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Fractie # Vraag Antwoord 
    
VVD 1 Er wordt aangegeven dat er voor 2023-2024 

voldoende middelen zijn. Echter is het een 
strategie tot 2030 met o.a. maatregelen die 
langer lopen dan tot 2024. Wat gebeurt er 
als er niet voldoende middelen beschikbaar 
komen voor de jaren na 2024 en wat doet dit 
met de investeringen die tot en met 2024 
worden gedaan? 

We starten tot en met 2024 alleen 
onderzoeks- en monitoringprojecten en 
gebiedsprocessen waarvan we weten 
dat ze binnen het huidige beschikbare 
budget gerealiseerd kunnen worden. 
Het effect dat we daarmee bereiken is 
blijvend, in termen van 
onderzoeksresultaten of gerealiseerde 
reductie van uitstoot van 
broeikasgassen. 
Voor de jaren na 2024 gaan we er 
vanuit dat aanvullende middelen vanuit 
het Transitiefonds beschikbaar komen. 
Als die niet voldoende beschikbaar 
komt, buiten onze eigen middelen, dan 
kunnen de doelen in 2030 in mindere 
mate gehaald worden. Dan ontstaat er 
een nieuwe situatie, waarbij RVS en het 
Uitvoeringsprogramma moeten worden 
herzien en vastgesteld. 

ChristenUnie 2 Het Uitvoeringsprogramma is opgesteld in 
nauwe samenwerking met de Stichtse 
Rijnlanden en Amstel Gooi Vecht. Hier mist 
het Waterschap Vallei en Veluwe en de 
alinea over het beheergebied van dit 
waterschap is dan ook uiterst summier. 
Hoe is de stand van zaken in Eemland? Als in 
de loop van 2023 een peilbesluitproces op 
gang komt en pas in 2024 het peilbesluit 
wordt vastgesteld, hoe krijgen we dan voor 1 
juli 2023 bodemdalingsremmende 
maatregelen in het Utrechts Programma 
Landelijk Gebied? 

Het gebiedsprogramma voor het NPLG, 
dat de provincie op 1 juli 2023 moet 
vaststellen, heeft een hoger 
abstractieniveau dan het peilbesluit. In 
het gebiedsprogramma kunnen 
richtingen worden uitgezet, die (mede) 
via het peilbesluit (maar ook via een 
gebiedsproces) worden uitgewerkt, 
waarna uitvoering volgt. 

SGP 3 Financiën voor aankoop en afwaarderen 
lopen sterk op jaren na 2025. Hoe zijn 
beheerkosten hierin opgenomen? 

Beheer van in het kader van de 
veenweidenstrategie uitgevoerde 
aanpassingen in het waterbeheer zijn 
voor rekening van het waterschap en 
vallen buiten de gepresteerde kosten. 
Beheer van waterinfiltratiesystemen 
zitten wel opgenomen in de kosten 

 4 Is de ambitie qua beschikbare menskracht 
haalbaar? 

De projecten die in het 
uitvoeringsprogramma voor de periode 
2023-2024 worden genoemd zijn wat 
betreft beschikbare menskracht 
haalbaar. In de jaren daarna zal een 
enorme sprong gemaakt moeten 
worden in uitvoeringskracht. Dit is wat 
menskracht betreft nog niet geregeld. 
Hiervoor zijn de middelen van het 
Transitiefonds Landelijk Gebied van het 
Rijk nodig Dit moet binnen het traject 
van het NPLG-UPLG goed geregeld 
worden. 

 


