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Voordracht Natuurvriendelijke oevers

De commissie adviseert:
De Voordracht Natuurvriendelijke oevers kan als hamerstuk worden doorgeleid naar PS van 12 februari
2018.

Uittreksel concept-verslag commissie NLWM 29-01-2018:
6a.
Water: Voordracht Natuurvriendelijke oevers
De voorzitter licht het agendapunt toe en geeft het in bespreking. De technische vragen van 50PLUS
zijn beantwoord.
COMMISSIEBEHANDELING
Mevrouw Rommel (VVD) meldt dat de voordracht als hamerstuk kan worden doorgeleid.
De heer Rook (D66) is positief over het overzicht en de koppeling met de NNN- en KRW-doelen. De
voordracht geeft invulling aan motie 110, de ambitie op ecologische oevers. De Kansenkaart biedt een
plan om die ambitie ook in de toekomst waar te maken.
De heer Voskuil (PvdA) steunt het voorstel, maar vraagt of er voldoende geld beschikbaar is voor het
uitvoeren van alle ambities.
Mevrouw Koning (CDA) vraagt wanneer PS besluiten over de inhoud van het plan. De
financiering van beheer en onderhoud is nog niet concreet. Ook wil ze weten of er onderzoek is
gedaan naar het effect van natuurvriendelijke oevers.
De heer Van der Sluijs (PVV) steunt de voordracht. Hij vraagt uit welke bron behalve TWIN-H
het benodigde budget komt of dat maar een deel van de plannen wordt uitgevoerd en wil weten
wanneer een beheerovereenkomst met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) wordt gesloten.
Mevrouw De Groot (SP) is akkoord met de voordracht. Het is een hamerstuk.
De heer Kramer (GroenLinks) is akkoord met de voordracht en realiseert zich dat de plannen kostbaar
zijn.
Mevrouw Vermaas (PvdD) is positief over het voorstel, maar vraagt naar het verschil van 3 kilometer
oever met de Watervisie. Ze is blij dat de doelen uit de KRW terugkomen in de Omgevingsvisie en wil
weten of de oevers voor 2021 zijn aangelegd.
De heer Bouberg Wilson (ONH) vraagt waarom er een voorbehoud wordt gemaakt bij het dragen van
de kosten voor beheer en onderhoud door het Waterschap AGV.
Mevrouw De Meij (50PLUS) kan instemmen met de voordracht.
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De heer Klein (CU/SGP) is blij met de concrete plannen. Hij vraagt op hoeveel plaatsen de afweging
van de kosten en de ecologische baten negatief is uitgevallen en of de financiering van de rest van de
plannen niet gevonden kon worden in de reserves.
De heer Loggen (ged.) zegt toe schriftelijk te antwoorden op de vraag naar het aantal plekken waar de
afweging negatief is uitgevallen.
Hij wil ook met het beperkte budget wel actie ondernemen, omdat niet-handelen een gemiste kans is.
Er worden allerlei werkzaamheden uitgevoerd waarbij de provincie de oevers kan laten aanpakken. PS
krijgen de voorstellen geknipt, omdat GS voor de rest nog goede funding moeten vinden en het
beheer en onderhoud structureel moeten borgen. Er zijn nog te veel losse eindjes om over de
volledige 22 kilometer te rapporteren. Financiering van de resterende plannen uit de reserves is lastig,
omdat de provincie veel wensen heeft.
Gedeputeerde moet nog onderhandelen met AGV en informeert vervolgens PS over de argumenten.
De afstand van 22 kilometer komt voort uit de Kansenkaart. Gedeputeerde blijft alert op kansen voor
ecologische oevers buiten het voorliggende traject, maar deze moeten wel aan de criteria voldoen.
De heer Kramer (GroenLinks) vraagt welke ruimte er is voor de onderhandeling over de
onderhoudskosten, omdat al bekend is wat GS doen als het niet lukt.
De heer Loggen (ged.) houdt juist daarom de argumenten nog even voor zich.
De ambitie van de provincie beperkt zich niet tot 22 kilometer. Financiering is gemakkelijker in
combinatie met andere werkzaamheden. Het is een organisch proces. Gedeputeerde deelt het belang
van de KRW, maar vindt het nog te vroeg voor herijking of loslaten van de KRW.
Mevrouw Vermaas (PvdD) herhaalt haar vraag of dit stuk oever tijdig wordt gerealiseerd.
De heer Loggen (ged.) herhaalt dat de financiering de uitdaging blijft.
De voorzitter concludeert dat de Voordracht Natuurvriendelijke oevers als hamerstuk wordt
doorgeleid naar PS van 12 februari 2018.

