
Fractie Natuurterreinen e
Motie: Vol blijven inzetten op systeemherstel

Het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe, in vergadering bijeen op 21 november
2022, gelezen hebbende het voorstel voor de beleidsbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024
2027.

Constaterende dat:
a. Er in de begrotingsopzet voor gekozen wordt om de ambities "Optimalisatie watersysteem

focusgebieden en initiatieven klimaatadaptatie" en "Regeling Watersparen 2.0" deels te
verlagen en daarmee niet wordt voldaan aan de eerder geformuleerde ambities en doelstellingen
van KACTUS op het vlak van water vasthouden en infiltreren. Er hierbij niet aangegeven wordt
wat onder deels verstaan wordt.

b. Hierdoor eerder gemaakte afspraken met de provincie Gelderland aangepast moeten worden,
co-financieringsmogelijkheden komen te vervallen en geschapen verwachtingen bij stakeholders
niet of beperkt nagekomen worden. Partners deze keuze waarschijnlijk zien als een signaal dat
het waterschap geen robuuste en betrouwbare partner is bij de transitie van het landelijk gebied.

c. Er in de infographic behorende bij de begroting 2023 het o.a volgende omschreven staat:
inzet klimaatadaptatie contineren en combineren met natuurherstel
Gebiedsgericht vergroten van slag- en uitvoeringskracht.

Deze tekst niet congruent is met het bij a) benoemde
d. Het kabinet een brief naar de Tweede Kamer gaat sturen ten aanzien van de Wateropgave in het

Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) waarbij systeemherstel en water en bodem
sturend naar alle verwachting uitgangspunten van zijn. De uitvoering van de maatregelen vanuit
het NPLG vanwege de nog op te starten gebiedsprocessen naar verwachting nog minimaal twee
jaar op zich laten wachten.

e. De uitspraak van de Raad van State ten aanzien van de bouwvrijstelling kan betekenen dat
sommige specifieke projecten tijdelijk 'on hold' gezet moeten gaan worden en daarmee per saldo
op kortere termijn minder inzet van menskracht vragen.

Verzoekt het college :
l. Bij de Voorjaarsbrief 2023 een aanpak ter besluitvorming aan het AB voor te leggen waarin

aangegeven wordt waarom, waar en in welke omvang deze nu nog niet ingevulde voorgestelde
gedeeltelijke ambitieverlaging alsnog gestalte moet krijgen.
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