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Onderwerp
Nader voorschrift toepassing normen waterkwantiteit Commandeurspolder
Advies
1. Het nader voorschrift toepassing normen waterkwantiteit Commandeurspolder vast te
stellen waarmee wordt bepaald dat de norm in het weidevogelkerngebied in de
Commandeurspolder pas geldt vanaf 15 mei in plaats van vanaf 1 maart.
2. Te bepalen dat het besluit nader voorschrift toepassing normen waterkwantiteit wordt
gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
3. Vast te stellen de brief aan het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van
Delfland over het besluit om een nader voorschrift vast te stellen met betrekking tot de
toepassing van de normen voor waterkwantiteit.
4. De publiekssamenvatting vast te stellen bij het voorstel tot vaststellen van het nader
voorschrift toepassing normen waterkwantiteit Commandeurspolder.

NB. Met een beroep op artikel 3 van de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland
2017 wordt een uitzondering gemaakt voor het (moment van) publiceren van de concept
pachtovereenkomst 2019.
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
Bijlagen
- GS-Brief aan Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland – Verzoek tot nadere
voorschriften waterkwantiteitsnormen Commandeurspolder
- GS-besluit Nader voorschrift toepassing normen waterkwantitiet commandeurspolder
- Brief van het Hoogheemraadschap van Delfland - Verzoek tot het vaststellen van nadere
voorschriften waterkwantiteit voor het weidevogelkerngebied Commandeurspolder
Bijlage 1. Kaart weidevogelkerngebied Commandeurspolder
Bijlage 2. Onderbouwing verzoek tot het vaststellen van nadere voorschriften
waterkwantiteit voor het weidevogelkerngebied Commandeurspolder
Bijlage 3.Memo. Peilopzet t.b.v. weidevogels, Commandeurspolder
Bijlage 4. Verslag gebiedsgesprekken weidevogelkerngebied
Commendeurspolder.
- Concept pachtovereenkomst 2019
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Toelichting voor het College

De Commandeurspolder is in het kader van de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam
(IODS) aangewezen als weidevogelkerngebied. Op 24 juli 2017 hebben Gedeputeerde Staten en
de agrarische natuurvereniging Vockestaert een ‘Uitvoeringsovereenkomst IODS Midden
Delfland’ ondertekend waarin de realisering van een weidevogelkerngebied is afgesproken.
Verder hebben Gedeputeerde Staten bij beschikking van 12 oktober 2018 subsidie verleend aan
de gemeente Midden-Delfland voor het uitvoeren van het inrichtingsplan Commandeurspolder.
Medio oktober 2018 is de uitvoering van het plan formeel gestart en hebben de betrokken
bestuurders (namens de provincie gedeputeerde Han Weber) een eerste spa in de grond gezet.
Eén van de maatregelen uit het inrichtingsplan is het verhogen van het waterpeil in het voorjaar
(tot 15 mei). Hiervoor is vergunning aangevraagd bij het Hoogheemraadschap van Delfland
(verder: Delfland).
Delfland constateert dat bij de gewenste verhoging van het peil de norm voor waterkwantiteit
zoals die is opgenomen in artikel 2.3 van de Waterverordening Zuid-Holland wordt overschreden.
In artikel 2.3 is voor grasland opgenomen dat er een gemiddelde overschrijdingskans mag zijn
van 1 keer per 10 jaar en dat die norm geldt van 1 maart tot 1 oktober. Als het peil tot 15 mei
moet worden opgezet kan van 1 maart tot 15 mei niet aan de norm worden voldaan.
Delfland wil geen vergunning verlenen als daardoor niet meer aan de norm kan worden voldaan
en vraagt Gedeputeerde Staten om gebruik te maken van de mogelijkheid die artikel 2.3 van de
Waterverordening Zuid-Holland biedt om nadere voorschriften te stellen. Het nadere voorschrift
zou in dit geval het inkorten kunnen zijn van de periode waarbinnen aan de norm moet worden
voldaan.
Het betreffende voorschrift voor grasland is in de verordening opgenomen om te zorgen dat het
grasland droog genoeg is voor agrariërs om het te kunnen gebruiken. In dit geval zijn zowel de
eigenaar (gemeente Midden-Delfland) als de gebruikers van het gebied betrokken bij het
opstellen van het inrichtingsplan en geeft het volgens hen geen problemen als de norm vanaf 15
mei geldt, in plaats van vanaf 1 maart. In bijgevoegd concept van de pachtovereenkomst voor
2019 is het opzetten van het waterpeil expliciet genoemd. Ook bij het bepalen van de hoogte van
de pachtprijs wordt met het verhoogde peil rekening gehouden.
Nu de belangen die met de norm worden gediend niet worden geschaad is er geen bezwaar om
aan het verzoek van Delfland tegemoet te komen en wordt voorgesteld om als nader voorschrift
de periode waarbinnen de norm geldt binnen het weidevogelkerngebied in te korten. Hierdoor kan
de inrichting van het weidevogelgebied plaatsvinden zonder dat hierdoor de waterkwantiteitsnorm
wordt overschreden.
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW
Programma
Financiële risico’s

:€0
: Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon
: Er zijn geen financiële risico’s.

Er zijn geen andere kosten gemoeid met dit besluit dan de uren die er in worden gestopt.
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Juridisch kader
De normen voor waterkwantiteit zijn opgenomen in de Waterverordening Zuid-Holland. In
dezelfde verordening is de mogelijkheid opgenomen voor Gedeputeerde Staten om nadere
voorschriften te stellen.
De betreffende voorschriften gaan op termijn over in de Omgevingsverordening. De inhoud blijft
hetzelfde. In de overgangsbepalingen zal worden geregeld dat besluiten als het onderhavige
straks hun grondslag vinden in de Omgevingsverordening.
Op grond van de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017 worden besluiten van
Gedeputeerde Staten actief openbaar gemaakt, inclusief het advies dat daaraan ten grondslag ligt
en inclusief de daarbij behorende documenten. Op grond van artikel 3 onder b van de genoemde
beleidsregel kan een uitzondering worden maakt voor overeenkomsten die nog als concept zijn
aan te merken, zo lang die niet door alle partijen zijn ondertekend. Op grond van deze
uitzonderingsmogelijkheid wordt de concept pachtovereenkomst 2019 niet actief openbaar
gemaakt.
Het besluit treedt niet in werking dan nadat het in het Provinciaal Blad is gepubliceerd. Dat zal
gebeuren na besluitvorming door Gedeputeerde Staten.

2 Proces
Na besluitvorming wordt het besluit gepubliceerd in het Provinciaal Blad waarna het in werking
treedt.

3 Communicatiestrategie
Er vindt over dit besluit geen communicatie plaats anders dan het publiceren in het Provinciaal
Blad en het publiceren op de website in het kader van de actieve openbaarheid.
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