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Onderwerp : Reactie op Aanbieding Rekenkamercommissie review realisatie
natuurdoeleinden
Reactie DB:
Het Dagelijks Bestuur heeft met belangstelling kennis genomen van de aanbevelingen in de
review en zal hiervan dankbaar gebruik maken, waarbij het Dagelijks Bestuur wel
nadrukkelijk de volgende kanttekening wil plaatsen. Het gaat daarbij om de volgende 2
punten uit de review.
Het Dagelijks Bestuur zet eerstens vraagtekens bij en verwacht de nodige discussie daar
waar in de review als aanbeveling wordt geopteerd onder punt 4 voor onteigening als
dwingend middel voor alle natuurdoeleinden. Het Dagelijks Bestuur ziet zeker de noodzaak
om grond te verwerven en in dat kader met name de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG)
als een geschikt alternatief instrument.
Deze wet gaat over de financieringsconstructie tussen rijk en provincies en de manier
waarop het rijk haar middelen ter beschikking stelt aan de provincies.
Het instrument landinrichting daarin biedt provincies de mogelijkheid om, als rijks- en
provinciale doelen niet op vrijwillige basis te realiseren zijn, met overheidsbesluiten werken
uit te voeren en een daarmee samenhangende herverkaveling te realiseren. Het gaat om
een inrichtingsinstrument ter vervanging van de eerdere Landinrichtingswet 1985 en het deel
landinrichting van de WILG is grotendeels weer aan de Reconstructiewet
Concentratiegebieden ontleend; de Reconstructiewet is dan ook met de inwerkingtreding van
de WILG op dit onderdeel ingetrokken.
Met de provincie wordt momenteel dan ook gezocht naar middelen/mogelijkheden om de
schadeloosstelling voor de bedrijfsvoering van eigenaren in deze realisatiecontext te regelen
en om de juridische belemmeringen daarvoor weg te nemen.
Op de tweede plaats leest het DB in het rekenkamerrapport dat er twijfels zijn over het
behalen van de KRW doelen. We vinden dat dit een conclusie is die op dit moment niet
getrokken kan worden. Op dit moment staat uw AB op het punt een besluit te nemen
aangaande het waterbeheerplan waarin de realisatie van deze doelen zo gepland zijn dat we
als een van de weinige waterschappen in Nederland nog steeds koersen op het halen van
de doelen.

