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In antwoord op recente schriftelijke vragen heeft u gemeld dat bij het beheer van waterkeringen biodiversiteit 
nadrukkelijk de aandacht heeft met de veiligheid als randvoorwaarde. We realiseren ons zeer dat tussen 
voornemens en praktijk een tijdpad ligt, maar we zien nu in die praktijk het tegenovergestelde gebeuren. Wij 
hebben een bericht ontvangen dat op dijken op Goeree Overflakkee kunstmest wordt toegepast en dat er een 
chemische bestrijding van “onkruid” plaats vindt. Dat is negatief voor biodiversiteit. De variatie aan 
plantensoorten neemt er door af en dat geldt ook voor het daarvan afhankelijke insectenleven. Het is ook 
negatief voor de veiligheid van de dijken omdat uit tal van onderzoeken blijkt dat een grotere variatie aan 
planten een betere erosiebestendigheid tot gevolg heeft. In onze opvatting is bemesting en toepassing van 
bestrijdingsmiddelen dan ook ongewenst.

Vragen:

1. Deelt het college onze opvatting dat bemesting en bestrijdingsmiddelen niet passen op waterkeringen? 

2. Is bemesting en het toepassen van bestrijdingsmiddelen toegestaan volgens de pachtcontracten? 

3. Zitten er in de pachtcontracten belemmeringen om te gaan werken aan herstel van biodiversiteit? Welke zijn
dat? 

4. Wat wordt er gedaan om deze belemmeringen weg te nemen?

Antwoorden

1. Bij werkzaamheden die het waterschap zelf uitvoert, of in opdracht van het waterschap worden uitgevoerd, 
worden geen chemische bestrijdingsmiddelen toegepast. Slechts in uitzonderlijke gevallen vindt er bemesting 
plaats. 

2. In de pachtcontracten wordt niets vermeld over bestrijdingsmiddelen, dan wel bemesting. Uitsluitend in de 
algemene voorwaarden die wij bijvoegen bij percelen die zijn gelegen op waterkeringen is onder ‘primaire 
kering’ vermeld: “bemesting van het grasgewas in welke vorm dan ook, alsmede het gebruik van chemische 
onkruidbestrijdingsmiddelen is de Keur van waterschap Hollandse Delta van toepassing”. De pachter is 
verantwoordelijk voor het gewoon onderhoud aan het gepachte, zoals dat in de Keur is gedefinieerd. Dat 
betekent dat de pachter de plicht heeft om zorg te dragen voor een goede toestand van de waterkeringen door
het in stand houden van begroeiingen en materialen, dienstig aan de waterkering. Op het moment dat de 
pachter dat niet doet, wordt handhavend opgetreden. 

3. A. Voor zover wij nu kunnen zien zitten er geen belemmeringen in onze contracten voor herstel van 
biodiversiteit. Het is natuurlijk afhankelijk van wat het waterschap wil doen om de biodiversiteit te herstellen 
om te bepalen of contracten daar echt in belemmeren. Je hebt immers de medewerking van de pachter nodig 
voor het wijzigen van het gebruik. We kunnen dit niet eenzijdig afdwingen. Als pachters op eigen initiatief de 
biodiversiteit willen verbeteren, kan dat binnen de randvoorwaarden van waterveiligheid. 

B. niet van toepassing 

4. Niet van toepassing


