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onderwerp  Vragen AB over Amerikaanse rivierkreeft en bemestingsvrije stroken in beekdalen  

In uw vergadering van 29 november jl. zijn vragen gesteld over: 

- het beleid rondom de Amerikaanse rivierkreeft; 

- derogatie en bemestingsvrije stroken in beekdalen. 

We hebben toegezegd dat we deze vragen schriftelijk zouden beantwoorden. 

 

Beleid Amerikaanse rivierkreeft 

Het waterschap heeft geen beleid rondom de Amerikaanse rivierkreeft. Er is nog veel onduidelijkheid 

ten aanzien van verspreiding en effectiviteit van bestrijdingsmethoden. 

De Amerikaanse rivierkreeft (waarvan diverse soorten bestaan) komt voor in het beheersgebied van 

ons waterschap. We hebben nog geen duidelijk beeld van de verspreiding; in 2023 wordt de 

verspreiding binnen WDODelta in beeld gebracht. 

Amerikaanse rivierkreeften kunnen het behalen van de KRW doelen in gevaar brengen doordat ze 

waterplanten eten. Ook kunnen ze oevers ondermijnen. 

In de EU exotenverordening hebben de diverse soorten Amerikaanse rivierkreeft de status 

‘beheersen’. Dat wil zeggen dat we de populatie zodanig moeten beheren, dat verspreiding en schade 

zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

De STOWA onderzoekt welke bestrijdingsmethode het meest effectief is. Vooralsnog lijkt wegvangen 

de beste methode. Het blijvend reduceren van populatie uitheemse rivierkreeften is op grote schaal in 

open watersystemen vrijwel onmogelijk. Zodra er meer duidelijkheid is over de verspreiding en de 

meest effectieve bestrijdingsmethode bepalen we de aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. 

 

Derogatie en bemestingsvrije stroken in beekdalen 

De derogatieregeling voorziet per 1 januari 2024 in bemestingsvrije stroken langs alle wateren. De 

breedte varieert van 0.5- 5 m afhankelijk van het soort water, vast te stellen door de Rijksdienst voor 

ondernemend Nederland (RVO). 

 

In aanvulling hierop wordt in beekdalen het inrichten van 100-250 meter brede bufferstroken voorzien 

(voor 2027). Dit betreft de beekdalen in de zandgebieden van Centraal Nederland, Oost Nederland en 

Zuid Nederland. Als onderdeel van de integrale, gebiedsgerichte aanpak zal worden bepaald welke 

breedte in de range 100-250 meter noodzakelijk is voor doelbereik van de KRW per gebied, waarbij 

ook de opgaven voor droogte en wateroverlast worden betrokken. De vaststelling van deze stroken 

zal plaatsvinden in het NPLG/PPLG.  
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De gebieden die hiervoor in aanmerking komen worden door het Rijk aangewezen op basis van de 

grond- en oppervlaktewaterkwaliteit zoals die blijkt uit de grond- en oppervlaktewatermetingen die 

worden uitgevoerd in het kader van de monitoring van de KRW. De invulling in het gebied vindt plaats 

in het PPLG en is een bevoegdheid van de provincies. Ook de inrichting van de beekdalen zal naar 

verwachting plaatsvinden onder de vlag van  het PPLG. 
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