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Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
ChristenUnie 1 Wanneer worden de onderzoeken naar POA en AORTA 

(Permanent Oostelijke Aanvoer en Adaptieve Oostelijke 
Regionale en Tijdsafhankelijke Aanvoer) afgerond? Wanneer 
kunnen we de resultaten bespreken met partners die hier 
meekoppelkansen zien? 

Een onderzoek naar de POA en AORTA (Permanent Oostelijke Aanvoer en 
Adaptieve Oostelijke Regionale en Tijdsafhankelijke Aanvoer) is in 2018 
uitgevoerd door bureau Hydrologic en gepresenteerd aan u in november 2018. 
Als vervolg hierop is een verkenning gestart naar de effecten van een andere 
afvoerverdeling, die meer kansen biedt voor de Kier in de Haringvlietsluizen. 

 
In de verkenning ‘Kansen voor de Kier’ is in beeld gebracht welke 
mogelijkheden er zijn om de negatieve effecten te mitigeren, waaronder de inzet 
van zoetwaterbuffers in de Hollandsche IJssel en de Lek die in 2018 al zijn 
toegepast in combinatie met extra waterdoorvoer door de Krimpenerwaard. 
Deze maatregelen zijn ook in beeld als onderdeel van de Klimaatbestendige 
Zoetwatervoorziening van het Hoofdwatersysteem, die door Rijkswaterstaat 
wordt verkend en waar de zoetwaterregio al op anticipeert in het Deltaplan 
Zoetwater 2022-2028. 
 
De grootte van de benodigde zoetwaterstroom op het Haringvliet moet blijken uit 
het vervolg van het Lerend Implementeren. Dat geldt ook voor betere 
kwantificering van de natuurbaten, die langlopende monitoring vraagt. De 
verwachting is dat het traject van Lerend Implementeren van het Kierbesluit, en 
parallel het onderzoek van effecten van een andere afvoerverdeling in het kader 
van de zoetwaterstrategie, zo’n 5 à 10 jaar duurt. 
 
De belangrijkste “meekoppelkansen” van de POA/AORTA liggen buiten de 
provincie Utrecht. Het zijn met name de natuurbaten in Rijn/Maasmonding. 
Zoals in de memo aangegeven zijn de meekoppelkansen van de fysieke 
maatregelen in het watersysteem zeer beperkt aangezien het hier met name 
hydraulische maatregelen betreft en omdat deze beperkt blijven tot het 
watersysteem zelf.    

 2 Wie onderzoekt de kansen voor de ontwikkeling van rivierbossen 
langs de Hollandse IJssel en wanneer krijgen we de resultaten 
van dat onderzoek? 

Op dit moment vindt er vanuit de provincie geen onderzoek plaats naar de 
rivierbossen specifiek rondom de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. Er wordt wel 
gekeken naar het vergroten van het areaal bos in het gebied in combinatie met 
kansen voor recreatie. Staatbosbeheer is daarbij betrokken.   

 

 


