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Geachte statenleden,
Namens de grondeigenaren in de polder Westzaan willen wij onze zorgen en onze teleurstelling uiten ten aanzien
van het document 'Kaderen richtinggevende uitspraken bodemdaling veenweidegebieden’ dat de provincie NoordHoiland afgelopen najaar in de commissievergadering heeft besproken. De grondeigenaren hebben zich verenigd
en in samenspraak met LTO Noord, collectief Water, Land & Dijken, PPP Agro Advies en Wijsman Bouw- en
tekenadvies hebben zij de volgende zienswijze geschreven.
De polder Westzaan kent al sinds zijn ontstaan een agrarisch karakter. Dit heeft geresulteerd in een cultuur
historisch gewaardeerd agrarisch landschap, onder andere met de status van weidevogelleefgebied en botanisch
waardevol grasland. De kaders zoals u deze heeft geschetst vormen hiervoor juist een bedreiging.
Allereerst hadden wij graag gezien dat een dergelijk document tot stand was gekomen na consultatie van
ondernemers en grondeigenaren in het gebied zelf. Hier is nu volledig aan voorbij gegaan. Volgens ons wordt
polder Westzaan onterecht, en gebaseerd op onjuiste feiten, als urgent gebied benoemd. De bodemdaling conform
de actuele bodemdalingskaart (https://bodemdalinqskaart.nl) toont aan dat de daling hooguit 2.8 mm per jaar
bedraagt. In andere gebieden is de daling bijvoorbeeld 5 mm of zelfs centimeters per jaar. Bovendien bestaat de
bodem in de polder niet uitsluitend uit veen, maar is er sprake van een kleiige veenbodem. Door de relatief geringe
bodemdaling in de polder Westzaan is deze urgentie niet terecht.
Het huidige peilbesluit kent een dynamisch peil van -1,04 m NAP. Wij zien aan de historische peilen dat de
waterpeilen de afgelopen 62 jaar niet zijn gedaald en dat de drooglegging nagenoeg hetzelfde is gebleven. Dit
illustreert dat bodemdaling nauwelijks heeft plaatsgevonden. Het huidige peilbesluit is voorde grondeigenaren
goed werkbaar en kan gehandhaafd blijven.
Daarnaast bestaan de natuurdoelstellingen in het kader van de realisatie van NNN voor polder Westzaan
voornamelijk uit weidevogelbeheer en waardevolle graslandvegetaties met brakke invloeden. Met de
urgentieverklaring vanuit de richtinggevende uitspraken van de provincie wordt ingezet op een beëindiging van de
veehouderij, terwijl de melkveehouderij juist een grote bijdrage levert aan het juiste beheer van weidevogels en
graslandnatuur en realisatie van natuurwaarden. De benoeming van polder Westzaan als urgent gebied in het
kader van bodemdaling is dus volledig strijdig met de opgave om de gewenste natuurwaarden te behouden en te
versterken.
Bovenstaande geeft voor ons weer dat polder Westzaan geen urgent gebied is als het gaat om bodemdaling. Wij
kunnen ons niet in deze benoeming vinden en willen u met klem vragen dit uit de notitie te verwijderen.
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Ook willen we benadrukken dat de binnenstedelijke problematiek van Zaanstad niet afgewenteld dient te worden
op het buitengebied. Volgens het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kan het waterpeil niet verder
verlaagd kan worden zonder het stedelijk gebied waterhuishoudkundig te schelden van het landelijk gebied. Er is
echter al heel lang sprake van gescheiden watersystemen voor bebouwing en (agrarische of natuur-) percelen. In
Assendelft en in andere bewoningskernen in de polder Westzaan zijn van oorsprong al hoogwatertracés aanwezig.
Daarnaast hebben verschillende grondeigenaren een vergunde onderbemaling. Wij zijn van mening dat dit goed
aan te passen is en dat het polderpeil en het stedelijke peil gehandhaafd kunnen blijven. Ook zien wij niet dat er
recreatieve problemen ontstaan als het huidige pellbesluit gehandhaafd blijft. Dit maakt het zeer onwaarschijnlijk
dat er binnen 10 jaar frictie zal ontstaan tussen stedelijk en landelijk gebied.
Evenmin herkennen wij ons in de door de provincie genoemde oplossingen van paludiculturen. De teelten en markt
zijn nog onbewezen en volop In onderzoek, onder andere in het Innovatieprogramma Veen. De maatregel Is door
deze onzekerheid niet financieel rendabel en biedt geen perspectief voor melkveehouders. Bovendien lijken natte
teelten op gespannen voet te staan met weidevogels. Er Is onder de grondeigenaren geen draagvlak om
paludiculturen te exploiteren.
Wij denken dat er andere methoden zijn om bodemdaling in de polder Westzaan te beperken of te voorkomen, en
de landbouwfunctle, het cultuurhistorische karakter èn de natuurwaarden te behouden. Hier willen wij ons voor
inzetten. Wij zijn bereid om middels pilots diverse oplossingsrichtingen te testen en de problemen die in dit gebied
samenkomen op te lossen op een wijze die voor alle partijen aanvaardbaar is. Met maatregelen als drukdralnage
kunnen de bodemdaling en C02-uitstoot grotendeels beperkt worden. Ook het verkleien van de bovengrond lijkt
een veelbelovende maatregel te zijn. Zo kunnen we ook een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.
Hiermee is er dus een alternatief voor de oplossingen zoals geschetst in de richtinggevende notitie. Bovendien zijn
dit alternatieven waar onder de grondeigenaren draagvlak voor is. Dit kunnen we echter niet alleen, hierbij hebben
we uw hulp nodig.
Oplossingsrichtingen voor bodemdaling moeten (maatschappelijk) verantwoord en haalbaar en betaalbaar zijn.
Daarbij Is een goede samenwerking met de grondgebruikers en -bezitters en andere (overheids)partijen essentieel.
Wij nodigen u dan ook van harte uit om hierover met ons in gesprek te gaan en te blijven.
Wij zien dat u een uitdaging heeft in het realiseren van de verschillende maatschappelijk gewenste doelstellingen.
Onze indruk is dat u de landbouw in polder Westzaan blijkbaar als een probleem ziet, terwijl wij juist een oplossing
kunnen bieden. Wij nodigen u daarom uit om met ons in overleg te treden en samen oplossingsrichtingen te
verkennen.
Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Hoogachtend,
De grondeigenaren uit Westzaan en vertegenwoordigers van:
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Namens de LTO Noord afdeling KennemerlandZaanstreek

Dhr. A. Straathof
LTO Noord regionaal themahouder Veenweiden

/

.

/

/

Dhr. S. Hoogendoom
Voorzitter collectief Water Land en Dijken
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