 5e regel onder kopje natuur: na 'uitmaken.' toevoegen: *Dit wordt aangeduid met het begrip 'bijzondere natuur'".
Afb. 20 titel veranderen In "bijzondere natte natuur en mogelijke verbindingszones voor natte natuur".

2

5.3.5.c

Toevoegen Vildersveen (gemeente Zelhem) aan afbeelding 20.

2

5.3.6.e

Afbeelding 21, pag. 27: toevoegen inventartsatiegegevens vegetatie bij Loenen

2

5.3.6.e

Afbeelding 22 pag. 27: laten vervallen van het gebied ten noord-oosten van Neede als 'zeer belangrijk voor weidevogels'.

2

5.3.6.e

Op afb. 23 aangeven ter plaatse van Hummelo/Keppel: "bijz. watematuur".

2

4.3

Voorstel kaartwijziging: op afb. 24 de watermolen van Hackfort toevoegen en beken bij Nijmegen.

2

4.3

Blz. 31, par. 2.2.6, 70 regel verwijderen 'hetzij voor sportvisserij'.

2

4.3

Op blz. 33 onder 'sportvisserij' één na laatste zin na 'belemmeren.' "Er vindt een toename plaats van de sportvisserij,
vooral in ....".
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2

4.3

Blz. 33, na laatste zin toevoegen:'Bij de diepte is de mate waarin de waterlopen water bevatten van belang. Uitgegaan Is
van een gemiddelde zomersttuatle.
- Het Groene Kanaal bij Hackfort zal worden verwijderd uit afbeelding 26.
- in de toelichting op pag. 100 bij beleidspunt 53; één na laatste regel wordt na afmetingen toegevoegd:
watervoerendheld.

4.4

Blz. 38, 3e alinea, 2e gedachtenstreepje, na ';' toevoegen het gaat daarbij om vergoeding van onevenredige schade ten
gevolge van:
het wijzigen of intrekken van de vergunning of
schade door grondwateronttrekking waarvan niet binnen afzienbare termijn kan worden aangegeven door welke
Individuele onttrekking de schade is ontstaan of
schade voortvioeldend uit onderzoek t.b.v. het kwantitatieve grondwaterbeheer.

Hoofdstuk 3.
3

Hoofdstuk 4
4

Pagina 49 vervangen van de zin midden in de 3e alinea 'Omdat de waterbodem deel uitmaakt .... gehanteerd' door.
Statenvoorstel 'Omdat het begrip oppervlaktewater In de Wet verontreiniging oppervlaktewater (WVO) mede de waterbodem omvat,
kunnen in een WVO-vergunning ook voorschriften aangaande de waterbodem opgenomen worden. Een voorschrift wat
opgenomen dient te zijn is het waterbodemvoorschrtft. Dit voorschrift geeft de opdracht aan een vergunningsplichtige om
een door gebruikmaking van de vergunning ontstane verontreinigde waterbodem op aanschrijving van de vergunningver lener te saneren. Dit is een direkte hantering van de vervuiler betaalt.'

Hoofdstuk 5.
5

5.1.3

Blz. 54, laatste zin:
'... van zaken voor die functie. Ontwikkelingen die verwijderen van het einddoel zuilen worden geweerd.

5.1.2

Laatste alinea pag. 58:'
beperken van de risico's van overstroming, watertekort en calamiteuze verontreiniging van water tot een aanvaardbaar niveau;
komen tot een basisniveau voor de gehele provincie dat:
- voldoet aan de levensvoorwaarden voor algemeen voorkomende planten en dieren;

Hoofdstuk 6.
6
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- waarborg Is voor een duurzaam en veelzijdig gebruik van water;
- de nadelige Invloed van de mens op de grondwaterstand en -stroming niet laat toenemen to.v. 1985;
komen tot een verdeling In gebieden waarin het ene of het andere belang meer gewicht krijgt om aanspraken van de
mens of de diversiteit van de natuur veilig te stellen,
streven naar een rationeel en zuinig gebruik van grond- en oppervlaktewater, mede gelet op doelstelling 2 en 3;
afstemmen van de inrichting en het beheer van oppervlaktewater op gelijktijdig gebruik door verschillende belangen.'
Hoofdstuk 7.
7

5.2.1

Pag 64, derde gedachtenstreepje na de;
'hierbij wordt het peil niet lager dan strikt nodig gehouden' te vervangen door 'hierbij wordt het peH niet lager gehouden
dan strikt nodig voor een goede ont- en afwatering".

7

5.2.2

Toevoegen in de toelichting op blz. 64 na .....stedelijk gebied, 12e regel van onderen: 'Bij kleinschaliger afwateringssystemen worden meer, minder diepe watergangen aangelegd. De onderlinge afstanden blijven groter door de grote van
bijvoorbeeld landbouwpercelen.'

7

5.2.14

Op blz. 64 'functie-eisen basisniveau' wordt als 5e gedachtenstreepje de functie-els toegevoegd: 'de ontwikkeling en het
behoud van goede leefomstandigheden in en langs het water voor algemene plant- en diersoorten'.

7

5.3.4

Functie t toevoegen achter toelichting:
"Met het grondgebruik als bos wordt op gelijke wijze als landbouwkundig grondgebruik rekening gehouden, tenzij het
gaat om een boselement met verspreide bijzondere natuurwaarden. In dat geval wordt het boselement als verspreid
natuurelement beschouwd."

7

4.3

Blz. 69, In toelichting 3e regel na 'infiltratie.' toevoegen "Een aantal van deze verspreide natuurelementen zijn op afb. 20
weergegeven."

7

5.3.5.d

Toevoegen in de toelichting bij functie 1 na de eerste zin:
"Op vrijwel gronden kan de gewenste ontwateringsdiepte worden gerealiseerd. Structurele wijzigingen in het landbouwkundige grondgebruik kunnen leiden tot andere wensen voor oppervlaktewaterpeilen."

7

5.3.4

Functie ii t/m IV toevoegen achter toelichting
"Met het grondgebruik als bos wordt op gelijke wijze als landbouwkundig grondgebruik rekening gehouden, tenzij het
gaat om een boselement met verspreide bijzondere natuurwaarden. in dat geval wordt het boselement als natuurelement
beschouwd."
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7

5.3.7.c

Op blz. 73 bij functie V, 7e en 8e regel 'De functie V ... komen.' veranderen In "Bij de functievastlegging van wateren Is
het eerste criterium geweest of wateren In het onderzoek 'biologische meetlat' als ecologisch waardevol zijn aangemerkt.
Dit zijn op afb. 20 de met rood aangeduide wateren. Het tweede criterium was vervolgens of de functietoekenning consequenties zou hebben voor andere in het gebied aanwezige belangen. Dit laatste criterium is ook gebruikt bij de
functietoekenning van gebieden. Als er geen of nauwelijks consequenties zijn, dan is de functie toegekend."

7

5.3.11.b

Pag. 77, Ie alinea paragraaf 7.3.5.:
aldus wijzigen: "De funkties voor waterrecreatie hebben alleen betrekking op oppervlaktewater. Voor waterrecreatie zijn
de mogelijkheden in de gebieden met functie IV ('water voor landbouw en kwelafhankelljke land- en waternatuur') slechts
In een beperkt aantal wateren aanwezig of er moet een zonering mogelijk zijn. in de gebieden of wateren met functie V
('water van het hoogste ecologische niveau') en de gebieden met meest waardevolle en potentieel meest waardevolle
natuur (zie afbeelding 20) is waterrecreatie niet te verenigen met waterrecreatie."

7

5.3.3

Pag. 77: de navolgende zinnen worden als volgt veranderd:
tweede zin: ... daarbij wordt rekening gehouden ...
Onder kopje 'Functie IX:
tweede zin: ... de vastlegging zal betrekking hebben op ...
Onder kopje 'Functie X:
Onder kopje 'Functie Xi: ...' eerste zin vervalt en wordt vervangen door: "De functie is wel omschreven, maar nog niet
vastgelegd. in een volgend plan zal de functie, na voorstellen van de waterkwantlteltsbeheerders, wel voor een aantal
wateren worden vastgelegd."

BIJLAGE 1

4

... '

... '

7

5.3.11 .c

Blz. 78: toelichting functie hengelwater 2e regel en 4e regel

7

5.4.1

Pag. 79, paragraaf 7.4: vervangen le zin door Me beschrijving betreft de gevolgen van de maatregelen van het
waterhuishoudkundig beleid in het jaar 2020. Het streefbeeld geeft alleen de hoofdpunten weer.

7

5.4.2

Pag. 79, 4e alinea m.b.t. streefbeeld Oost Gelderland, laatste zin vervangen door:
"Natte natuur wordt nog aangetroffen waar deze afhankelijk is van schijn-grondwaterspiegels".

7

5.4.3

Pag. 80 m.b.t. het streefbeeld Veluwe:
Na het gele gedeelte, de tweede zin als volgt formuleren: "De kwelsltuaties bestaan nog steeds omdat de natuurlijke
opbolling van de grondwatestand In het massief in stand is gebleven."
'Uitbreiding ... gebleken', laten vervallen.
Achter teruggedrongen toevoegen: "of zijn winningen verplaatst".
'Op grond van ... verdrogingsonderzoek', laten vervallen.
'Het onderzoek ... afgenomen', laten vervallen.
4e alinea 2e zin achter 'De Betuwe' toevoegen: "en de nieuwe techniek van diepinfiltratie (op kleine schaal) van gezuiverd
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oppervlaktewater.
Functiekaart
of Bijlagen
funct.krt 1

5.3.2

Functiekaart 1: Als grens tussen de gebieden met een diepe grondwaterstand en een functie 1 op de Veluwe en bij
Nijmegen zal worden gehanteerd de lijn met een gemiddelde grondwaterstand van 2m beneden het maaiveld. De
grondwaterstand op 2804-1975 wordt hiervoor representatief geacht.

fijnct.krt 1

5.3.6.e

Functiekaart 1: uitbreiden functie IV t.p.v. Loenen in de richting van het Apeldooms kanaal op functiekaart 1.

tunct.krt 1

5.3.7.c

Functiekaart 1: De Hemelseberg beek doortrekken In de uiterwaarden.

funct.krt 2

5.3.11.d

Functiekaart 2 en in bijlage 6 de Markpias verwijderen.

bijl-3
+ funct.krt

5.3.6.0

Toevoegen aan bijlage 3 en toevoegen ster aan functiekaart 1:
- westelijk deel van da Lobberdensche Waard bij Pannerden
- de Afferdensche en Dutsche Waarden bij Druten
- de Kaliwaal bij Druten
- de Ravenswaarden en Bokkenwaard bij Gorssel
- de Crobsche Waard bij Hellouw.

bijl.4
+ functkrt 1

5.3.7.b

Toevoegen aan bijlage 4 en toevoegen aan functiekaart 1:
De volgende gebieden vallen onder de Natuurbeschermingswet en zijn op basis daarvan toegevoegd:
- de Zumpe bij Doetinchem
- de Refter bij Ubbergen
- Leemputten bij Staverden (gebied van de Hierdense Beek)

bijl.4
+ funct.krt 1

Statenvoorstel

De volgende gebieden vallen onder de Natuurbeschermingswet en worden op basis daarvan toegevoegd aan bijlage 4
en functiekaart 1:
- De Wlldenborgh en Het Bosket bij Vorden
- Bennekomse Meent bij Ede
- Wiliinks Weust en Heksenbos bij Winterswijk

bljl.4

5.3.7.c

Bijlage 4: Splitsen beek op de Hemelse berg en Seelbeek tot de overstort.

Inspraakverslag;
paragraaf
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5.3.8.j

BIL 75 laatste zin 6e alinea:
De betreffende zinsnede moet luiden: 'Vanuit een oogpunt van continuiteit van beleid worden deze winningen als kansrijk
aangemerkt'.

8

5.3.11.f

BIL 85, 5e alinea, 3e regel: na 'zulveringsschappen' toevoegen' en de recreatieschappen'.

8

5.2.8

Beleidspunt 10, eerste gedachtenstreepje:
'- Keuze van houtsoorten met een geringere verdamping op de Veluwe vanwege de positieve gevolgen voor de
grondwatervoorraad (zie hoofdstuk 9)1

8

5.2.9

Beleidspunt 13 op pagina 89 wordt geschrapt, het gedachtenstreepje 'de provincie zal de bestaande grondwaterkwalltettsmodellen operationeel maken en toepassen' wordt toegevoegd aan beleidspunt 9 (pagina 88).

8

5.2.10

in de toelichting bij punt 15 wordt toegevoegd na ......bindend. "Het betreft hier afspraken die voortvloeien uit rijksbeleid."

8

5.2.10

In de toelichting bil punt 15 wordt voor de laatste alinea toegevoegd: 'De AmvB-fosfaatbeperkende maatregelen gaat ook
uit van halvering van de fosfaatbelasting, via de bodem, vanuit de landbouw. Dit wordt uitgewerkt In het Gelders Milieu
Plan."

8

Statenvoorstel

Op pagina 91 onder beleidspunt 21 het 4e gedachtenstreepje de 2e zin vervangen door 'Wanneer de waterbodemkwaliteit voldoet aan de algemene mllieukwalitelt kan de specie worden verwerkt In het water. en In de derde zin 'de
algemene mbieukwalfteft» vervangen door 'referentiewaarden voor een goede bodem'.

8

4.3

Blz. 92, laatste gedachtenstreepje, 2e regel na de komma toevoegen: "(o.a. zoals op afb 20 is aangegeven)'.

8

5.3.6.g

Op blz. 93, beleidspunt 26, 4e regel 'Ungegebled' verwijderen.

8

5.3.7.f

Op blz. 95 bij punt 31 een toelichting toevoegen: "Compensatie van nadelige gevolgen voor de landbouw Is identiek aan
die van de functies II t/m/ IV (zie blz. 93, punt 26).'

8

5.3.7.f

Op blz. 96, punt 35, le regel veranderen In "De meest waardevolle, vermoedelijk meest waardevolle en potentieel
waardevolle natte natuur... '

8

5.3.10.c

Pag. 98, punt 46: bij 2e gedachtenstreepje:

Ontwerp
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- schrapen door het beëindigen van de grondwateronttrekklng en"
- toevoegen -- De waterkwantfteitsbeheerder kiest na overleg met de gemeente de meest doelmatige oplossing om
mogelijke wateroverlast door het beëindigen van grondwateronttrekkingen te voorkomen".
71

5.3.101

Pag. 99, punt 48, 4e gedachtenstreepje wordt vervangen door:
- Indien de overstortlngsfrequentle niet in overeenstemming is met de richtlijnen als opgenomen In het waterkwaliteitsbeheerspian dienen aanvullende voorzieningen bij de overstorten te worden gerealiseerd.
- Uitbreiding van de bergingscapaciteit van de riolering vindt bij voorkeur plaats In de vorm van bergingsreservoirs.'

8

5.3.11 .c

Blz. 101, nr. 54: toelichting 6e regel na 'toegankelijkheid" toevoegen: "en regeling van vis- en looprechten".

8

5.3.11 .c

Blz. 101 punt 54, 2e gedachtenstreepje en in toelichting en op blz. 123 in het uitvoeringsprogramma toevoegen "... en
'water voor zaimachtigen' ...".

8

6.3

Pag. 102, punt 58, eerste gedachtenstreepje toevoegen:
'De provincie bepaalt in samenwerking met de recreatieschappen en het rijk de behoefte aan zwemwater in Gelderland
en in hoeverre er aan die behoefte wordt voldaan".

8

6.3

Pag. 102, punt 58: Toelichting vervangen door:
"Om het beleid van de diverse overheden op het terrein van de oeverrecreatie meer op elkaar af en op de regionale
recreatiedruk af te kunnen stemmen, Is een geactualiseerd beeld van de regionale behoefte en het aanbod van
zwemwater noodzakelijk. Bij een regionaal tekort aan oeverrecreatie kan door (her)inrichting tot zwemwater in combinatie
met een aangepast beheer, voorkomen worden dat wateren die daarvoor niet zijn ingericht, toch als zwemwater worden
gebruikt. De inzet van overheidsmiddelen voor de handhaving, de veiligheid, de hygiëne en de waterkwaliteit kan dan
meer worden ingezet op daarvoor bedoelde zwemgelegenheden."

8

5.6.5

pag. 106 Kolom kosten "Grondwater voor openbare drinkwatervoorziening en bedrijven":

+

Statenvoorstel
TotaaL
1.695

provincie
545

Rijk
200

0v. prov.

+

630

Wi. bedr.

WI. bedr.
320
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5.6.5

pag. 106

BIJLAGE 1
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Kolom'Totale kosten naar doelgroep:

+

Statenvoorste(
Totaal

provincie

Rijk

Cern

Zs/Ws

Vi. bedr.
4

24.820

8

5.6.3

7.070

13.300

3.300

200

320

Ov.prov
VI. bedr.
630

BIL 107, par. 8.6.2. punt 2 vervangen door:
2. Oppervlaktewaterkwaliteltsbeheer ±

f

70.000.000,- + P.M./jaar (In 1995)

De kosten hebben betrekking op:
uitvoering vigerende waterkwalttettsbeheersplannen.
defosfatering op de rloolwaterzuiveringsinstailatles, e.e.a. In het kader van uitvoering van het Rijnactiepian en
Noordzee Actieplan.
stlkstofverwijdering
onderzoek oppervlaktewater
waterbodem (onderzoek + maatregelen)
rioleringen
bijdragen projecten Waterhuishoudingsplan
debietmeetnetten.
-

Per beheersgebled lopen de kosten voor een aantal onderwerpen (o.a. defosfatering) sterk uiteen. Voor geheel
Gelderland worden de extra uitvoeringskosten van het oppervlaktewaterkwaflteitsbeleid boven de huidige
begrotingen geraamd op ± f 70.000.000,— + P.M. per jaar.
Uitgaande van een totale lastenheffing in Gelderland van ca f 138.000.000,- in 1989 hebben de extra kosten een
toename van ca 50% van de WVO heffing In Gelderland tot gevolg. Per beheersgebled kunnen, afhankelijk van
de kosten en de hoogte van de huidige zuiveringslasten, hierin verschOlen optreden.
8

Statenvoorstel

pag. 107, punt 1 van paragraaf 8.6.2 wijzigen in:
1. BELEIDSVOERING GRONDWATERKVANTITEIT ± f1 .200.000,—/ PLANPERIODE.
De kosten hebben betrekking op:
- onderzoek naar haalbaarheid alternatieve koeltechnieken.
- onderzoek naar de mogelijkheden van het in stand houden, danwel vergroten van strategische grondwatervoorraden.
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- participeren in landelijk geautomatiseerd geohydrologisch informatiesystemen.
Hoofdstuk 9.
5.2.8

In hoofdstuk 9 pag. 109, 29 alinea van onderen:
- De aanvulling van de grondwatervoorraad op de Veluwe kan beduidend worden vergroot door gerichte keuze van
houtsoorten (bv vervanging van bepaalde naaidsoorten In ioofhoutsooflen)". Een uitwerking

UItv.pr.

5.2.9

In het uitvoeringsprogramma (pag 118) wordt de omschrijving als volgt gewijzigd (2e kotom): 0 ontwikkelen gereedschappen modellering grondwaterkwaiiteit".

UItv.pr

5.6.5

Blz. 120: prioriteit "2 b" (zuinig gebruik van grond- en oppervlaktewater) wijzigen In "1 a•.

UItv.pr.

5.6.5

Pag. 122 Inzicht effecten van beleidsattematleven m.b.t Grondwaterbeheer Midden Nederland; Toevoegen bij prov.
activiteit: "en betrokken waterleidingbedrijven."

Ultv.pr.

Statenvoorstel

Op pagina 122 achter de derde beleldsuitspraak '-Inzicht effekten van beleidsattem. m.b.t grondwater~ Midden
Nederland' worden de kosten voor de provincie 175 (* 1000)

Uitv.pr.

Statenvoorstel

Pagina 122 toevoegen onder Water voor stedelijk gebied:

Uitv.p.

Statenvoorste t

9
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