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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-692268742 (DOS-2016-
0004996)

Onderwerp

Brief aan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden over project ‘Klimaatslim boeren in de

Meijepolder Laag’ in Bodegraven Noord
 
Advies
 

1 . Vast te stellen de brief aan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waarin

medegedeeld wordt dat Gedeputeerde Staten onder voorwaarden bereid zijn om mee te

werken aan het project ‘Klimaatslim boeren in de Meijepolder Laag’ in Bodegraven Noord en

dat de voorwaarden zijn, dat:

a. Er een noodzaak bestaat om te komen tot een integrale aanpak, waarin naast

bodemdaling ook de problematiek van de stikstof emissies wordt geadresseerd in relatie

tot de milieuomstandigheden in het aangrenzende Natura2000 gebied van de

Nieuwkoopse plassen en De Haeck;

b. Er wordt geadviseerd om een POP3-subsidie aan te vragen voor dit project, maar dat er

pas een subsidie kan worden toegekend, zodra duidelijk is of middelen voor

overprogrammering over blijven en indien de aanvraag positief is beoordeeld binnen de

systematiek;

c. Binnen het project de middelen voor monitoring moeten worden geput uit het bedrag van

€1 ,9 miljoen, dat aan de gebiedsovereenkomst is toegevoegd vanuit de middelen ‘Nota

Ruimte’;

d. De provincie bereid is om de gebiedsovereenkomst Gouwe-Wiericke aan te passen wat

betreft de eindtermijn, omdat het project langer zal doorlopen dan de vigerende

eindtermijn;

e. De provincie bereid is om op de peildatum bij te dragen als grondeigenaar van thans 70

ha in het gebied, via een heffing van een eigenbijdrage aan alle betrokken

grondeigenaren van €500 per hectare. 

2. Te bepalen dat de kosten voor de eigen bijdrage van € 500,- / ha worden voldaan vanuit het

budget dat is gerealiseerd met de verkoop van gronden in het kader van “Grond voor grond”;

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin zij worden geinformeerd over de

besluiten onder 1 en 2;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de brief aan het Hoogheemraadschap De

Stichtse Rijnlanden over het project ‘Klimaatslim boeren in de Meijepolder Laag’ in

Bodegraven Noord.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het maken van tekstuele
wijzigingen van ondergeschikt belang (De Haeck i.p.v. De Haack).

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 28 mei 2019 
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Bijlagen
-  Brief aan HdSR van GS inzake klimaatslimboeren Meijepolder Bodegraven.

-  Brief aan PS
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1 Toelichting voor het College

 

De NNN-opgave in Bodegraven Noord wordt via een gebiedsproces onder de vlag van de

stuurgroep Gouwe Wiericke tot uitvoering gebracht. Ten behoeve van deze constructie is er

tussen provincie en regionale overheden de gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke

overeengekomen. In deze gebiedsovereenkomst zijn, onder artikel 15, voormalige Nota Ruimte

middelen voor het watergebiedsplan Bodegraven Noord (later ‘Raamwaterplan’) opgenomen ter

hoogte van €1 ,9 miljoen Deze middelen zijn bedoeld voor watermaatregelen in polder

Bodegraven Noord, te realiseren door hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

 

Voor het project Bodegraven Noord is door een maatschappelijke Commissie medio 2018 een

advies opgesteld dat door de stuurgroep in dank is aangenomen. Deze commissie bestaat uit

vertegenwoordigers van agrarische partijen (agrarische natuurvereniging en LTO), Natuur-

monumenten, gemeente en waterschap. In dit advies is de kans die onderwaterdrainage (OWD)

biedt beschreven om het verschil tussen natuurpeil en agrarisch peil in de veenbodem ook in de

toekomst klein te houden. Ook wordt een integrale stimulans aan de biodiversiteit voorgesteld,

zowel binnen als buiten het NNN. Via het projectvoorstel ‘Klimaatslim Boeren Meijepolder’ wordt

aan dat advies invulling gegeven door middel van een polderbrede toepassing van OWD en de

aanleg van natuurvriendelijke oevers. 

 

Bovendien wordt in dit projectvoorstel gewerkt aan de wateropgaven uit het raamwaterplan: met

de verwijdering van bruggen en natuurvriendelijke oevers wordt invulling gegeven aan de

opgaven voor waterkwantiteit en waterkwaliteit. 

 

Voor de financiële ondersteuning van het project zal door het agrarisch collectief een subsidie

aanvraag worden ingediend onder POP3, openstelling watersystemen Zuid-Holland, als er

vrijvallende middelen beschikbaar zijn en dit onderdeel van POP3 is opengesteld. 

 

De formele looptijd van de gebiedsovereenkomst veenweiden Gouwe Wiericke is tot en met 2021.

De beoogde activiteiten vanuit dit POP3-projectvoorstel lopen door tot na die periode. Provincie

en stuurgroep zullen met elkaar in gesprek gaan over het beschikbaar houden van de middelen

uit artikel 15 voor deze maatregelen via een aanpassing van de gebiedsovereenkomst.

 

Financieel en fiscaal kader

- € 35.000 indien PZH op peildatum grondeigenaar is en er van alle grondeigenaren een

projectbijdrage per hectare voor deelname verlangd wordt. De dekking zal worden gevonden

binnen het budget dat bestaat als gevolg van de verkoop van gronden in het kader van het ‘Grond

voor Grond’ principe, dat zorgt voor de dekking ter realisatie van het Natuurnetwerk Nederland

(NNN). Op dit moment moet de peildatum nog worden bepaald.

 

Juridisch kader

Aanpassen gebiedsovereenkomst veenweiden Gouwe Wiericke voor besteding van de middelen

uit artikel 15. Hiertoe zal de provincie het initiatief nemen.

 

Van de deelnemende grondeigenaren wordt een eigen bijdrage verlangd van €500,- / ha. De
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provincie neemt deel in het project en verplicht zich derhalve tot betaling van deze bijdrage over

het aantal ha dat zij op de peildatum in eigendom heeft. Momenteel gaat het om ca 70ha.

 

Geadviseerd wordt om het project op te nemen in de overprogrammering van POP-3. Hiermee

wordt nog geen verplichting aangegaan om tot financiering van het project middels een POP-3

subsidie over te gaan. Als er middelen vrijkomen zal moeten worden besloten waar deze voor

worden ingezet en kan een aanvraag worden ingediend, waarna over de aanvraag binnen de

kaders van POP-3 zal worden besloten.

 

 

De provincie zal te zijner tijd op aanvraag subsidie verstrekken voor de aanleg van

onderwaterdrainage op gronden van eigenaren in de polder. Tegelijkertijd is de provincie zelf

grondeigenaar in de polder. Daarmee subsidieert de provincie feitelijk zichzelf. Dat lijkt niet de

meest geëigende weg. Normaliter zou de provincie hiervoor een opdracht verstrekken aan het

hoogheemraadschap. Echter dit compliceert wel de afwikkeling van dit project en zet de provincie

in een uitzonderingspositie ten opzichte van andere grondeigenaren. De wijze waarop deze

situatie rechtmatig en doelmatig kan worden opgelost zal later, wanneer het project concrete

vormen aanneemt, verder moeten worden uitgewerkt.

 

Tegen deze informatieve brief aan het hoogheemraadschap staan geen rechtsmiddelen open.

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke 2016-2021 , getekend op 25 oktober 2016

tussen de volgende partijen

· Gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Gouda

· De Hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden en Rijnland

· De provincie Zuid-Holland

 

3 Proces

 

Het initiatief voor het project ‘Klimaatslim Boeren Meijepolder Laag’ ligt bij het waterschap

(HDSR). De volgende vervolgstappen raken de provincie:

· Aanpassen van de gebiedsovereenkomst Gouwe-Wiericke om de eindtermijn van het

programma te verlengen in het ligt van dit project. De provincie zal het initiatief nemen.

· Meewerken aan een POP3 aanvraag door het waterschap als onderdeel van de

financiering van het project. Van een aanvraag kan pas sprake zijn indien er POP3

middelen voor watermaatregelen overblijven ten behoeve van de overprogrammering. Dit

wordt uiterlijk in 2022 duidelijk.

· Deelnemen als grondeigenaar aan het project, waarbij per hectare een eigen bijdrage

wordt verlangd van €500.

 

4 Participatie

 

De provincie is actief in de Meijepolder en omgeving vanwege de substantiële natuuropgave in

het kader van het Natuurnetwerk Nederland. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de

waterschappen Stichtse Rijnlanden en Rijnland en met de gehele agrarische gemeenschap in de
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Meijepolder en de terreinbeheerders (o.a. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer). 

· In het kader van de participatie pakt de provincie de rol van grondeigenaar gelijkwaardig

aan alle andere grondeigenaren. De provincie zal daarin gelijk worden behandeld. 

· De provincie ondersteunt het proces in het gebied als stakeholder en als

subsidieverstrekker.

· De regie op het participatieproces ligt bij het Hoogheemraadschap de Stichtse

Rijnlanden. De provincie is deelnemer in het gebiedsproces.

 

5 Communicatiestrategie

 Over dit besluit zal niet expliciet worden gecommuniceerd.

 


