Beschrijving huidige situatie: Gemaakte afspraken
Organisatie
De Provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe hebben in februari 2015 een
Samenwerkingsovereenkomst (SOK 2015) gesloten. Hierin is voor het gebied
Voorstonden - Oekense Beek - Leusveld een aantal provinciale opgaven verwerkt. De
hoofdlijnen van afspraken tussen provincie en waterschap in de huidige
samenwerkingsovereenkomst (SOK) zijn hieronder kort samengevat.
Op basis van de SOK 2015 zorgt het waterschap voor:
➢
➢
➢
➢

Regie: Voeren van de gebiedsregie, waaronder ook het opstellen van een
grondstrategieplan;
Planvorming: Opstellen van een uitvoeringsgericht inrichtingsplan en het
uitwerken van de maatregelen met een opgave van 27 ha; (nu 100 ha);
Meetnet: Aanleg van een grondwatermeetnet voor het Natura2000-gebied;
Uitvoering: Uitvoering van de maatregelen.

In 2015/2016 is het beeld ontstaan dat er in dit gebied nog vele opgaven zijn, die een
hechte relatie hebben met duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer. Vanuit dit inzicht
hebben de projectpartners de wens geuit om alle watergerelateerde opgaven voor dit
gebied te bundelen in één integrale gebiedsopgave. De provincie en het waterschap zijn
in principe bereid om de in 2015 gecontracteerde opdracht uit te breiden (100 ha.).
Hierdoor zal het waterschap de regie voeren over het gebiedsproces waarin de binnen
het projectgebied gelegen watergerelateerde opgaven in hun onderlinge samenhang
worden opgepakt. De lopende afspraken uit de SOK blijven gehandhaafd, de extra
opgaven worden vastgelegd in een uitbreiding.
De provincie heeft het waterschap gevraagd deze taken ook voor de totale integrale
gebiedsopgaven te verrichten. Daarbij wordt als kanttekening opgemerkt dat de
ontwerpen en uitvoering van deelprojecten plaatsvinden onder verantwoording van het
samenwerkingsverband. Binnen dit verband worden de werkzaamheden verdeeld en trekt
Natuurmonumenten onderdelen die enkel bijdragen aan de N2000-doelstelling en
waarvan de gronden in hun eigendom zijn.
Kansen met betrekking tot de landschapselementen zullen, nadat deze zijn benoemd
door de gebiedsregisseur, worden overgedragen aan de gemeente Brummen.
Proces
Afspraken zoals die tot nu toe gemaakt zijn in WaardeVOL Brummen
• Waterschap staat borg voor een evenwichtige belangenafweging die rekening houdt
met alle functies in het gebied, verslechtert de huidige waterhuishouding niet en zet zich
in om deze indien mogelijk te verbeteren.
• Waterschap rekent het grondwatermodel door met het klimaatscenario van het KNMI.
• Gemaakte en nog te maken plannen, dienen te worden doorgerekend in grond- en
oppervlaktewatermodellen.
• Er wordt rekening gehouden met ontwikkelingen m.b.t. grondwateronttrekkingen door
de industrie en Vitens. Er wordt een inschatting van de autonome ontwikkeling gemaakt
en verwerkt in de berekening van het klimaatscenario.
• Voordat deelplannen worden uitgevoerd, maken de partners eerst een schetsontwerp
voor het hele gebied. Uitvoering van particuliere initiatieven is mogelijk. Wil een
particulier op eigen grond natuur ontwikkelen en de maatregelen hebben geen
uitstralend effect, dan vraagt hij hiervoor subsidie aan bij de provincie en dient een
vergunningsaanvraag in bij het waterschap.
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• Voor het vastleggen van de huidige situatie worden extra
grondwaterstandspeilbuizen geplaatst.
• Grondverwerving vindt plaats op basis van vrijwilligheid met uitzondering van de
grond die nodig is voor de PAS-maatregelen.
• Waterschap ziet muggen ook als een potentieel risico en laat zich door een
onderzoeksbureau adviseren over beheermaatregelen om overlast te voorkomen.
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