Watergebiedsplan
Reeuwijk
Weidevogels

Inleiding
In 2014 is de uitvoering van maatregelen voor
het peilbesluit uit 2004 stopgezet. Hiertoe
werd besloten mede vanwege hoge kosten
die compensatie voor negatieve effecten op
weidevogels met zich meebracht. Voor delen
van de polder voorzag het peilbesluit in een
peilverlaging tot enkele decimeters, die niet
mogelijk bleek zonder compensatie. Deze keer
willen we vantevoren in beeld brengen met welke
eisen en maatregelen we rekening moeten houden
m.b.t. compensatie van effecten op weidevogels.

Aanpak
Voor het deelgebied ‘De Wijk’ hebben de
eigenaren samen met Rijnland een plan gemaakt
dat alle belangen dient. Een stap bij het opstellen
van dit plan was een onderzoek naar het effect
van peilverlaging op weidevogels en welke compensatieverplichting een peilverlaging geeft. Rijnland heeft een gespecialiseerd
adviesbureau de compensatieverplichting bij verschillende mogelijke peilverlagingen in het gebied ‘de Wijk’ laten bepalen. De
resultaten van dit onderzoek kunnen niet 1 op 1 doorgetrokken worden naar de hele polder, maar geven een goede indicatie van
de orde grootte van de compensatieopgave bij een peilverlaging in weidevogelkerngebieden. In het onderzoek werd gekeken naar
3 peilvarianten met een verschillende mate van peilverlaging (6, 12 en 18 cm).

Bevindingen
Bij een peilverlaging die verder gaat dan de maaivelddaling is compensatie verplicht. Hierbij moet het verlies aan areaal met een
drooglegging in een bepaalde range kwantitatief worden gecompenseerd door elders een even groot gebied met deze drooglegging
in te richten. Wanneer kwantitatieve compensatie niet mogelijk is, kan ook gezocht worden naar mogelijkheden om het verlies
aan geschikt areaal kwalitatief te compenseren. In ‘de Wijk’ bleek dat we voor dat gebied de maaivelddaling over een langere
periode dan 10 jaar (de ‘normale’ looptijd van een peilbesluit) mogen volgen met peilverlaging. Van belang is wanneer het laatste
peilbesluit is vastgesteld en/of wanneer de laatste peilaanpassing is doorgevoerd.

Wat betekent dit voor het watergebiedsplan?
Uit het onderzoek blijkt dat een peilverlaging die niet verder gaat dan de maaivelddaling mogelijk is zonder dat compensatie voor
weidevogels verplicht is. Mocht blijken dat in delen van de polder behoefte is aan en kansen zijn voor een peilverlaging die verder
gaat dan de maaivelddaling, dan is compensatie voor het verlies aan geschikt weidevogelareaal verplicht. Bij voorkeur binnen de
polder en wanneer dit niet lukt buiten de polder. Of er ruimte is voor compensatie is dus mede bepalend of een peilverlaging die
verder gaat dan de maaivelddaling mogelijk is.
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