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Het bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland wil een ‘beetje verantwoordelijkheid uit handen
geven’ en kwekers invloed
laten uitoefenen op het
waterpeil rond hun percelen. Rijnland wil dit onder
bepaalde voorwaarden mogelijk maken.

Het hoogheemraadschap van Rijnland geeft ruimte voor individueel peilbeheer

Rijnland wil verantwoordelijkheid
waterpeil delen
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H

et hoogheemraadschap van Rijnland
zorgt voor het peilbeheer van het
oppervlaktewater in Rijnlands gebied.
Waterpeilen zijn vastgelegd in peilbesluiten.
Het bestuur van het schap beslist over het peil
en maakt bij die afweging steeds een keuze
voor het algemeen belang. Dat betekent soms
dat het belang van een individuele ondernemer wordt geschaad. Agrarische ondernemers
zijn soms gebaat bij een ander peil dan is vastgelegd in het peilbesluit.
Het bestuur van het hoogheemraadschap
(aangetreden in 2015) wil in het kader van
deregulering bloembollenkwekers de kans
geven een hoger of lager waterpeil rondom
hun percelen te hanteren als dat nodig is. “We
geven daarmee een stukje verantwoordelijkheid uit handen en dat is best spannend”,
vat Dolf Kern van het hoogheemraadschap
van Rijnland samen. Andere waterbeheerders in het land doen dit nog niet, meent hij.
“Dit besluit is nadrukkelijk de wens van ons
bestuur.”
Het plaatselijk aanpassen van het peil is verbonden aan voorwaarden en vraagt om duidelijke kaders. Om te inventariseren hoe kwekers
tegen de huidige regels en afspraken voor individueel peilbeheer aan kijken, vond onlangs
een bijeenkomst plaats in De Zilk. Kwekers
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mochten hier hun ideeën over het peilbesluit
spuien.

AFWIJKING
Een afwijking van het geldende peilbesluit kan
zowel naar boven (hoogwatervoorziening) als
naar onder (onderbemaling). Een hoger peil
komt hoofdzakelijk voor in bebouwd gebied.
Onderbemaling wordt voornamelijk toegepast
in de landbouw. Het is plaatselijk mogelijk
om onder bepaalde voorwaarden van dit peil
af te wijken, bijvoorbeeld als een ondernemer
onevenredig veel schade ondervindt van het
peil dat voor iedereen geldt. Voor afwijking van
het peilbesluit is een vergunning nodig. Er zijn
een aantal factoren die meetellen bij het al dan
niet toekennen van de vergunning. Zo mag een
lagere waterstand niet leiden tot een eruptie
van zout kwelwater. Ook is onevenredig sterke
bodemdaling ongewenst. Verder mag een wijziging van het peil niet leiden tot problemen bij
andere belanghebbenden of tot verslechtering
van de ecologie en waterkwaliteit. Bij de inventarisatie in De Zilk bleek al snel dat geen van de
aanwezigen grote problemen had met het peilbeheer of met Rijnland als organisatie. De sector is overwegend tevreden met het gevoerde
beleid. Desondanks zijn er wel een aantal punten voor verbetering vatbaar.

PYTHIUM
De hyacintenteelt op duingrond is gevoelig
voor Pythium. Met name als de waterstand

relatief hoog is. De kwekers zien rond de hyacintenpercelen liever een lager peil om de ziektedruk te verminderen. Het gevolg is dan ook
dat zij minder gewasbeschermingsmiddelen
nodig hebben. Omdat maar eens in de vijf jaar
hyacinten op een perceel staan, hoeft dit geen
extreme ingreep te zijn, menen zij.
Verder vroegen de kwekers om betere en vooral directere communicatie met het waterschap,
met name met de gebiedsbeheerder. Kwekers
willen het liefst een mobiel nummer van de
beheerder zodat ze snel tot actie kunnen overgaan als het peil door neerslag snel stijgt met
desastreuze gevolgen voor de teelt.
Een derde aanbeveling van de kwekers had
betrekking op het voorbemalen als er grote
neerslag dreigt. Zeker als de grond al verzadigd
is door eerdere buien, kan het geen nieuwe
hoosbui verwerken, met als gevolg dat de bollen verzuipen op het land. “Kijk naar de situatie
in de grond. Zet de peilstok in de grond en niet
in de sloot”, adviseerde een van de aanwezigen.
Een andere adviseerde de neerslagdata uit het
verleden te gebruiken om een rekenprogramma te ontwikkelen waarmee op de juiste wijze
kan worden voorbemalen.
Rijnland neemt de bevindingen van de bollensector mee. Deze inbreng gebruikt Rijnland om
te kijken of er aanleiding is om de regels over
onderbemalingen of hoogwatervoorzieningen
aan te passen. Ook andere gebieden en sectoren worden geraadpleegd alvorens het hoogheemraadschap een besluit neemt.

