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MEMO 

Aan: Statencommissie Ruimte, Groen en Water  
Van: gedeputeerde drs. R.E. de Vries  
Datum: 9 januari 2012 
Betreft: Gevolgen van de herijking van de EHS voor Verdrogingsbestrijding en Kaderrichtlijn water 

(n.a.v. vragen d.d. 21 november 2011) 

 

De heer Hoefnagels heeft gevraagd wanneer Provinciale Staten de rapportage tegemoet kunnen zien over 

de gevolgen van de herijking van de EHS voor de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en de 

doelstellingen voor de verdrogingsbestrijding (vergadering cie.RGW d.d. 21 november 2011). De heer de 

Vries heeft aangegeven dit na te gaan.  

Onderstaand worden de consequenties weergegeven voor zover deze nu duidelijk zijn (stand  van zaken 

januari 2012). Daarbij wordt opgemerkt dat de consequenties pas in de loop van dit jaar volledig duidelijk 

zullen worden, o.a. vanwege de rol en financiering van Rijk en Waterschappen, welke nog onderwerp van 

gesprek zijn.  

1) Consequenties van herijking EHS voor de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water 
De doelstellingen van de KRW, zoals vastgelegd in het provinciaal waterplan 2010-2015,  blijven 
vooralsnog van kracht. De termijn voor het behalen van de doelen is 2027. Kaderrichtlijn waterdoelen 
hebben betrekking op grondwater en oppervlaktewater. Er is op kaart een gedeeltelijke overlap met de 
EHS en voor het bereiken van de doelen zijn naast het realiseren van natuur ook andersoortige 
maatregelen nodig (bijv. aanleg vispassages).  
Grondverwerving in het kader van EHS kan voor een aantal KRW-waterlichamen cruciaal zijn voor het 
uitvoeren van voorgenomen maatregelen, maar is minder evident dan bij verdrogingsbestrijding. De 
benodigde grondverwerving voor de KRW-opgave tot 2015 is voor het overgrote deel opgenomen in 
het akkoord van Utrecht. Voor het bereiken van de totale opgave van de KRW-doelen zijn aanvullende 
instrumenten nodig in de periode van 2015 tot 2027. Op stroomgebiedsniveau zal door de 
samenwerkende partijen voor de volgende generatie stroomgebiedbeheerplannen een nieuw 
maatregelpakket worden ontworpen, waarbij nieuwe afspraken worden gemaakt over de te nemen 
maatregelen. Het uitgangspunt van het Rijk is dat eventuele doelverlaging pas in 2021 aan de orde is.  
 

2) Consequenties van herijking EHS voor de doelstellingen voor de verdrogingsbestrijding 
De aanpak van verdroging is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de EHS; namelijk door de 
juiste watercondities te realiseren voor de belangrijkste verdrogingsgevoelige natuurgebieden in de EHS 
(de TOP- en SUBTOP-gebieden. Dit is inclusief de Natura 2000-gebieden met grondwaterafhankelijke 
natuur).  
Herijking van de EHS zal logischerwijs dus ook moeten leiden tot actualisatie van de aanpak verdroging. 
Bij die actualisatie zullen de begrenzingen van (met name de SUBTOP-)gebieden aangepast moeten 
worden aan de nieuwe EHS-begrenzingen. Daarnaast moet de uitvoeringsstrategie tegen het licht 
gehouden worden, vanwege de beperkte financiële middelen en de gewijzigde rol van het Rijk. Op dit 
moment is onduidelijk welke rol het Rijk nog zal spelen bij de aanpak van de verdroging. De 
verwachting is dat een eventuele betrokkenheid van het Rijk zich zal beperken tot de Natura 2000-
gebieden (6 van de 31 (SUB)TOP-gebieden in Utrecht).  Bij de actualisatie moet rekening gehouden 
worden met doelverlaging, onder andere omdat (delen van) gebieden niet langer onderdeel uitmaken 
van de EHS.  
Als laatste kan genoemd worden dat bij de actualisatie van de aanpak verdroging ook de realisatie-
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termijn heroverwogen kan worden: Door de eindtermijn voor de aanpak van verdroging in de TOP- en 
SUBTOP-gebieden waar mogelijk af te stemmen op de realisatietermijn van de EHS (volgens het 
decentralisatieakkoord 2021) ontstaat de mogelijkheid om met beperktere jaarbudgetten de doelen 
toch te realiseren, weliswaar over een langere periode. Temporisering is vooralsnog overigens niet 
mogelijk voor de N2000 met sense of urgency. Hiervoor geldt dat deze in 2015 op orde horen te zijn. 
 
Begin 2012 zullen wij de geactualiseerde aanpak van de verdroging uitwerken. Daarbij zijn de 
afspraken uit het Kaderdocument AVP 2012-2015 richtinggevend. In het kaderdocument AVP 2012-
2015 hebben wij benoemd dat wij ons nog steeds inzetten om de TOP- en SUBTOP-gebieden op orde 
te brengen, waarbij enerzijds prioriteit gegeven wordt aan de belangrijkste gebieden (N2000 met 
sense-of urgency), maar anderzijds kansen voor snelle uitvoering in andere gebieden ook zoveel 
mogelijk worden benut. Wij zullen samen met de waterschappen bepalen welke opgaven nog 
uitgevoerd worden met de beschikbare middelen en op welke wijze aanvullende middelen worden 
gezocht.   


