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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-747020999 DOS-2017-
0006268

Onderwerp

Vaststellen nader voorschrift toepassing normen waterkwantiteit weidevogelgebied Schieveen
Oost
 
Advies 

1 . Vast te stellen het nader voorschrift normen waterkwantiteit voor het gebied Schieveen Oost
voor de realisatie van het weidevogelgebied 

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 Hoogheemraadschap van Delfland
over het besluit nader voorschrift toepassing normen waterkwantiteit. 

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting voorstel tot nadere voorschrift normen voor
waterkwantiteit weidevogelgebied Schieveen Oost

 
Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- GS-Brief aan Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland – Verzoek tot nadere
voorschriften waterkwantiteitsnormen Schieveen Oost.
- Regeling nader voorschrift toepassing normen waterkwantiteit weidevogelgebied Schieveen
Oost
- Toelichting publicatie GS besluit weidevogelgebied Schieveen Oost
- Brief van het Hoogheemraadschap van Delfland Verzoek tot het vaststellen van nadere
voorschriften waterkwantiteit voor het weidevogelkerngebied Schieveen Oost, met bijbehorende
bijlagen:

· Bijlage 1 . Kaart weidevogelkerngebied Schieveen Oost

· Bijlage 2. Motivering verzoek tot het vaststellen van nadere voorschriften waterkwantiteit
voor het weidevogelkerngebied Schieveen Oost

· Bijlage 3. Notitie broedpeil plus polder Schieveen Gemeente Rotterdam / Maurits
Heijbroek & Natuurmonumenten / Bob Hartog – 1 februari 2019, geactualiseerde versie
januari 2020

· Bijlage 4. Toetsing van het N&R-plan Schieveen op vogelaanvaringsrisico’s Sovon-
Notitie 2012-109

- Bijlage Fauna-effect-rapportage polder Schieveen
- Bijlage Motivering broedpeil plus polder Schieveen, mei 2020
- Bijlage Notitie Sovon Toetsing aangepast ontwerp Polder Schieveen en Schiebroek
- Bijlage Rapportage Witteveen Bos Modelberekeningen Waterplan Schieveen
- Bijlage Toetsing van het N&R-plan Schieveen op vogelaanvaringsrisico’s
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1 Toelichting voor het College

 

1 In 2020/2021 realiseert de gemeente Rotterdam het project Noordrand Rotterdam, in samenwerking
met Natuurmonumenten als pachter van dit gebied. Dit behelst de herinrichting van een aanzienlijk
deel van de polder Schieveen voor natuur en recreatie.
 

2 Onderdeel van de werkzaamheden is het zodanig aanpassen van de waterstructuur, dat in een deel
van de polder (ca 96 ha) het water kan worden opgezet in het broedseizoen van de weidevogels. De
herinrichting en het opzetten van het waterpeil vinden geheel plaats op gronden die in eigendom zijn
van de gemeente Rotterdam en die voor natuurbeheer in (erf-)pacht zijn uitgegeven aan
Natuurmonumenten; het beheer van deze gronden voert Natuurmonumenten uit in samenwerking
met geselecteerde lokale agrariërs.
 

3 Voor de aanpassing van de inrichting van het watersysteem heeft Delfland in 2019 al vergunning
verleend. Voor het verhogen van het waterpeil tijdens het broedseizoen is een aparte vergunning
aangevraagd. Daarnaast heeft Delfland in 2016 voor een kleiner deel van dit gebied vergunning
verleend voor het opzetten van het waterpeil in het broedseizoen. Hierbij ging het om een pilot. Deze
is door de gemeente Rotterdam en Natuurmonumenten geëvalueerd. Dit heeft geleid tot het verder
verhogen van het waterpeil in het broedseizoen in het broedpeil-gebied en tot aanpassingen in de
voorgenomen herinrichting.
 
Delfland wil voorkomen dat door het verlenen van de vergunning de opgave om aan de norm voor
waterkwantiteit te voldoen groter wordt en vraagt Gedeputeerde Staten om gebruik te maken van de
mogelijkheid die artikel 4.2, lid 7, van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019 biedt om nadere
voorschriften te stellen. Het nader voorschrift betekent in dit geval dat de periode waarbinnen aan de
norm moet worden voldaan, wordt ingekort.
 
Een verhoging van het peil leidt tot een grotere kans op inundatie binnen het betreffende
weidevogelgebied. Hierbij wordt de norm voor waterkwantiteit, zoals opgenomen in artikel 4.2, lid 3,
aanhef en onder d, van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019, overschreden. Hierin is het
volgende bepaald: 
 

“Artikel 4.2 Normen bergings- en afvoercapaciteit regionale wateren

(…)

3. Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren

moeten zijn ingericht, geldt voor het gebied van een gemeente buiten de

bebouwde kom als norm een gemiddelde kans op overstroming van: 

a. …; 

b. …; 

c. … ; 

d. 1/10 per jaar voor grasland, gedurende de periode van 1 maart tot 1 oktober.”

 
Ondanks de verhoging van het peil en het overschrijden van de norm voor waterkwantiteit zoals die is
opgenomen in artikel 4.2, lid 3, aanhef en onder d, van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019,
worden de belangen niet geschaad als het peil jaarlijks tot 15 juni wordt opgezet. 
Er is geen bezwaar om aan het verzoek van Delfland tegemoet te komen en er wordt voorgesteld aan
GS 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. 

Het betreffende voorschrift voor grasland is in de verordening opgenomen om te zorgen dat het
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grasland droog genoeg is voor agrariërs om het te kunnen gebruiken. In dit geval zijn zowel de
eigenaar (gemeente Rotterdam) als de gebruikers van het gebied betrokken. En geeft het volgens
hen geen problemen als de norm jaarlijks vanaf 15 juni geldt in plaats van 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.
 
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag exclusief BTW : € 0,00
Programma   : Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland 
                                                       Beleidsdoel 5-3 Leven met water 
Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 
 

Juridisch kader
De normen voor waterkwantiteit zijn in artikel 4.2 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland 2019
opgenomen. Gedeputeerde Staten hebben de mogelijkheid om nadere voorschriften vast te stellen
omtrent de toepassing van de normen. Het nader voorschrift houdt een kortere tijdsduur in waarin de
waterkwantiteitsnorm voor het gebied Schieveen Oost geldt, maar laat de norm voor grasland intact.
Het nader voorschrift zorgt er voor dat de wateropgave voor Delfland niet groter wordt als gevolg van
de realisatie van het weidevogelkerngebied. 
 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden volgens artikel 7:1 van de Awb bij de provincie een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kan binnen zes weken na datum
bekendmaking van het besluit naar de provincie worden gestuurd. 
 
Na besluitvorming wordt het besluit gepubliceerd in het Provinciaal Blad waarna het in werking treedt.

  

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Er heeft geen eerdere besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot de ontwikkeling van het
weidevogelkerngebied Schieveen Oost.

 

3 Proces

 N.v.t.

 

4 Participatie

 

Op ambtelijk niveau is de provincie uitgebreid in gesprek met Delfland. In het natuur- en
recreatieplan, met als één van de doelen het verbeteren van het leefmilieu voor weidevogels, is
samengewerkt met de Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, lokale agrariërs en
Natuurmonumenten.

 

5 Communicatiestrategie

 

Het besluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad en op de website van de provincie in het kader
van de actieve openbaarheid. In overleg met de afdeling communicatie besteden we via sociale
media (Twitter en/of LinkedIn) aandacht aan dit besluit dat bijdraagt aan meer aantrekkelijke plekken
voor weidevogels in Zuid-Holland’.

 
 


