
 

 

 

 
Algemeen  
Allereerst danken wij u voor de gestelde vragen en de gegeven reflecties, dit helpt ons om 
samen richting een realistische voorjaarsbrief te bewegen. In algemene zin hebben een 
aanzienlijk aantal van de gestelde vragen betrekking op de omgang van het waterschap 
met de ontwikkelingen die op ons afkomen als gevolg van de ambities van het nieuwe 
kabinet. Het Rijk concretiseert momenteel de hoofdopgaven en heeft zeer onlangs 
uiteengezet op welke wijze zij de ruimtelijke opgaven met provincies, gemeenten en 
waterschappen de komende jaren wil realiseren. Voor de regionale, gebiedsgerichte 
vertaling daarvan hebben provincies, gemeenten en waterschappen een jaar de tijd 
gekregen. 2022 en 2023 zijn voor ons dus belangrijke jaren om met andere overheden de 
consequenties van het kabinetsbeleid in onze programmering te vertalen.  
 

Fractie CDA  
Vraag 1  
Er wordt gesproken over de uitstroom van medewerkers ten gevolge van pensionering.  
a. bieden de arbeidsvoorwaarden ruimte om medewerkers ook na hun 

pensioengerechtigde leeftijd in te zetten?  
 

Antwoord:  
De cao Werken voor waterschappen biedt ruimte om na de pensioengerechtigde leeftijd 
door te werken. Dit gebeurt incidenteel bij medewerkers die dat zelf willen en waarbij wij 
nog graag gebruik maken van bijvoorbeeld hun gebieds-/systeemkennis.  
 

  
b. zo ja, is er beleid in ontwikkeling om medewerkers hiertoe te verleiden?  
  
Antwoord:  
Dit is er op dit moment niet. Er wordt per medewerker gekeken naar eventuele wensen 
vanuit beide perspectieven.  
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c. zo nee, wordt verwacht dat hierin verandering gaat komen ?  
  
Antwoord:  
Op dit moment zijn hier geen concrete plannen voor. Wel wordt er in het licht van 
arbeidsmarktcommunicatie gekeken andere en actieve vormen van het benaderen van de 
arbeidsmarkt   
  
 

Vraag 2  
Voor juli 2023 moeten gebiedsplannen zijn gemaakt.  
a. in hoeveel onderscheiden gebieden wordt verwacht dat Waterschap Vallei en Veluwe 

deel moet nemen aan de gebiedsprocessen?  
  
Antwoord:  
We weten dat nog niet. De ambitie van het NPLG is om te komen tot brede 
gebiedsprogramma’s per provincie. De gebiedsplannen zijn provincie dekkend, daarbinnen 
kan de provincie werken met nog nader te specificeren deelgebieden.  
   
 

b. zijn deze gebiedsprocessen al gestart?  
  
Antwoord:  
Het proces om te komen tot gebiedsplannen is gestart en het is de bedoeling dat “de 
inhoudsopgave” eind dit jaar gereed is. Dit gebiedsplan bouwt voort op de ingezette 
aanpak conform de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering.  Gebiedsprocessen in het 
kader van het NPLG zijn in deze fase dus nog niet opgestart.  
  
  
c. aangegeven is dat er onvoldoende formatie beschikbaar ( evenals in meesturen vanuit 

water en bodem in RO processen)  is om op adequate wijze de inbreng vanuit het 
waterschap te leveren. Wat betekent dit concreet?  

  
Antwoord:  
Voor deze ontwikkelingen verwachten wij dat vooral de inzet van planadviseurs, 
projectleiders, ecologen en hydrologen uit onze organisatie nodig is. Op dit moment 
vragen we het maximale van onze medewerkers om bij te dragen aan de doelen en 
ambities van ons waterschap.  Daarbij leveren wij zo goed mogelijk onze inbreng in nieuwe 
ontwikkelingen door mee te sturen en te adviseren in bijvoorbeeld ontwikkelingen op het 
gebied van verstedelijkingstrategieën en in het Nationaal programma Landelijk Gebied. 
Deze ontwikkelingen zijn nog in de (op)startfase en wij verwachten dat we in de komende 
jaren intensiever betrokken zullen worden om ook samen met provincie, gemeenten en 
partners uitvoeringskracht te realiseren. Wij voorzien extra werkzaamheden die met de 
huidige werkdruk niet binnen de bestaande formatiecapaciteit kunnen worden 
opgevangen. De omvang is op dit moment moeilijk in te schatten. We zijn volop bezig om 
hier zicht op te krijgen en verwachten de komende maanden/ jaar hierover meer duidelijk 
te krijgen. Richting de begroting wordt dit meegewogen in de prioritering.  
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d. wat valt op dit moment te zeggen over het tijdpad van besluitvorming en de wijze 
waarop ons AB betrokken wordt bij de planvorming en besluitvorming?  

  
Antwoord:  
Gestreefd wordt naar vaststelling van de gebiedsplannen met definitieve gebiedsdoelen op 
natuur, stikstof, klimaat en water op 1 juli 2023. De brede gebiedsprogramma’s worden 
door de provincies vastgesteld met advies van waterschappen en gemeenten. Het 
besluitvormingsproces met daarbij de interactiemomenten is nog niet uitgewerkt. 
Uiteraard zorgen wij ervoor dat u tijdig betrokken wordt.  
 
  
Vraag 3  
a. In de voorjaarsnota worden 3 varianten geschetst. Is uit te leggen waarom in variant 2 

en 3 de lasten voor met name huurwoningen zoveel sterker stijgen dan in variant 1?   
  
Antwoord:  
De in variant 2 en 3 opgenomen autonome ontwikkelingen leiden tot kostenverhoging en 
daarmee ook tot een hogere benodigde belastingopbrengst. De watersysteem 
gerelateerde tarieven hebben we kunnen dempen door een hogere egalisatiereserve. Bij 
het zuiveringsbeheer hebben we geen extra egalisatiereserve ter beschikking. Het hogere 
zuiveringstarief werkt daarmee extra door in de huishoudens met een huurwoning. Bij 
huishoudens met een eigen woning werkt een hogere WOZ-waarde positief op het 
lastendrukprofiel.  

 
  

b. is het mogelijk de tarievenstijging voor huurders en eigenaren bij variant 2 met name in 
het eerste jaar meer te harmoniseren?  

  
Antwoord:  
Het is mogelijk om de inzet van de egalisatiereserves enigszins anders te verdelen, zodat in 
het eerste jaar de lastendruk meer wordt gedempt. Het effect hiervan is echter beperkt en 
leidt tot hogere stijgingen in de jaren daarna. Uitgangspunt bij de inzet van de 
egalisatiereserves is een zo gelijkmatig mogelijke stijging van de lastendruk. Bij de 
begroting beoordelen we de inzet van de egalisatiereserves op basis van de actuele cijfers.  
  
 

Fractie PvdA  
Vraag 1  
a. In punt 1.4 van de adviesnota wordt aangegeven dat extra investeringen nodig lijken, 

mede als gevolg van extra woningbouw. Blijkbaar zijn inkomsten en uitgaven als gevolg 
van deze woningbouw (en van woningen in het algemeen?) niet met elkaar in 
evenwicht. Graag een uitleg hierbij, per saldo zou er toch evenwicht moeten zijn?  
  

Antwoord:  
Bedoeld worden de investeringen in mogelijke uitbreidingen van onze zuiveringscapaciteit 
die gelijktijdig met de grootschalige bouw van woningen gerealiseerd moet worden. De 
bouw van nieuwe woningen genereert een extra grondslag voor inkomsten, zowel in de 
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taak watersysteem (gebouwd, ingezetenen) als in de taak zuiveringsbeheer (aangenomen 
dat het aantal inwoners en daarmee ve’s toeneemt).   
 

 

Vraag 2  
Op bladzijde 2 van de voorjaarsbrief (3e alinea) geeft u aan dat als gevolg van de sterk 
stijgende prijzen steeds meer mensen in de problemen komen. De fractie van de PvdA ziet 
dat ook gebeuren en is dan ook voornemens om (opnieuw) met voorstellen te komen om 
deze mensen via een verruiming van de kwijtscheldingsmogelijkheden een steuntje in de 
rug te geven. Bij eerdere discussies hierover zijn inschattingen gemaakt van de met deze 
verruimingen gepaard gaande kosten. In de twee afgelopen jaarrekeningen bleken 
overigens de uitgaven voor kwijtschelding steevast mee te vallen en ruimschoots minder te 
zijn dan begroot   
 

a. Kunt u met die informatie in het achterhoofd opnieuw een inschatting geven van de 
verwachte kosten bij verruiming van de kwijtschelding voor AOW 'ers met alleen AOW 
en voor verruiming van de kwijtscheldingsnorm (met de kosten voor de kinderopvang) 
bij gezinnen met jonge kinderen?  

 
Antwoord:  
Zoals aangegeven in het beeldvormend AB in maart vorig jaar zijn de uitvoeringskosten van 
beide verruimingsmogelijkheden beperkt. Op basis van de uitgangspunten van vorig jaar 
leiden beide verruimingsmogelijkheden tot lagere belastingopbrengsten. Voor verruiming 
AOW zijn de belastingopbrengsten circa € 60.000 lager en bij verruiming kosten 
kinderopvang circa € 80.000.  
 

 

Vraag 3  
Op bladzijde 4 (laatste alinea) wordt over een transitiefonds van 25 mld gesproken dat o.a. 
de waterkwaliteit versneld op orde zal moeten brengen. Terecht, want uit een overzichtje 
van zaterdag 4 juni in de Volkskrant ("De waterkwaliteit in Nederland staat onder aan de 
Europese ranglijst - is het echt zo erg?") blijkt dat Nederland (met enige nuance overigens) 
van alle Europese landen als laagste scoort als het gaat om waterkwaliteit.   
 

b. Kunt u aangeven hoe, vergeleken met die Europese normen, de waterkwaliteit binnen 
het Vallei en Veluwe gebied is?  

 
Antwoord:  
De term waterkwaliteit kunnen we, op hoofdlijnen, onderverdelen in drie categorieën; 
ecologisch, nutriënten en chemisch. In de informatieve AB-bijeenkomst van 28 maart 2022 
is ingegaan op het onderwerp waterkwaliteit en is dit onderscheid ook toegelicht. In het 
kader van de KRW wordt uitgegaan van het “one out all out”-principe. De chemische 
normen halen we, conform het landelijke beeld, in geen enkel waterlichaam. Dit heeft ook 
te maken met de normering en het beperkte handelingsperspectief. Echter ten aanzien van 
de nutriënten en de ecologische waterkwaliteit is dit beeld een stuk genuanceerder en 
komt doelbereik in veel waterlichamen wel in zicht.    
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Vraag 4  
Op de laatste bladzijden schetst u een beeld van de ontwikkeling van de schuldpositie. 
Zorgwekkend, in welke variant dan ook, want snel stijgend.   
 

a. Kunt u aangeven hoe de schuldpositie (met behoud van de investeringen?) binnen de 
door ons eerder uitgesproken, gewenste bandbreedte gehouden kan worden?  

 
Antwoord:  
De schuldpositie is één van de stuurknoppen in de driehoek: doelen-belastingopbrengsten-
financiële positie (incl. schuldpositie). Bij gelijkblijvende investeringen (cq doelen) en een 
gewenste lagere schuldpositie, is de enige stuurknop hogere belastingopbrengsten.  
Overigens is in de VJB geen rekening gehouden met een evt. bijdrage van het Nationaal 
Groeifonds en te prioriteren investeringen.   
  
 

Fractie AWP  
Vraag 1  
Het aantal inwoners in het gebied stijgt van 1,1 miljoen nu naar ca. 1,3 miljoen in 2030 (als 
die 100.000 huizen tijdig gebouwd worden), terwijl veel rwzi’s al aan hun capaciteit zitten 
(blz 5). Er staat ook (blz 6): De komende jaren bereiken echter veel van onze assets het 
einde van hun technische en/of economische levensduur. Met de komst van vele nieuwe 
woningen en het voldoen aan de waterkwaliteitsdoelstellingen vraagt dit de komende jaren 
extra investeringen in onze assets.  
 

a. Is er al een beeld wat de zoeklocaties voor woningbouw zijn in het beheersgebied en 
hoe dit matched met de capaciteit van de infrastructuur? Oftewel, is al voldoende 
duidelijk wat waar moet gebeuren om de kerntaken naar behoren invulling te geven?  

  
Antwoord:  
Ja, dat beeld is er gedeeltelijk. Het betreft die locaties waar gemeenten in eerdere jaren al 
toe hebben besloten. Een deel van de locaties is echter nog niet in het omgevingsbeleid 
van gemeenten vastgelegd. Dat betreft vooral de grotere opgave in de Foodvalley die 
onder de vlag van de verstedelijkingsstrategie Arnhem – Nijmegen – Foodvalley invulling 
krijgt. De versnelling die het kabinet heeft ingezet op de woningbouw maakt dat wij 
opnieuw de impact daarvan op onze taken moeten analyseren. Daar zijn we onlangs mee 
gestart. Zie ook onderstaande antwoorden b. en e.  
  
 

b. Groei van de bevolking, van woningarsenaal en bedrijfsleven is niet nieuw. In de 
toekomstscenario’s is hier al rekening mee gehouden. Hoe groot is de extra inspanning 
nodig bij de opgave van 100.000 woningen?  

 
Antwoord:  
De omvang van de extra inspanning is nog niet bekend. Voor de ontwikkeling van het 
afvalwateraanbod baseren we ons op de bevolkingsprognoses van het CBS. Hoe verder in 
de toekomst hoe groter de bandbreedte is qua onzekerheid van deze prognoses. Met de 
huidige versnelling van de bouwopgave zitten we plots aan de bovenkant van die 
bandbreedte, soms zelf nog hoger. Of dit leidt tot extra inspanningen om onze assets 
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(gemalen, persleidingen, zuiveringen) op orde te houden hangt af van de lokale situatie. Er 
zijn zuiveringen die voorlopig ruim genoeg zijn gedimensioneerd. Bij andere wordt de 
ontwerpcapaciteit eerder bereikt. Daarvoor worden nu ontwerpen gemaakt om die assets 
op tijd op orde te hebben.  
  
 

c. Assets die het einde van hun technische en/of economische levensduur bereiken zitten 
al in de meerjarenbegroting. Waarom zou dit extra investeringen vragen? Is het niet zo 
dat als je toch al moet investeren, je tegen relatief beperkte meerkosten een grotere 
capaciteit kunt realiseren en groei een gunstiger kosten/baten plaatje oplevert voor de 
huishoudens?  

 
Antwoord:  
Het klopt dat bij renovatie of vervanging van bestaande installaties met relatief beperkte 
inspanning meer capaciteit is te realiseren. Dat geldt echter niet voor alle assets. Er zijn 
kantelpunten waarbij er toch bijvoorbeeld een extra na-bezinktank nodig is en dus een 
extra investering vergt. Ook de realisatie van (toekomstige) vierde zuiveringstrappen 
vergen vaak meer investering omdat die gedimensioneerd moeten worden op een groter 
afvalwateraanbod. Extra aanbod van afvalwater levert echter ook meer inkomsten op 
vanuit de zuiveringsheffing. De kosten gaan echter wel voor de baten uit.  
  
 

d. In hoeverre is het nieuw dat om aan de waterkwaliteitsdoelstellingen te voldoen de 
komende jaren extra investeringen in de assets vragen? Welke inspanning is extra 
nodig?  

 
Antwoord:  
Dat is niet heel nieuw. In het kader van de KRW maar ook met betrekking tot de 
verwijdering van medicijnresten en andere microverontreinigingen zijn we al bezig om 
extra zuiveringsstappen bij kritische RWZI’s zoals RWZI Ede toe te passen. Het is nog 
onduidelijk in welke mate en in welk tempo de Europese regelgeving zal worden 
aangescherpt qua prioritaire stoffenlijst. Als bepaalde medicijnen op de prioritaire 
stoffenlijst komen zal dat forse extra investeringen met zich meebrengen. Daarom houden 
we die ontwikkelingen goed in de gaten en participeren we in onderzoek. Welke extra 
inspanning dat concreet gaat vergen wordt om dit moment uitgewerkt.  
  
 

e. In termen van planvorming, vergunningen en nieuwbouw is 2030 al zo snel dat al 
gestart moet zijn. Is er een analyse waar knelpunten ontstaan? Zijn er onvermijdelijke 
knelpunten?  

 
Antwoord:  
2030 is inderdaad heel snel. Een knelpunt dat voorzien is in de varianten 2 en 3 is de 
toenemende hoeveelheid vergunningen die ontstaan bij de woningbouwopgave. Hiervoor 
is extra capaciteit geraamd, gekoppeld aan het uitvoeringsplan VTH. Als het gaat om de 
planvormingsfase zitten wij bij de verschillende regio’s aan tafel om mee te denken in de 
verdere ruimtelijke doorvertaling van de woningbouwopgave. Daarmee weten we in een 
vroeg stadium waar deze opgave in ons werkgebied gaat landen. In reactie op de ambities 



 
 
 
 

 

Datum 9 juni 2022 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen t.b.v. behandeling Voorjaarsbrief 13 juni 2022 in de 

Comissievergadering 

 

Pagina 7 van 11 

7 

van het kabinet analyseren we momenteel de impact van daarvan. Hierbij werken we 
samen met provincies en gemeenten die daar nu mee bezig zijn.  
  
 

Fractie Bedrijven  
Vraag 1  
a. voor inzicht en overzicht is het gewenst de tabel/grafiek schuldpositie (ontwikkeling, 

belastingopbrengsten, relatieve positie) begroting 2022 (en volgende jaren) toe te 
voegen.  

b. voor inzicht en overzicht is het gewenst op dezelfde wijze de tabel/grafiek 
schuldpositie variant 1 toe te voegen.  

 
Antwoord:  
In de versie van de Voorjaarsbrief naar het AB (4 juli) wordt de volgende tabel uit de 
begroting 2022 opgenomen bij variant 1 (begroting 2022 is variant 1):  

 
  
c. in de Meerjarenraming en begroting 2022 is voor Wilp een jaarschijf 2022 van €19,6 m 

opgenomen. In deze VJB 2023 is een jaarschijf 2023 en verder voor Wilp buiten 
beschouwing gelaten. Kunnen we de getallen nog wel vergelijken?  

 
Antwoord:  
In de VJB 2023 is Wilp nog steeds in de meerjarenraming opgenomen (stand van zaken 
begin mei 2022). De cijfers zijn vergelijkbaar.  

  
 

d. Variant 1: de schuld loopt (verder) op (bij ongewijzigd beleid tov B2022 en MJR) met ca 
€ 25 m in 2025. Waar ontstaat deze toename (door)? 

  
Antwoord:  
Variant 1 is de huidige begroting 2022. De toename van de schuldpositie in de planperiode 
wordt veroorzaakt door de geprogrammeerde investeringen.  
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e. Variant 2 en 3: de schuldpositie loopt in beide varianten gelijk op. De maatregelen 
bij deze varianten verschillen aanzienlijk. Hoe is de ‘gelijke’ schuldpositie te verklaren?  

 
Antwoord:  
Het verschil tussen variant 2 en 3 bestaat enkel uit posten in de exploitatie. Bij de 
investeringen is in de doorrekening van beide varianten geen rekening gehouden met de 
evt. bijdrage van het Nationaal Groeifonds en te prioriteren investeringen. Door de hogere 
benodigde belastingopbrengst bij variant 3, is de relatieve schuldpositie lager dan bij 
variant 2.  
 

  
f. In variant 3 worden specifiek cyberweerbaarheid, assetmanagement en 

beheer/onderhoud benoemd. Zijn deze onderwerpen in de andere varianten niet aan de 
orde? 

 
Antwoord:  
In variant 3 is er extra capaciteit geraamd om op o.a. deze onderwerpen te versterken. In 
Variant 1 gaan we uit van de bestaande capaciteit, in variant 2 zit alleen extra capaciteit 
voor de uitvoering van het vastgestelde beleidskader VTH. Gezien de geschetste 
ontwikkelingen én de krapte op de arbeidsmarkt zullen we binnen alle varianten ook 
moeten prioriteren en optimaliseren.  
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g. De tabellen met de lastendruk zijn in percentages. Graag voor een goed begrip ook 
tabellen in euro’s. Voor een beter inzicht kan voor iedere categorie een gemiddelde 
worden aanhouden, om zo de discussie in euro’s en in procenten te kunnen voeren.  

 
Antwoord:  
De tabellen inclusief bedragen zien er als volgt uit:  
 
Variant 1 (begroting 2022)  

 
  
Variant 2  

  
  
Variant 3  
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h. Figuur 1 op pag. 10 is weliswaar indicatief, maar roept vragen op. Immers de 3 blokken 
vertegenwoordigen 60-30-10% van het totaal.  Graag de figuur anders weergeven 
zodat die verhoudingen spreken.  

 
Antwoord:  
Dit zullen we meenemen in de opgemaakte versie zoals deze in uw algemeen bestuur op 4 
juli wordt aangeboden.  
  
 

i. Welk inflatiepercentage en loonstijgingspercentage zijn gekozen voor de jaren na 
2023?  

 
Antwoord:  
Conform de CPB raming van maart bedraagt de inflatie 3,1% voor de jaren t/m 2027. De 
loonstijging volgens diezelfde raming bedraagt jaarlijks 4,1% t/m 2025, daarna 3,8%. 
Daarboven op is voor een aantal kostensoorten die gevoelig zijn voor geopolitieke onrust, 
doorgerekend wat het effect is van een 30% kostenstijging. Dit leidt tot een gemiddelde 
stijging van 1,1% van de lastendrukprofielen. Deze bandbreedte maakt onderdeel uit van 
de varianten.  
  
 

Fractie VVD  
Vraag 1  
Pagina 2 “Met onze BOVI weten we waar we naar toe willen. De ambities van Rijk sluiten 
hier uitstekend op aan en bieden de kans sneller onze doelen te behalen. Daar staat 
tegenover dat de krappe arbeidsmarkt en het forse natuurlijk verloop in ons 
personeelsbestand grenzen stelt aan wat we aan kunnen. We moeten dus kiezen en focus 
aanbrengen in onze programmering. Dat betekent dat er vooralsnog geen ruimte is voor 
structurele nieuwe ambities.” De ambities van het Rijk sluiten inderdaad veelal aan bij onze 
eigen ambities. Hiervoor is ook geld beschikbaar.   
 

a. In hoeverre kunnen we daar voorrang aan geven in onze programmering? Zodat we 
helpen bij de versnellings- en gebiedsaanpakken van het Rijk (en de provincies) om de 
nationale issues rondom water, stikstof en klimaat te helpen oplossen? Is er al gekeken 
wat we naar voren kunnen halen en wat dat betekent voor eventuele andere taken.  

 
Antwoord:  
De beschikbaarheid van middelen én mensen is doorslaggevend voor het tempo wat we 
kunnen realiseren. In elke variant is in meer of mindere mate sprake van de noodzaak tot 
prioritering in de huidige programmering. Op dit moment is de organisatie volop met deze 
vraag bezig zodat op basis van de besluitvorming over de voorjaarsbrief, de mogelijkheden, 
inhoudelijke consequenties en keuzes uit de prioritering inzichtelijk worden en verwerkt 
kunnen worden in de begroting 2023 en de meerjarenraming.   
 

  
b. We kunnen een rol spelen bij de gebiedsprocessen en verschillende keuzes maken in de 

mate van inzet. Welke keuzes kunnen we daarin als AB maken? En hoe passen deze 
keuzes in de varianten?  
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Antwoord:  
In deze voorjaarsbrief kiest u op een hoger niveau over de rol en mate van inzet van het 
waterschap in deze processen. De inzet in de varianten 1 en 2 is beperkter dan in variant 3. 
Immers, afhankelijk van de variantenkeuze zullen we in meer of mindere mate moeten 
prioriteren en keuzes maken waar, in welke mate we onze mensen inzetten. Daarbij geldt 
uiteraard wel dat de beschikbaarheid van deze mensen in de arbeidsmarkt de beperkende 
factor is.  

Met de huidige beschikbare capaciteit zijn we nu betrokken bij het opstellen van de 
gebiedsprogramma’s voor de provincie Utrecht en Gelderland. Hierdoor krijgen we 
scherp(er) zicht op de samenloop van opgaven en kunnen we onderbouwd kiezen met 
welke inzet we betrokken willen zijn bij de diverse gebiedsprocessen die zullen starten. 

 

c. Wordt er al gekeken hoe we kunnen bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit 
in N2000 gebieden zoals deze specifiek ook belangrijk zijn voor klimaat/stikstof doelen? 
Het zijn namelijk deels hele gerichte beheeracties voor specifieke diertjes en plantjes 
waarbij water soms een belangrijke rol speelt.  

 
Antwoord:  
Hier wordt expliciet naar gekeken. Er wordt ingezet in op robuust systeemherstel van 
(stikstofgevoelige) natuur: met een slimme en gecombineerde aanpak van brongerichte 
maatregelen, klimaatadaptatie (droogte), landbouwtransitie en verhoging van de 
biodiversiteit. Met name hydrologisch herstel is essentieel, niet alleen in de Natura 2000 
gebieden, maar ook aan de flanken van deze gebieden.  

 


