
 

  

 
 

  
 
COMMISSIEDEBAT NATUUR 10 FEBRUARI   

 
 
Op 10 februari heeft de Commissie LNV een 
Commissiedebat Natuur gepland. De water-
schappen brengen graag een aantal punten on-
der uw aandacht.   
 
Algemeen 
Waterschappen zien een robuuste natuur als 
voorwaarde voor de ontwikkeling van bijvoor-
beeld economische activiteiten en omarmen een 
natuurinclusieve ruimtelijke inrichting. Onder-
deel hiervan is het watersysteem, dat bepalend 
moet zijn voor de ruimtelijke ordening.  
 
De waterschappen zijn daarom blij met de ver-
melding in het coalitieakkoord dat water en bo-
dem sturend moeten zijn in ruimtelijke planvor-
ming.  
 
Middelen voor natuur moeten zo besteed wor-
den, dat er maximale synergie ontstaat met 
maatregelen voor het waterbeheer. Op die ma-
nier kunnen projecten beter, goedkoper en met 
meer draagvlak gerealiseerd worden. Bij het op-
stellen van hun natuurplannen moeten Rijk en 
provincies rekening houden met de doelen uit de 
Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma.   

Daarnaast moeten maatregelen voor stikstofre-
ductie bijdragen aan de waterkwaliteit en deze 
niet tegenwerken. De waterschappen vragen 
aandacht voor de uitvoering van de stikstofplan-
nen en hopen dat daarbij zoveel mogelijk wordt 
aangesloten bij bestaande regionale initiatieven. 
Bij dit soort initiatieven zijn waterschappen vaak 
ook al betrokken. 

Hoe zorgt de minister ervoor dat maatregelen 
voor stikstofreductie de waterkwaliteit be-
vorderen?  

 
7e Voortgangsrapportage natuur  
In deze rapportage staat dat provincies, het Rijk 
en andere maatschappelijke partners in 2020 
substantiële stappen hebben gezet bij het reali-
seren van meer en betere natuur in Nederland.  
Ondanks dat blijft het uitvoeringstempo van de 
inrichting van extra natuur een punt van zorg en 
aandacht. Datzelfde geldt voor de verbetering 
van de kwaliteit van de natuur en het biodiversi-
teitsherstel.  
 
Om een snellere uitvoering te bevorderen beve-
len de waterschappen aan om samenwerking te 
zoeken met het nationale veenweideprogramma. 
Dit programma heeft tot taak om de broeikas-
gasuitstoot door vernatting te verlagen met 1 
megaton. Een deel van de landbouwgrond zal 
omgezet worden naar natte natuur. Het samen-
brengen van financiële middelen kan in beide 
programma’s leiden tot een versnelling.  
 
Kan de minister aangeven of zij de samenwer-
k ing wil opzoeken met het nationale veenwei-
deprogramma? 
 
De rapportage vermeldt ook dat de milieu- en 
ruimtelijke condities te laag zijn. Dat betekent dat 
bijvoorbeeld de waterbalans of de voedingsstof-
fen in de bodem onvoldoende zijn om de natuur-
doelen te halen. Belangrijke oorzaken daarvoor 
zijn verzuring, vermesting en versnippering. 
 
Een voorbeeld van versnippering is een polder 
waar percelen natuur en percelen landbouw 
door elkaar lopen en de afzonderlijke functies 
een verschillend waterpeil nodig hebben. Hier-
door ontstaat er ongelijke daling en een complex 
watersysteem. 
 
Om de milieu- en ruimtelijke conditie te bevorde-
ren bevelen de waterschappen aan om prioriteit 
te geven aan het ‘ontsnipperen’ van functies: 
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bijvoorbeeld bij landbouwpercelen binnen het 
natuurnetwerk die ontstaan omdat een agrariër 
niet vrijwillig wil meewerken aan het omzetten 
van landbouw naar natuur.  
Deze maatregelen verbeteren ook de condities 
van het watersysteem, het peilbeheer en het 
voorkomen van ongelijke daling in veengebieden.  
 
Met het peilbeheer faciliteren waterschappen het 
landgebruik. In een versnipperd landschap lopen 
de functies door elkaar. Hierdoor wordt het peil-
beheer niet alleen complex, kostbaar en kwets-
baar, ook de peilen en het peilbeheer voor de af-
zonderlijke functies kan vaak niet optimaal gele-
verd worden. Dit betekent dat de waterschappen 
concessies doen aan zowel natuur als landbouw. 
In veengebieden kan dit leiden tot ongelijke bo-
demdaling.  
 
Welke maatregelen gaat de minister inzetten 
om versnippering tegen te gaan?   
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