
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geacht bestuur,  
 
 

 

Aan het algemeen bestuur   bezoekadres Dokter Van Deenweg 186  
  postadres Postbus 60 
  8000 AB  Zwolle 
  telefoon 088 - 233 12 00 
  internet wdodelta.nl 
  bank Nederlandse Waterschapsbank Den Haag 
  IBAN NL66NWAB0636756882 
  BIC NWABNL2G 
  KvK 6420 8338 

         

datum 17-11-2020 ons kenmerk Z/19/029030-150251  behandeld door Bert Moonen  
  portefeuillehouder H.J. Pereboom  e-mail bertmoonen@wdodelta.nl 

onderwerp

  
Beantwoording vragen AB n.a.v. brief factsheets KRW  

In uw vergadering van 20 oktober jl. zijn vragen gesteld naar aanleiding van het ingekomen stuk ‘Brief 
van DB aan AB over vaststellen van de concept factsheets van de KRW’. Conform de toezegging die 
is gedaan beantwoorden wij die vragen bij deze schriftelijk. 

1. Vragen van de  AWP  

Naast de vaststelling van de factsheets is het richting AB van belang ook inhoudelijk te gaan 
aangeven met welke concrete maatregelen/ kosten/ consequenties de doelen voor 2027 gerealiseerd 
gaan worden, zoals bijv. Afdoende zuiveringsmaatregelen op de RWZI’s en voldoende opgeschaalde 
en geborgde afrekenbare resultaten via inzet van het DAW. 
 
Antwoord: De doelen voor de KRW worden, conform landelijk afspraken niet substantieel gewijzigd. 
We gaan er vanuit dat we met het voorgenomen maatregelenpakket de doelen gaan halen. In eerdere 
begrotingen, meerjarenramingen en langetermijnprognoses is voor de KRW uitgegaan van een KRW-
maatregelenpakket met een bepaalde omvang en aard  van dit maatregelenpakket. De aard en 
omvang van het voorgestelde maatregelenpakket voor SGBP-3 in hiermee in overeenstemming. Dit 
betekent dat als gevolg van de wijzigingen van dit maatregelenpakket geen substantiële wijziging in 
deze prognoses worden verwacht.  
De maatregelen die worden genomen op de RWZI’s zijn voldoende om de waterkwaliteitsproblemen 
die door de RWZI’s worden veroorzaakt aan te pakken. De waterkwaliteitsproblemen die door de 
landbouw worden veroorzaakt worden aangepakt door de uitvoering van het DAW. Volgens 
inschattingen van het PBL zal bij voldoende deelname hierdoor (vrijwel) voldoende emissiereductie 
worden bereikt. Veel hangt  echter af van de deelname aan DAW. De verantwoordelijkheid hiervoor 
ligt bij de landbouwsector. Het waterschap beperkt zich hier (conform de landelijke lijn) tot stimulering 
en ondersteuning.  Afrekenbare en geborgde resultaten zijn door het waterschap niet afdwingbaar 
maar ook niet de verantwoordelijkheid van het waterschap.  
 
2. Vragen van het CDA. 

 
a. Het laten vervallen van 18 ha berging is zowel in de brief als op de deltabijeenkomst niet 

genoemd. De vraag van het CDA is dan ook hoe zo’n grote wijziging in het concept kan ontstaan? 
Waarom kan dit nu vervallen ook in relatie met het langer vasthouden van water, een onderdeel 
van de droogteaanpak.  
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  Antwoord: De maatregelen die in de 1e planperiode opgesteld zijn, waren een globale inschatting 
van wat ecologisch nodig was voor dit systeem. Er was behoefte aan een analyse naar de 
haalbaarheid en effectiviteit van deze maatregelen. Dit onderzoek was ook als KRW-maatregel 
opgenomen.  

   
  In 2018 is door het adviesbureau Arcadis een uitgebreide watersysteemanalyse uitgevoerd voor 

het waterlichaam  Goot/Ganzendiep. Uit deze analyse bleek dat de aanleg van de bergingen geen 
passende maatregel bleek te zijn en geen substantiële bijdrage levert aan het behalen van de 
KRW-doelen.  

 
b. In de brief wordt het laten vervallen van 25 km verontdieping van het zomerbed van de Vecht 

genoemd, dit was al wel eerder aan het AB gemeld. Momenteel zijn er veel stakeholders bezig om 
een Vechtvisie te ontwikkelen. Hierbij worden ook systeemmaatregelen genoemd en bekeken. 
Dan heb je het over het verontdiepen van de uiterwaarden, een maatregel die veel duurder is dan 
een dijkverhoging. De vraag van het CDA is dan ook hoe deze twee zaken met elkaar matchen?  
 

   Antwoord: De derde planperiode van de KRW is de laatste. Tevens geldt er een 
resultaatsverplichting voor de uitvoering van deze maatregelen voor 2027. Dit betekent dat alleen 
maatregelen worden opgenomen waarvan het realistisch is te veronderstellen dat deze ook voor 
2027 kunnen worden uitgevoerd. Om deze reden zijn maatregelen die nog niet helder zijn in de 
Vechtvisie of die dusdanig complex zijn dat uitvoering voor 2027 niet realistisch is niet 
meegenomen. Dit geldt o.a. voor ideeën over het verdiepen en daarmee watervoerend maken van 
de groene nevengeul bij Vechterweerd.  De specifiek maatregel “verondiepen van het zomerbed” 
is met hydrologisch modelonderzoek  door Haskoning/DHV onderzocht. Modelmatig onderzoek 
liet zien dat het aanpassen van het zomerbed in combinatie met een aanpassing van de peilen 
zou leiden tot het vergroten van de stroomsnelheid en dus een ecologische winst, maar dat dit 
niet mogelijk zou zijn binnen de randvoorwaarden van de huidige functies (stedelijk gebied, 
landbouw en recreatievaart). De maatregel ‘verondiepen zomerbed’ is daarmee komen te 
vervallen. 

 
c. Dan de zin: de consequenties van de wijzigingen hebben een beperkt effect op de maatregelen en 

de financiën en in lijn met de begroting 2021? Vraag: kunt u dit nader duiden? 
 

  Antwoord: In eerdere begrotingen, meerjarenramingen en lange termijn prognoses is voor de 
KRW uitgegaan van een KRW-maatregelenpakket met een bepaalde omvang en aard. De aard 
en omvang van het voorgestelde maatregelenpakket voor SGBP-3 i hiermee in overeenstemmin. 
Dit betekent dat als gevolg van de wijzigingen van dit maatregelenpakket geen substantiële 
wijziging in deze prognoses worden verwacht. 
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