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Inleiding
Het landinrichtingsplan voor het Noorderparkgebied is momenteel in uitvoering. Bij het opstellen van aanvullende
uitvoeringsplannen is gewacht met het formuleren van een aantal waterhuishoudkundige maatregelen, omdat er
onvoldoende inzicht was in het functioneren van het watersysteem. Voor het verkrijgen van dit inzicht heeft een
werkgroep, onder leiding van de Provincie Utrecht een monitoringsplan opgesteld. De metingen die in het plan
worden beschreven zullen het inzicht op gaan leveren, waardoor de waterbeheerders met medewerking van de
landinrichtingscommissie de juiste beslissingen kunnen nemen.

We zijn nu in de fase aangeland dat elke betrokken partij zijn aandeel aan de uitvoering van het plan moet gaan
leveren. Er is afgesproken dat het waterschap de oppervlaktewatermonitoring voor haar rekening neemt, de
Provincie Utrecht de grondwatermonitoring en dat de terreinbeheerders bestaande meetpunten opknappen en
personele inzet leveren bij de opnamen. Wij gaan nu meetpunten plaatsen en de waterkwaliteit en de
grondwaterstanden bemeten.

De kosten van de grondwatermonitoring zijn zo'n 20% van de totale kosten. Financiering kan plaatsvinden uit de
reserve exploitatie grondwaterbeheer. De kosten zullen worden gespreid over een periode van 5 jaar (tot 2008). In
totaal gaat het om €128.306,-. Voor het jaar 2004 is €41.000,- benodigd. Voor 2005 t/m 2008 is jaarlijks €22.000
nodig.
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Besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 6 september 2004 tot het financieren van monitoring van
kwaliteit en kwantiteit van het grondwater in het Noorderparkgebied.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 15 juni 2004, WEM/MGB ,2004WEM000978i;

Besluiten:
Uit de reserve exploitatie grondwaterbeheer € 128.306 te financieren ten behoeve van de monitoring van
het grondwater in het Noorderparkgebied, volgens de in de toelichting van dit besluit gegeven financiële
verdeling.

voorzitter,

griffier,
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Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
Door het uitvoeren van het meetplan wordt het watersysteem inzichtelijk, kan worden vastgesteld of en
zo ja waardoor de natuurgebieden verdroogd zijn en kunnen de betrokken waterbeheerders in
samenwerking met de landinrichtingscommissie een afweging maken voor de te nemen
waterhuishoudkundige maatregelen.

Argumenten
Het voorstel past in het bestaande beleid.
• In 1999 is een plan van aanpak verdrogingsbestrijding gemaakt en een convenant hierover ondertekend. Het

monitoringsproject past binnen dit plan van aanpak.
• Met het resultaat van het project kunnen we verder met de verdrogingsbestrijding in de natuurgebieden in het

Noorderpark. Hiermee wordt invulling gegeven aan de te bereiken doelstelling.
• In de vergadering van de stuurgroep verdrogingsbestrijding van 11 juni 2001 heeft de portefuillehouder water

aangegeven dat de Provincie Utrecht een grotere verantwoordelijkheid heeft voor monitoring van
verdrogingsbestrijding dan de overige partijen. Sindsdien wordt bij de financiering van monitoringsprojecten
verdrogingsbestrijding een verdeelsleutel aangehouden, waarbij de Provincie Utrecht het dubbele betaalt van
wat de andere partijen betalen.
De kostenverdeling van het huidige voorstel wijkt daarvan af. Het waterschap betaalt bij dit project meer dan
volgens de bovengenoemde verdeelsleutel gebruikelijk is. Dit komt doordat het waterschap ervoor heeft
gekozen alle oppervlaktewatermetingen te financieren.

Financiën
In de onderstaande tabel is de verdeling van de kosten te zien. Kosten voor eigen personeel zijn niet opgenomen.
Kosten voor debietmetingen in het oppervlaktewater die Het hoogheemraadschap AGV in het kader van dit project
gaat doen zijn ook niet meegenomen. In 2004 heeft de Provincie Utrecht meer kosten, doordat
grondwatermeetpunten moeten worden geplaatst.
Jaar Kosten provincie Kosten AGV Totaal

2004 € 40.727 € 85.425 € 126.152
2005 € 21.895 € 85.425 € 107.320
2006 € 21.895 € 85.425 € 107.320
2007 € 21.895 € 85.425 € 107.320
2008 € 21.895 € 85.425 € 107.320

Totaal € 128.306 € 427.125 € 555.431
.

Realisatie
Het meetnet behorend bij het monitoringsplan is deels reeds gerealiseerd. Er zijn geen verdere belemmeringen om
het plan volgens de voorgenomen planning te realiseren.

Communicatie
De communicatie over dit project naar de streek zal plaatsvinden via de kanalen van:
• De Provincie Utrecht
• Staatsbosbeheer
• Vereniging natuurmonumenten
• Dienst Waterbeheer en Rioleringen (DWR)
• De Landinrichtingscommissie Noorderpark
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Er wordt nog overleg gevoerd tussen de partijen over de manier en de afstemming van de communicatie rondom
dit project. Alle betrokken partijen beschouwen dit project als kans voor het verkrijgen van publiciteit. De
communicatie vanuit de Provincie Utrecht  zal worden gecoördineerd door de communicatiespecialisten van de
dienst WEM.

Bijlagen
geen

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


