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Preambule 

 

De Krimpenerwaard is een uniek veenweidelandschap in het Groene Hart van Holland. Het vormt een 

belangrijke verbinding met de stedelijke gebieden van het Rijnmondgebied en Gouda en fungeert als een 

belangrijk groen uitloopgebied. De waard heeft een sterke plattelandseconomie, gebaseerd op de 

melkveehouderij en unieke landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten. Het gebied kent grote opgaven op 

het gebied van natuurbeheer en -ontwikkeling, agrarische structuur, recreatie en de hieraan verbonden 

waterhuishouding. Deze opgaven zijn niet nieuw, maar de inhoud en context ervan zijn de afgelopen jaren, 

sinds de wijziging in het natuurbeleid in 2010, wel ingrijpend gewijzigd. Dit is de aanleiding om de afspraken 

uit het verleden te herzien en met elkaar nieuwe afspraken te maken.  

 

De publieke en maatschappelijke partijen willen bouwen aan een duurzame toekomst voor de 

Krimpenerwaard. Een toekomst waarin de melkveehouderij zich in een veranderende markt en 

maatschappij blijft ontwikkelen. Een toekomst waarin de natuur zijn plaats heeft gekregen in de waard en 

waarin de schijnbaar scherpe grens tussen natuurbeheer en agrarisch gebruik vervaagt. Met respect voor 

elkaars belangen voor natuur en ondernemerschap, burger en recreant, ziet de Krimpenerwaard met 

vertrouwen de toekomst tegemoet.  

 

De publieke partijen hebben de overtuiging dat de veranderde (en veranderende) context ook vraagt om 

een andere organisatie van de uitvoering, één die beter aansluit bij de nieuwe kaders en het nieuwe denken 

over natuurbeheer (waarbij nadrukkelijk synergie wordt gezocht met het agrarisch ondernemerschap), de 

verdeling van verantwoordelijkheden daarin en waarin nadrukkelijker dan voorheen de stap naar uitvoering 

wordt gemaakt. 

 

Met deze nieuwe afspraken vervalt het Veenweidepact. Er is nog steeds sprake van een integrale 

gebiedsontwikkeling met de vijf pijlers, zoals die in het Veenweidepact Krimpenerwaard waren benoemd: 

aanleg nieuwe natuur, duurzaam waterbeheer en tegengaan van bodemdaling, versterken 

landbouwstructuur, recreatie & toerisme, stimuleren van vernieuwend ondernemerschap. 

De gebiedsovereenkomst is een uitwerking van het gebiedsvoorstel EHS Krimpenerwaard dat door de 

partijen uit het gebied in oktober 2013 is opgesteld en door de provincie is overgenomen. De 

gebiedsovereenkomst richt zich primair op de opgave natuur vanwege het feit dat de stuurgroep 

Krimpenerwaard daarover heeft besloten om uitvoering te geven aan een model waarbij de gemeente en 

het hoogheemraadschap de aansturing van de uitvoering ter hand nemen en de provincie als 

opdrachtgever fungeert. Voor de overige opgave is vastgelegd dat de nadere invulling zal plaatsvinden in 

de  uitvoeringsovereenkomst. 

In de Gebiedsovereenkomst leggen de provincie Zuid-Holland, de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard en 

het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de kaders vast voor de gebiedsopgaven in 

de Krimpenerwaard, de rollen en verantwoordelijkheden van partijen, de nieuwe wijze van samenwerking 

en organisatie van partijen, de inzet van middelen en instrumenten en de risicoverdeling in hoofdlijnen.  

Deze Gebiedsovereenkomst beoogt niet de daadwerkelijke uitvoering te regelen, maar vormt de solide 

basis voor alle nadere afspraken. In de Gebiedsovereenkomst worden de uitgangspunten vastgelegd voor 

de verdere samenwerking van partijen. Het is de eerste stap in de afspraken die partijen met elkaar maken. 

De uitvoering en de daarbij behorende taakverdeling, verdere verantwoordelijkheden en 

aansprakelijkheden worden uitgewerkt en vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Bij de opzet en 

inhoud van deze uitvoeringsovereenkomst wordt de nieuwe gemeente Krimpenerwaard betrokken. Met de 

voorliggende Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard 2014-2021, zorgen partijen voor een goed begin voor 

het realiseren van de opgaven in het landelijk gebied van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard.   

 

De Krimpenerwaard is het waard om in te investeren en partijen tekenen daarvoor. 
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Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard 2014-2021 

 

Partijen, 

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, vertegenwoordigd door de gedeputeerde de heer Han Weber,  

daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van 2 september 2014,  

 

hierna te noemen: de provincie, 

 

en, 

 

Burgemeester en wethouders van Bergambacht, vertegenwoordigd door wethouder de heer Jan Vente , 

daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van  11 november  2014 ; 

 

Burgemeester en wethouders van Ouderkerk, vertegenwoordigd door wethouder de heer Theo Segers, 

daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van  11 november 2014 ; 

 

Burgemeester en wethouders van Nederlek, vertegenwoordigd door wethouder de heer Cees van der 

Graaf,, daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van  11 november 2014; 

 

Burgemeester en wethouders van Schoonhoven, vertegenwoordigd door wethouder de heer Peter Mattheij, 

daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van  11 november 2014; 

 

Burgemeester en wethouders van Vlist, vertegenwoordigd door wethouder de heer Bart Crouwers, daartoe 

gemachtigd ingevolge hun besluit van  11 november 2014; 

 

hierna te noemen: de gemeente Krimpenerwaard in wording, verder te noemen: de gemeente, 

 

en, 

 

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, vertegenwoordigd door de dijkgraaf de 

heer Hans Oosters, daartoe gemachtigd ingevolge het besluit van de Verenigde Vergadering van 1 oktober 

2014; 

 

hierna te noemen: het hoogheemraadschap, 

 

 

Overwegingen 

 

overwegende dat: 

- Provinciale Staten van Zuid-Holland bij besluit van 9 juli 2014 de Visie Ruimte en Mobiliteit en de 

Verordening Ruimte hebben vastgesteld, waarin de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur  in 

de Krimpenerwaard is vastgelegd; 

- Provinciale Staten van Zuid-Holland bij besluit van 30 januari 2013 de Beleidsvisie Groen hebben 

vastgesteld, waarin het beleid rond de Ecologische hoofdstructuur, landbouw en recreatie is bepaald;  

- De strategiegroep Krimpenerwaard in oktober 2013 het gebiedsvoorstel EHS Krimpenerwaard heeft 

vastgesteld en aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; 
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- Het gebiedsvoorstel EHS Krimpenerwaard door de raden van de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard 

is vastgesteld, met in de gemeente Ouderkerk een amendement,; 

- Provinciale Staten van Zuid-Holland, gelezen het gebiedsvoorstel Krimpenerwaard, bij besluit van 29 

januari 2014 de Uitvoeringsstrategie EHS hebben vastgesteld, waarin de programmering van de 

uitvoering is vastgelegd en waarin de beschikbare middelen voor de uitvoering zijn vastgelegd. Partijen 

zijn zich bewust dat Provinciale Staten voor het bedrag dat is bestemd voor de periode van 2017 tot en 

met 2021 formeel nog goedkeuring moeten geven.;  

- Provinciale Staten van Zuid-Holland bij besluit van 26 februari 2014 de Nota Beheer EHS hebben 

vastgesteld, waarin de voorwaarden voor beheer van gronden in de EHS zijn vastgelegd;  

- Gedeputeerde Staten bij besluit van 2 september 2014 het grondstrategieplan Krimpenerwaard hebben 

vastgesteld, dat als uitgangspunt is gebruikt voor het opstellen van een gezamenlijke businesscase.; 

- De hiervoor genoemde beleidskaders uitgangspunt zijn voor de gebiedsontwikkeling in de 

Krimpenerwaard en daarmee de basis vormen voor de realisatie van de gebiedsopgaven zoals bedoeld 

in de onderhavige overeenkomst; 

- Door partijen op 3 juli 2014 op basis van een gezamenlijke Businesscase de financiële uitgangspunten 

en een bedrag van € 63,6 miljoen voor de realisatie van de natuuropgave voor Krimpenerwaard zijn 

vastgesteld. Deze vormen de basis voor de Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard 2014-2021 

alsmede voor de aan de hand daarvan op te stellen en te sluiten uitvoeringsovereenkomst; 

 

komen als volgt overeen: 
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Hoofdstuk 1 Doelen en opgaven 
 

Artikel 1.  

Partijen beogen met deze overeenkomst om vanuit hun respectievelijke wettelijke taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden tot een samenwerking en bundeling van krachten te komen op basis waarvan de 

integrale uitvoering van de opgaven voor natuur, landbouw en recreatie & toerisme in de Krimpenerwaard 

wordt gerealiseerd.  

 

Artikel 2.  

1. Voor de Krimpenerwaard gelden de volgende opgaven: 

a. de opgave natuur. Dit betreft de realisatie voor 2021 van circa 2250 ha van de EHS, gecombineerd 

met een bijpassend robuust en duurzaam watersysteem in het kader van de KRW en het tegengaan 

van bodemdaling.  

b. de opgave landbouw. Dit  betreft de versterking van een duurzame agrarische functie van de 

Krimpenerwaard, onder andere door kavelruilen, systeeminnovaties, faciliteren en benutten van de 

productie en afzet van streekeigen producten en onderzoek op het gebied van biobased economy en 

duurzame energie. 

c. de opgave recreatie & toerisme. Dit betreft het versterken van recreatie & toerisme in de 

Krimpenerwaard onder andere door het verbeteren en vergroten van het aanbod van recreatieve 

voorzieningen en het verbeteren van de bekendheid van de Krimpenerwaard als recreatief en 

toeristisch aantrekkelijk gebied.  

2. De opgaven als bedoeld in het vorige lid zijn nader verduidelijkt en uitgewerkt in de bijlagen bij deze 

Gebiedsovereenkomst, die hiervan integraal onderdeel uitmaken. 

3. De gemeente stelt in 2015 een meerjarenprogramma recreatie & toerisme op ter uitwerking van de 

opgave recreatie & toerisme en zal hieraan voorafgaand voor de activiteiten die in 2015 voor deze 

opgave worden uitgevoerd, een jaarplan 2015 opstellen. 

4. De gemeente stelt in 2015 een meerjarenprogramma landbouw op ter uitwerking van de opgave 

landbouw en zal hieraan voorafgaand voor de activiteiten die in 2015 voor deze opgave worden 

uitgevoerd, een jaarplan 2015 opstellen. 

 

 

Hoofdstuk 2 Rollen, taken en samenwerking 
 

Artikel 3.  

1. De provincie, daartoe vertegenwoordigd door de gedeputeerde Water en Groen, is opdrachtgever voor 

de opgave natuur. De gemeente is opdrachtgever voor de opgaven landbouw en recreatie&toerisme. 

2. De gemeente en het Hoogheemraadschap zijn gezamenlijk opdrachtnemer van de provincie ten 

behoeve van de realisatie van de opgave natuur.  

3. Voor de uitvoering van de opgaven, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a. tot en met c. richten 

de gemeente en het Hoogheemraadschap een samenwerkingsverband op dat de uitvoering van de 

opgaven zorgvuldig afstemt met  maatschappelijke organisaties in Krimpenerwaard. 

4. De provincie heeft als opdrachtgever voor de opgave natuur de volgende specifieke taken: 

a. vaststellen, verstrekken en wijzigen van de opdracht; 

b. bespreken en accorderen van door het samenwerkingsverband opgestelde 

voortgangsrapportages; 
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c. besluiten over afwijkingen en aanpassingen van de opdracht indien deze niet meer binnen de 

inhoudelijke en financiële kaders van de opdracht uitgevoerd kan worden; 

d. het beslissen over afwijkingen en aanpassingen van de opdracht. 

5. Het samenwerkingsverband heeft als opdrachtnemer voor de opgave natuur de volgende taken: 

a. het al dan niet aanvaarden van de aangepaste of gewijzigde opdracht; 

b. zorgdragen voor nadere planvorming voor de uitvoering van de opdracht; 

c. sturen op samenhang en integraliteit bij de uitvoering van de opdracht; 

d. voortgangsbewaking van de uitvoering van de opdracht; 

6. Het samenwerkingsverband richt ter ondersteuning van haarzelf en ten behoeve van de realisatie een 

programmaorganisatie in. 

7. Partijen maken in de Uitvoeringsovereenkomst afspraken over de programmaorganisatie als bedoeld in 

het vorige lid.  In deze afspraken wordt in ieder geval de wijze waarop (provinciale) medewerkers 

ingezet worden, de vaststelling van het procesbudget, de wijze waarop provinciaal procesbudget 

ingezet kan worden en de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer en opdrachtgever ten opzichte 

van de programmaorganisatie geregeld. 

 

 

Hoofdstuk 3 Middelen en instrumentarium 
 

Artikel 4.  

1. De kosten voor de realisatie van de opgave natuur zijn taakstellend vastgesteld op € 63,6 miljoen. Dit is 

inclusief de kosten voor planschade of nadeelcompensatie. 

2. Ten behoeve van de opgave natuur heeft de provincie, verdeeld over de perioden 2013 tot en met 

2016 en 2017 tot en met 2021, een bedrag van €58,6 miljoen beschikbaar.  Dit is inclusief €2 miljoen 
EU-middelen (POP3) voor water.  

3. Het resterende bedrag voor de opgave natuur van € 5 miljoen zal door het samenwerkingsverband 
worden ingezet. Om deze bijdrage te kunnen realiseren krijgt het samenwerkingsverband, in aanvulling 

op de Uitvoeringsstrategie EHS, de mogelijkheid om gronden binnen de EHS, die eigendom zijn van de 

provincie, te verkopen. Het samenwerkingsverband zal zich inspannen om genoemde gronden te 

verkopen. 

4. Indien de opbrengst van verkoop van gronden, zoals opgenomen in het derde lid, minder is dan € 5 
miljoen, is dit voor risico van de provincie. 

5. Het samenwerkingsverband verleent haar medewerking en ondersteuning bij het aanvragen en 

verkrijgen van de EU-middelen als bedoeld in het tweede lid. 

6. De wijze waarop de middelen als bedoeld in het tweede lid ter beschikking worden gesteld, wordt door 

partijen geregeld in de uitvoeringsovereenkomst. 

7. Tot het moment dat de uitvoeringsovereenkomst is vastgesteld, besluit de provincie over inzet van de 

middelen als bedoeld in het tweede lid op voorspraak van het hoogheemraadschap en gemeente.  

8. Het samenwerkingsverband zet het budget efficiënt en effectief in. 

9. Ingeval van dreigende overschrijding van het budget voor de opgave natuur treedt het 

samenwerkingsverband tijdig in overleg met de provincie om te bepalen hoe hiermee moet worden 

omgegaan. Provincie en samenwerkingsverband treden in overleg met als doel om te bepalen op 

welke wijze de opgave natuur kan worden aangepast en/of extra budget kan worden gegenereerd om 

tot een sluitend budget dan wel een lagere overschrijding uit te komen. 

10. Indien sprake is van een overschrijding van het bedrag als genoemd in het eerste lid, van € 4 miljoen of 
minder komt deze overschrijding ten laste van het samenwerkingsverband of de partijen die daar deel 

van uitmaken. 
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11. Indien sprake is van onderbesteding van het bedrag als genoemd in het eerste lid, kan het 

samenwerkingsverband een bedrag tot € 4 miljoen naar eigen inzicht inzetten voor realisatie van de 
opgaven (natuur, landbouw, recreatie & toerisme) uit de Gebiedsovereenkomst.  

12. Indien de realisatie van de opgave natuur in de periode 2013-2016 sneller verloopt dan verwacht en de 

verwachting bestaat dat om die reden de beschikbare middelen voor de periode 2013-2016 niet 

toereikend zijn, dan meldt het samenwerkingsverband dit tijdig aan de provincie en maken de partijen 

afspraken om te bepalen of en hoe de benodigde middelen uit de tweede periode naar voren gehaald 

kunnen worden. 

13. Eind 2021 vindt de financiële afwikkeling van de gebiedsovereenkomst plaats.  

 

Artikel 5.  

1. In het kader van het Uitvoerings Programma Groen stelt de Provincie Zuid-Holland budget ter 

beschikking  voor uitvoering van de opgaven landbouw en recreatie & toerisme. 

2. De gemeente heeft de ambitie de meerjarenprogramma's landbouw en recreatie & toerisme alsmede 

de jaarplannen landbouw en recreatie & toerisme 2015 mede te financieren.  

3. De gemeente stelt op basis van de ambitie budget ter beschikking voor de meerjarenprogramma's en 

jaarplannen 2015,  zoals genoemd in het tweede lid.,  

 

Artikel 6.  

1. Partijen zullen, met inachtneming van hun publiekrechtelijke bevoegdheden, het hun ter beschikking 

staande instrumentarium inzetten ter verwezenlijking van de doelen en realisering van de opgaven uit 

deze overeenkomst. 

2. Het samenwerkingsverband zal het beschikbare instrumentarium voor natuurontwikkeling zoals 

agrarisch natuurbeheer, particulier natuurbeheer, zelfrealisatie, grondstrategie enz.  inzetten bij de 

realisatie van de opgaven. 

3. Partijen leggen in de uitvoeringsovereenkomst vast hoe de inzet van het in het tweede lid genoemde 

instrumentarium administratief verwerkt zal worden. 

4. Partijen maken in de uitvoeringsovereenkomst sluitende afspraken over het langjarig beheer. Dit is 

cruciaal voor het welslagen van de inrichting in de periode tot en met 2021.  

5. De provincie stelt voor zolang nodig een gebiedsregisseur ter beschikking ten behoeve van het sluiten 

van gebiedsdeals in het kader van de realisatie van de opgave recreatie & toerisme. 

 

Artikel 7.  

1. De kosten verbonden aan de programmaorganisatie zoals bedoeld in artikel 3, zesde lid, worden 

gedragen door de provincie.  

2. Onder de kosten genoemd in het eerste lid vallen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, zevende lid, 

de kosten verbonden aan de inzet van (provinciaal) personeel en de financiële middelen die 

noodzakelijk zijn voor het procesbudget. De provincie neemt de kosten voor organisatie van de opgave 

natuur, de gemeente de kosten voor de organisatie van de opgaven landbouw en recreatie & toerisme. 
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Hoofdstuk 4 Programmering, planning en control 
 

Artikel 8.  

Partijen streven er naar om de opgaven uit te voeren conform de programmering uit de Uitvoeringsstrategie 

EHS. 

 

Artikel 9.  

1. Het samenwerkingsverband stelt minimaal tweemaal per jaar een voortgangs- en 

verantwoordingsrapportage op en biedt deze ter vaststelling aan de provincie aan.  

2. De rapportage wordt zodanig tijdig opgesteld dat deze deel kan uitmaken van de beleids- en 

begrotingscycli van de partijen. 

3. De voortgangs- en verantwoordingsrapportage bevat tenminste: 

a. de inhoudelijke en financiële voortgang en resultaten   

b. de issues en risico’s;  

c. een vooruitblik op de programmering, en;  

d. ten behoeve van het overleg met de opdrachtgever voorstellen voor scopewijzigingen, 

aanpassingen in (financiële) programmering 

e. beslispunten voor de opdrachtgever.  

 

Artikel 10.  

Voor 1 januari 2017 (tussenevaluatie) en voor 1 januari 2021 (eindevaluatie) zal een evaluatie van de 

Gebiedsovereenkomst (en de uitvoeringsovereenkomst) en van de werking ervan plaatshebben. Deze 

evaluatie heeft betrekking op alle aspecten die deze overeenkomst betreffen en voor de realisatie van de 

doelstellingen en opgaven van belang zijn.  

 

In ieder geval heeft zij betrekking op: 

a. de stand van zaken van de uitvoering van de opdracht; 

b. het functioneren van de samenwerking en organisatie in al haar onderdelen; 

c. de bereikte prestaties in relatie tot de doelstellingen en opgaven; 

d. de plannings-, sturings- en financiële systematiek. 

 

 

Hoofdstuk 5 Inwerkingtreding, beëindiging, 
toetreding en uittreding 
 

Artikel 11.  

Deze gebiedsovereenkomst eindigt uiterlijk op 31 december 2021, of zoveel eerder als partijen dit 

overeenkomen.  

 

Artikel 12.  

1. De overeenkomst kan alleen gewijzigd worden met instemming van alle partijen.  

2. De partij die de overeenkomst wenst te wijzigen doet daartoe een onderbouwd schriftelijk voorstel aan 

de overige partijen en nodigt de overige partijen uit voor overleg over het voorstel, tenzij deze partijen 

het voorstel tot wijziging per omgaande schriftelijk afwijzen dan wel accepteren. 

3. Indien het wijzigingsvoorstel wordt geaccepteerd, dan stelt de provincie een addendum bij de 

Gebiedsovereenkomst op en legt dit ter ondertekening aan de andere partijen voor. 

4. Een overeengekomen wijziging treedt in werking de dag na ondertekening van het addendum door alle 

partijen. 
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Artikel 13.  

1. Derden die naar het oordeel van partijen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het realiseren 

van de doelstellingen en opgaven van de Gebiedsovereenkomst kunnen op eigen verzoek of op 

uitnodiging bij unaniem besluit van partijen, als partij toetreden tot de Gebiedsovereenkomst.  

2. Een toetredende partij dient alle rechten en verplichtingen uit de gebiedsovereenkomst zonder enig 

voorbehoud te aanvaarden. 

 

Artikel 14.  

Het is partijen toegestaan voortijdig uit te treden indien de inspanningen van de betrokken partij(en) naar 

het oordeel van de partijen in overeenstemming met de gemaakte afspraken zijn geleverd. 

  

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen 
 

Artikel 15.  

1. Indien sprake is van een geschil tussen twee of meer partijen betreffende de uitleg van het gestelde in 

of krachtens de Gebiedsovereenkomst danwel  de uitvoering van de Gebiedsovereenkomst en hierop 

gebaseerde overeenkomst(en) zullen partijen zich tot het uiterste inspannen om het geschil in der 

minne te regelen, met inachtneming van de ieders publiekrechtelijke taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden. 

2. Indien de oplossing van het geschil op de hiervoor beschreven wijze niet mogelijk is, benoemt elke 

partij een adviseur. De adviseurs vormen samen een geschillencommissie. 

3. De adviseurs wijzen samen een voorzitter voor de geschillencommissie aan.  

4. De voorzitter van de geschillencommissie kan zich laten bijstaan door een secretaris.  

5. De adviseurs en de secretaris zijn onafhankelijk en kunnen niet worden herbenoemd.  

6. Tot adviseur en secretaris zijn niet benoembaar: 

a. leden van de algemeen en dagelijkse besturen van de bij deze overeenkomst betrokken 

bestuursorganen, leden van door de bestuursorganen ingestelde adviescommissies;  

b. ambtenaren die werkzaam zijn voor of namens een van de partijen die bij het geschil betrokken is. 

7. De commissie brengt een advies uit. 

8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uitvoering van het advies. 

9. Geschillen die betrekking hebben op een voorstel tot wijziging van deze Gebiedsovereenkomst zijn van 

deze geschillenregeling uitgezonderd. 

 

Artikel 16.  

Deze overeenkomst laat onverlet de publiekrechtelijk taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

van de deelnemende partijen. 

 

Artikel 17.  

Binnen een maand na de ondertekening van deze overeenkomst wordt de zakelijke inhoud daarvan 

gepubliceerd in het Provinciaal Blad,  

 

Artikel 18.  

Deze overeenkomst kan worden aangehaald als Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard 2014-2021 
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Bijlagen  
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Bijlage 1 Definities 

 

 

In deze overeenkomst verstaan partijen onder: 

 

Beleidsvisie Groen: door Provinciale Staten van Zuid-Holland bij besluit van 30 januari 2013 vastgestelde 

visie op het groenbeleid van de provincie Zuid-Holland; 

EHS: Ecologische Hoofdstructuur in de provincie Zuid-Holland, zoals opgenomen in de Visie Ruimte en 

Mobiliteit en de Verordening Ruimte die bij besluit 9 juli 2014 door Provinciale Staten van Zuid-Holland zijn 

vastgesteld. 

KRW: Kader Richtlijn Water: De richtlijn 2000/61/EG zoals vastgesteld door het Europees Parlement en de 

Raad van 23 oktober 2000  inhoudende communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;.  

Nota beheer EHS: door Provinciale Staten van Zuid-Holland bij besluit van 26  februari 2014 vastgestelde 

nota betreffende de kaders voor het beheer van de EHS; 

Notitie natuur- en waterkaders: notitie waarin de natuur- en waterkaders voor de Krimpenerwaard zijn 

beschreven, die januari 2014 is vastgesteld in de stuurgroep Krimpenerwaard. 

Uitvoeringsprogramma Groen (UPG): het programma van de provincie voor de uitvoering van de 

ambities uit de Beleidsvisie groen, dat jaarlijks wordt geactualiseerd en is gekoppeld aan een regeling voor 

subsidiëring van de het UPG in opgenomen projectvoorstellen.; 

Uitvoeringsstrategie EHS: door Provinciale Staten van Zuid-Holland bij besluit van 29 januari 2014 

vastgestelde uitvoeringsstrategie voor de EHS; 

 

  



definitief 29 augustus 2014  

t.b.v. besluitvorming door gemeenten, provincie en waterschap 
13 

 

Bijlage 2. Overzicht gebied Krimpenerwaard 
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Bijlage 3 Opgaven 

 

Opgave natuur 

 

In het gebied wat daartoe is aangegeven in de Visie Ruimte en Mobiliteit en Verordening Ruimte wordt circa 

2250 ha EHS ontwikkeld  in samenhang met een robuust en duurzaam watersysteem en het tegengaan 

van bodemdaling. 

 

Dit houdt in dat in het gehele op de kaart (bijlage 2) aangegeven gebied grote, zelfstandig functionerende 

leefgebieden voor (weide-)vogels en kwetsbare soorten (flora en fauna) die thuishoren in het 

veenweidelandschap worden gerealiseerd; 

Daarbij is de begrenzing volgend aan de realisatie van de doelstelling en heeft de regio in beginsel tot 1 

januari 2016 de gelegenheid tot in- en uitdeuken. Per saldo blijft de oppervlakte EHS daarbij globaal gelijk. 

 

Dit houdt tevens in dat voor de gehele EHS duurzaam beheer wordt geregeld. 

 

Bij de ontwikkeling van de EHS worden vier typen natuur onderscheiden, die in de navolgende globale 

verdeling worden gerealiseerd: 

 Weidevogelgrasland, ca. 50 % 

 Botanische graslanden (3 typen), ca. 33 %  

 Kleinschalige elementen/verbinding , ca. 17 %  

 Natuur in de bestaande watergangen, behorende bij veensloten. 

De doeltypen natuur zijn nader omschreven in de notitie Natuur- en Waterkaders Krimpenerwaard. 

 

Dit houdt in dat watermaatregelen worden ontwikkeld en uitgevoerd die minimaal noodzakelijk zijn voor de 

hierboven beschreven natuurdoelen en daaraan verbonden KRW-doelstellingen.  

 

Dit betekent dat de volgende wateropgaven worden gerealiseerd in de KRW-prioritaire gebieden zoals 

opgenomen in de notitie Natuur- en waterkaders en aangegeven op de daarbij bijbehorende kaart: 

 Realiseren van een eigen watersysteem voor de natuurgebieden 

 Zorgen voor een beperkte drooglegging, zonder dat dit leidt tot uitspoeling van fosfaat. Ingeschat wordt 

dat het beperken van de drooglegging tot ca. 40 cm niet zal leiden tot een substantiële uitspoeling van 

fosfaat. Bij percelen die fosfaatarm zijn (gemaakt) kan gestreefd worden naar een drooglegging tot 10-

15 cm onder maaiveld 

 Zorgen voor semi natuurlijk peilbeheer, vrij fluctuerend peil met een bandbreedte van ca. 15 cm; 

 Streven om zo min mogelijk gebiedsvreemd water in te laten. Indien het toch noodzakelijk is zo schoon 

mogelijk water inlaten, met een lange aanvoerroute binnen het natuurgebied. 

 Zorgen voor een voldoende robuust en veerkrachtig watersysteem; 

 met zo min mogelijk versnippering, 

 waar geen afwenteling plaatsvindt van natuurgebied op agrarisch/stedelijk gebied, 

 waar geen achteruitgang in de waterkwaliteit plaatsvindt binnen het natuurgebied  

 waar geen toename plaatsvindt van maaivelddaling en/of toename in ongelijkheid van de 

maaiveldhoogte 

 geen emissie (van nutriënten en/of milieuvreemde stoffen) naar het (oppervlakte) water. 
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Dit betekent dat de volgende wateropgaven worden gerealiseerd in de Weidevogel en botanisch 

graslandgebieden zoals opgenomen in de notitie Natuur- en waterkaders en op de daarbij bijbehorende 

kaart: 

 zelfde als prioritaire KRW-gebieden met dien verstande dat: 

 Natuurdoelen doorslaggevend zijn bij peilkeuzes over het peilbeheer boven waterkwaliteits(KRW-

)doelstelling. 

 De inrichting van natuurvriendelijke oever flink beperkt kan worden als daartegenover afspraken 

vastgelegd worden over natuurvriendelijke beheer  van oever. 

 

Dit betekent dat de volgende wateropgaven worden gerealiseerd voor de natuurgebieden waar wordt 

ingezet op agrarisch beheer zoals opgenomen in de notitie Natuur- en waterkaders en op de daarbij 

bijbehorende kaart: 

 zelfde als prioritaire KRW-gebieden met dien verstande dat: 

 de drooglegging niet actief wordt verkleind, hooguit door middel van peilfixatie (en maaivelddaling) 

tenzij de realisatie van het overeengekomen doel daar om vraagt. 

 geen natuurlijk peilbeheer noodzakelijk is. 

 waterinlaat hoofdzakelijk is gericht op peilbeheer 

 enige bemesting mogelijk is 

 kwaliteitsbaggeren geen harde opgave is, vanwege de grote effectiviteit is het stimuleren hiervan 

wel gewenst. 

 

Dit betekent dat de volgende wateropgaven worden gerealiseerd voor de natuurgebieden die verweven zijn 

met het omliggende agrarische landschap zoals opgenomen in de notitie Natuur- en waterkaders en op de 

daarbij behorende kaart: 

 de drooglegging afgestemd houden op de agrarische functie van het omliggende gebied, waarbij 

 geen natuurlijk peilbeheer plaatsvindt 

 waterinlaat gericht is op peilbeheer 

 enige bemesting mogelijk is 

 kwaliteitsbaggeren geen harde opgave is 

 

 

kaart Natuur- en waterkaders 1 
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Opgave landbouw 

 

Door de gemeente zal in 2015 een meerjarenprogramma worden opgesteld, waarin de opgave landbouw is 

uitgewerkt. Hieraan voorafgaand zal de gemeente een jaarplan 2015 met concrete activiteiten voor 

genoemd jaar opstellen. 

 

In het meerjarenplan zullen onder andere de volgende thema's worden uitgewerkt: 

 Kavelruilen. Het gaat hierbij zowel om puur landbouwkundige ruilen (boer-boer) als integrale 

kavelruilen, waarbij ook andere partijen betrokken zijn en doelen uit de opgave natuur gerealiseerd 

kunnen worden. 

 Innovatie landbouw: vernieuwend ondernemen, faciliteren agrarisch ondernemerschap, vergroten 

toegankelijkheid tot lokale en regionale markt op gebied van recreatie, zorg, educatie en directe 

verkoop. 

 Promoten van de mogelijkheden uit de regeling Vernieuwend Ondernemen 

 Faciliteren en benutten van de productie en afzet van streekeigen producten.  

 Onderzoek naar kansen op het vlak van biobased economy en onderzoek kansen voor duurzame 

energie in de Krimpenerwaard 

 Verbeteren bereikbaarheid en infrastructuur landbouwverkeer in het gebied Krimpenerwaard (kaart 

bijlage 2) 

 Versterken van het agro-toerisme  

 Versterken van netwerken, burgerparticipatie en publiek-private samenwerking op gebied van 

landschap, leefbaarheid en (agrarisch) ondernemerschap. 

 

 

 

 

 

 
Opgave recreatie & toerisme 

Door de gemeente zal in 2015 een meerjarenprogramma worden opgesteld, waarin de opgave recreatie & 

toerisme  is uitgewerkt. Hieraan voorafgaand zal de gemeente een jaarplan 2015 met concrete activiteiten 

voor genoemd jaar opstellen  

 

Het meerjarenprogramma kan de volgende elementen bevatten: 

 Doelgroepgericht aanbod ontwikkelen of versterken 

 Versterken netwerk van recreatieondernemers 

 Verbeteren netwerk ruiterpaden/routes  

 Verbeteren van het interne recreatieve fiets- en wandelnetwerk 

 Verbeteren van de aansluiting van recreatieve netwerken met omliggende gebieden  

 Verbeteren toeristische informatie verstrekking door middel van upgraden met routeapps en 

themaroutes, promotie Krimpenerwaard, gekoppeld aan cultuurhistorie, groen en water  

 Versterken van het agro-toerisme  

 Faciliteren van overnachtingsmogelijkheden (kleinschalig in buitengebied) 

 Het geven van een kwaliteitsimpuls aan de groengebieden Loetbos en Krimpenerhout. Hiertoe wordt 

het gebiedsontwikkelingsplan van de Groenalliantie (voorheen: Natuur- en Recreatieschap 

Krimpenerwaard uitgewerkt en vertaald in concrete maatregelen.  

 Benutten en promoten van cultuurhistorie, monumentale panden, linten en kernen.  
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