16 Beweiding
16.1 Inleiding
Veel percelen langs watergangen en waterkeringen worden gebruikt voor het houden van
vee. Soms kleinschalig, bijvoorbeeld voor het hobbymatig houden van enkele schapen of
ander kleinvee, maar veel vaker bedrijfsmatig. Dit gebruik heeft effecten op het watersysteem. Zo kan vee trapschade veroorzaken in slootkanten en op waterkeringen. Onder
trapschade verstaat Rijnland schade aan de kruin en/of het talud van de waterkering,
veroorzaakt door hoeven van grootvee. Onder grootvee wordt verstaan: paarden en
koeien, ook als deze nog niet volwassen zijn (veulens, pinken). Vee is een breder begrip;
onder vee wordt verstaan de landbouwhuisdieren koeien, paarden, schapen en geiten.
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16.2 Algemene motivering
Vraag 1:
Wordt grootvee gehouden
buiten de op kaart 8 weergegeven dynamische delen van
de zeewering?

ja

Vergunningplicht

nee
Vraag 2:
Kan vee in een op kaart 1
aangewezen waardevolle oever komen?
nee

ja
Zorgplicht
Let op: Naast de regels
over beweiding is er ook
een onderhoudsplicht.

Toelichting vraag 1
Door beweiding met grootvee kan de zeewering worden aangetast. Met name het begrazen van helmvegetatie is hierbij een probleem. Om deze reden wil Rijnland in beginsel
niet overal grootvee op de zeewering toelaten. In de dynamische gebieden zoals aangegeven op kaart 8 is begrazing geen probleem. Buiten deze dynamische gebieden echter
wel. Daarom geldt een vergunningplicht voor beweiding met grootvee buiten de dynamische gebieden. Voor de duidelijkheid: het met een paard door de duinen rijden valt niet
onder deze vergunningplicht.
Toelichting vraag 2
Op kaart 1 heeft Rijnland aangegeven welke oevers een belangrijke ecologische functie
hebben. Wanneer vee in deze oevers komt, wordt de waardevolle vegetatie door begrazing en vertrapping beschadigd. Dit wil Rijnland voorkomen. Daarom hanteert Rijnland
het uitgangspunt dat vee in beginsel niet in een waardevolle oever mag komen. Slechts
in uitzonderlijke gevallen is dit toch toe te staan. Er geldt daarom een vergunningplicht.
Wanneer het vee door een afrastering niet in de waardevolle oever kan komen, moet
deze vraag met nee worden beantwoord.
Dit hoofdstuk beperkt zich tot het beweiden in een waardevolle oever. Wanneer ervoor
wordt gekozen om de waardevolle oever te verwijderen of op te heffen, is hoofdstuk 8
van toepassing. Hoofdstuk 8 maakt het mogelijk om een waardevolle oever aan te tasten, met als voorwaarde dat de waardevolle oever ergens anders wordt gecompenseerd.
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16.3 Beleidsregel
Artikel 1: Reikwijdte van deze beleidsregel
Deze beleidsregel is van toepassing op het houden van:
a. grootvee op de zeewering buiten de op kaart 8 weergegeven dynamische gebieden,
of;
b. vee, waarbij het vee in een op kaart 1 weergegeven waardevolle oever kan komen.
Artikel 2: Toetsing zeewering
Het houden van grootvee op de zeewering buiten de dynamische gebieden is slechts in
uitzonderlijke situaties toegestaan.
Artikel 3: Toetsing waardevolle oever
Het houden van vee in een op kaart 1 aangewezen waardevolle oever is slechts toegestaan, wanneer:
a. er sprake is van natuurbeheer, en;
b. de hoeveelheid vee beperkt is, zodat deze niet de gehele vegetatie in de oever kan
vertrappen.
Artikel 4: Eisen in de vergunning
In de vergunning worden, indien van toepassing, in ieder geval eisen opgenomen met
betrekking tot:
a. de ligging en afmeting van de zone waar het vee mag komen;
b. de hoeveelheid vee die mag worden gehouden;
c. de maatregelen die worden genomen om schade te voorkomen.

Toelichting artikel 1: Reikwijdte van deze beleidsregel
Deze beleidsregel is van toepassing op het houden van:
 grootvee op de zeewering buiten de op kaart 8 weergegeven dynamische gebieden, of
 vee, waarbij het vee in een op kaart 1 weergegeven waardevolle oever kan komen.
Deze handeling is op grond van artikel 3.3, lid 1, sub i van de keur zonder vergunning
verboden. In deze beleidsregel is aangegeven hoe Rijnland de aanvraag om een vergunning zal toetsen en welke eisen in de vergunning worden opgenomen.
Toelichting artikel 2: Toetsing zeewering
Buiten de dynamische gebieden is het belangrijk om voldoende helm aanwezig te hebben. Uit een lopende pilot met beweiding in de duinen blijkt dat grootvee, tegen de verwachting in, helm graast. Om deze reden wil Rijnland in beginsel geen grootvee buiten
de dynamische gebieden. Slechts in uitzonderlijke situaties zal Rijnland dit via een vergunning toestaan.
Toelichting artikel 3: Toetsing waardevolle oever
Zoals eerder aangegeven, wil Rijnland in beginsel geen vee in een waardevolle oever.
Alleen wanneer er sprake is van natuurbeheer als doel binnen een als zodanig aangewezen natuurgebied, zal Rijnland desgevraagd betreding van het buitentalud in sommige
gevallen via een vergunning toestaan.
Toelichting artikel 4: Eisen in de vergunning
In de vergunning neemt Rijnland eisen op die nodig zijn om het functioneren van het
watersysteem te borgen.

104

