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Met deze informatienotitie informeren wij uw raad over de ontwikkelingen rondom de Redichemse
Waard. We beschrijven de huidige situatie en een weergave van de lopende acties. De notitie wordt
onderschreven door de drie betrokken partijen: gemeente, Collectief en projectmaatschappij Sanderse.
Op 28 augustus 2018 hebben wij u geïnformeerd (bijlage 1) over de afronding van de Verkenning- en
Ontwikkelfase die mede naar aanleiding van het besluit van uw raad is gestart. De drie betrokken
partijen ‐ Collectief Redichemse Waard, blooteigenaar Sanderse en de gemeente ‐ hebben destijds
geconcludeerd dat het noodzakelijk is om de huidige ecologische kwaliteit van de plas objectief te
laten onderzoeken. Doelstelling was deze waarden als uitgangspunt te laten dienen voor een verdere
ontwikkeling,
Herijken uitgangssituatie
Onlangs heeft u een brief ontvangen van het Collectief Redichemse Waard. Inmiddels zijn de
afspraken over de samenwerking opnieuw bevestigd en zijn er diverse acties uitgezet op het gebied
van het beheer.
In een gezamenlijk overleg (mei 2020) heeft dhr. Sanderse aangegeven dat zijn samenwerking met
initiatiefnemer van Waning is verlopen. Hij is vooralsnog op zoek naar een andere partij. Gezamenlijk
hebben de overige drie partijen geconcludeerd dat het minnelijke traject Redichemse Waard met
initiatiefnemer van Waning, waarbij de Redichemse Waarden B.V. de 0-meting zou financieren, is
beëindigd. De drie partijen (Collectief Redichemse Waard, gemeente Culemborg en Bert Sanderse)
pakken de draad vanaf heden weer op en kijken samen hoe ze verder gaan.
De drie partijen hebben ook de volgende eerder gestelde uitgangspunten herbevestigd:
 De opgave en het doel voor de Redichemse Waard zijn onveranderd;
 Het handhaven van de juridische pauzeknop en de afspraken dat er geen fysieke ingrepen in de
Redichemse Waard worden gedaan en er geen wijzigingen in het recreatief gebruik zullen
plaatsvinden.
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De procesvoorwaarden Redichemse Waard blijven van onomstotelijk kracht, waarbij er partijen
kunnen weggaan en bijkomen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft onderzoeksbureau B-Ware de opdracht
gegeven om de natuurwaarden van diepe putten, waaronder de Redichemse Waard, te onderzoeken.
Aanvullend daarop stelt Sanderse voor de onderzoeken van NIOO te willen vervolgen en is bereid ze te
financieren, onder de voorwaarde dat de andere partijen de conclusies onderschrijven.
Intussen brengen we steeds beter in beeld hoe de eigendoms- en pachtsituatie is (Zie bijlage 2:
Juridische Basis Erfpachtovereenkomsten – stand van zaken juni 2020 en bijlage 3: kadastrale kaart
Redichemse Waard), wat (verworven en vastgelegde) rechten en plichten zijn en onderzoeken we
naar een mogelijke partij die wil investeren in natuurontwikkeling en eventueel interesse heeft om de
grond aan te kopen.
In onze contacten met betrokken overheidspartijen zetten we in op de uitwerking van het lange
termijnplan. Wij hebben bijvoorbeeld bij het ministerie van I&W een zienswijze ingediend op de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau voor de MER voor het programma Integraal Riviermanagement (zie bijlage
4).
De volgende stap is het (gezamenlijk) aanwijzen van een partij die als onafhankelijke begeleider kan
zorgen voor snelle en concrete doorbraken, ten behoeve van een concreet plan voor de ontwikkeling
van de Redichemse Waard tot een onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk (GNN), met inachtneming
van het door u vastgestelde bestemmingsplan (natuurgebied met extensief recreatief en extensief
agrarisch medegebruik) en de gezamenlijk vastgestelde doelen en afspraken. De gemeente en Sanderse
zullen samen de kosten van een dergelijke begeleider dragen. In het najaar van 2020 wordt dit idee
door de drie partijen verder uitgewerkt. De gemeentelijke capaciteit voor een dergelijk traject blijft een
aandachtspunt.
De huidige situatie – onderhoud en beheer
In het rapport van het bureau Hekkelman dat in 2015 is opgesteld, wordt geconstateerd dat duidelijke
afspraken over het beheer ontbreken. De gemeente is als erfpachter formeel verantwoordelijk voor
beheer, onderhoud en handhaving. Er zijn maar beperkt schriftelijke afspraken met de fa. Sanderse
over het uitvoeren van het beheer terug gevonden. De gemeente heeft een aantal acties opgepakt en
er lopen nog een aantal acties. Waar mogelijk worden de afspraken over de huidige situatie nu
vastgelegd in schriftelijke afspraken over toegankelijkheid van het gebied, gedragsregels en
sleutelbeheer.
Bomen
Er zijn bomen geplant in de strook langs het water van de plas. Hiervoor hebben wij geld gekregen van
Rijkswaterstaat. Het Collectief heeft op 7 maart de bomen geplant. De gemeente heeft de bomen
geleverd, de gaten voor-gegraven en een raster geplaatst. Er zijn afspraken gemaakt met Sanderse,
pachter Snoek en onderpachter Van Santen zodat de dieren die daar lopen de geplante bomen niet
kunnen eten. Het Collectief heeft aangeboden de bomen water te geven met vrijwilligers. Dat wordt
bemoeilijkt doordat er op dit moment nog hekken op het pad staan die afgesloten zijn. De gemeente is
– op basis van de erfpachtovereenkomst - met Sanderse in gesprek over het openstellen van deze
hekken.
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Eind mei zijn er in zowel de Redichemse- als in de Lazaruswaard toegangshekken en borden met
gedragsregels geplaatst op de toegangswegen naar de plas. De tekst van de borden is afgestemd met
alle betrokken partijen.
Voor de Redichemse waard worden op basis van de kadastrale kaart nog nadere afspraken gemaakt
over welk gebied openbaar toegankelijk voor extensief recreatief medegebruik is. Daarbij is het doel
rekening te houden met het feit dat vrijwilligers zonder obstakels water kunnen geven aan de
geplante bomen, met de rechten van de pachters en met de afspraken in de erfpachtovereenkomst.
Wanneer deze afspraken helder zijn wordt er, om misverstanden te voorkomen, een kaartje bij de
borden geplaatst waar de grenzen van het pachtgebied en van het recreatief te gebruiken deel liggen.
Het Collectief doet een voorstel aan Sanderse om het dagelijks beheer van het gebied gezamenlijk op
te pakken. Waar nodig zal daarbij ook inzet van de gemeente worden gevraagd.
Het gebruik, de toegang, het toegangsbeheer en de plaatsing van borden hierover
In de Redichemse Waard is volgens het bestemmingsplan extensieve dagrecreatie toegestaan. Dat
betekent dat er alleen op beperkte schaal gewandeld, gevist, gevaren of gezwommen mag worden,
gericht op natuurbeleving. Daarbij wordt de natuur niet aangetast en worden de gronden van de
agrariërs niet betreden. Auto’s zijn niet toegestaan. De visrechten van de plas en de jachtrechten in het
gebied zijn van Sanderse. De gebieden tussen dijk en plas en de landtong zijn grotendeels verpacht.
Deels met een onderliggende erfpachtovereenkomst, deels al lange tijd in gebruik door pachters. De
pachters hebben het recht om op deze gebieden agrarische activiteiten uit te voeren. Hun
pachtgronden zijn dus geen openbaar toegankelijke gebieden. Zij hebben de gemeente gevraagd hier
ook op toe te zien.
De gemeente heeft in 2019 aan de pachters in de Redichemse Waard aangegeven dat de gemeente als
erfpachter bepaalt wie onder welke condities toegang heeft tot het gebied. Dit is ook bevestigd in de
memo over de juridische positie van advocaat Hekkelman. Op grond daarvan heeft de gemeente
destijds de sloten van het toegangshek vervangen en heeft sleutel(s) van de sloten uitgegeven.
Meerdere keren is het slot van het grote (auto)hek vernield. De gemeente heeft besloten om het slot
niet te vervangen en het autohek voorlopig open te laten. Hierdoor konden we ook zien wat het effect
is op de toegang tot het gebied en de mogelijke eventuele ongewenste ontwikkelingen (toegang, stort,
etc.). Er is actief ingezet op handhaving zodat het gebied regelmatig gecontroleerd wordt. Ook wordt er
bij meldingen via de meldlijn snel gereageerd. Het Collectief heeft verzocht om hier handhavend op te
treden en eventueel een camera op te hangen om te zien hoe en wie het slot vernielt. Vanwege de
beheersbaarheid en de hoge kosten voor het plaatsen van- en toezichthouden met een camera heeft de
gemeente besloten dat dat geen haalbare oplossing is.
Begin 2020 hebben zowel bloot eigenaar / pachter Sanderse en het collectief aangegeven het autohek
weer op slot te willen doen. De gemeente is als erfpachter verantwoordelijk voor het beheer van het
gebied, en derhalve ook voor de sleuteluitgifte aan partijen die aan de gestelde criteria voldoen. Zij
heeft Sanderse gevraagd de uitgifte van de reservesleutel voor haar uit te voeren voor partijen die
incidenteel toegang moeten hebben, op basis van de door de gemeente gestelde criteria.
Daarbij gelden de volgend toegangsregels die door de gemeente zijn vastgesteld:
 Het loophek is het hele jaar open zodat voetgangers in het openbare deel kunnen recreëren.
 Het autohek is het hele jaar op slot.
 Er staat een bord bij de toegang met de gedragsregels
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Er zijn een aantal betrokkenen die functioneel met een auto op het terrein moeten komen, en daarom
een sleutel van het autohek nodig hebben. Of iemand een sleutel moet hebben wordt getoetst aan de
volgende criteria. De sleutel is nodig:
 vanwege het uitvoeren van werkzaamheden op de pachtgrond of de gemeentegrond
 ten behoeve van veiligheid: politie, brandweer en hulpdiensten
 ten behoeve van handhaving, beheer en opruimen
 ten behoeve van activiteiten van een door de gemeente vast te stellen vereniging of
vrijwilligersorganisatie
 vanwege volledig eigendom van (een deel van) de grond
De partijen die een sleutel bezitten krijgen hierover een brief van de gemeente met voorwaarden voor
het gebruik en afspraken over de reservesleutel. Zij tekenen voor ontvangst van de sleutel en het
gebruik onder de gestelde voorwaarden. De huidige gewoonte om voor vissers, zwemmers en
botenbezitters een sleutel voor een dag op te halen past niet binnen het bestemmingsplan, en wordt
dus niet in stand gehouden. Auto’s kunnen aan de dijk voor de ingang worden geparkeerd.
Maisteelt
In het gebied telen de pachters mais. Mais is geen natuurlijke beplanting die bij een bestemming
natuur past. Er zijn andere vormen van agrarisch gebruik die beter bij het gebied passen. De gemeente
heeft de pachters verzocht geen mais meer te planten in de Redichemse Waard. De pachters gingen
hier niet mee akkoord en hebben inhoudelijke, financiële en juridische argumenten waarom er wel
mais verbouwd zou mogen worden. Wel zouden er meer passende gewassen verbouwd kunnen
worden als daar een subsidie (of verlaging van de pachtsom) tegenover staat. Advocaat Hekkelman
geeft aan dat er geen duidelijke juridische conclusie te trekken is en dat een juridisch traject te
weerleggen is. Wij hebben gekozen om hier op korte termijn niet verder op in te gaan om een
juridische strijd te voorkomen. Deze stelling wordt niet onderschreven door het Collectief, omdat
onderzoeken kunnen laten zien dat de biodiversiteit in de uiterwaard sterk is teruggelopen. Zij heeft
hierover contact met de provincie gelegd. Hun advies is om een (juridisch) traject in te gaan. De
gemeente blijft met de pachters in gesprek om op termijn naar een minnelijke oplossing toe te
werken. Er wordt onderzocht of het mogelijk is beter passende gewassen te verbouwen wanneer daar
een subsidie (of verlaging van de pachtsom) tegenover staat.
Plaatsing van hekken bij de Pikse Boogerd en de Appelgaard, incl. vergelijkbare bebording
Omdat er in de zomer overlast was bij de Pikse Boogerd en de Appelgaard, heeft de gemeente ingezet
op meer handhaving op deze locatie. De gemeente heeft Rijkswaterstaat verzocht om hekken te mogen
plaatsen om daarmee de overlast te beperken. Rijkswaterstaat heeft daarmee ingestemd en heeft de
kosten van de hekken vergoed. Rijkswaterstaat heeft als uitgangspunt meegegeven van in het Gelders
Natuur Netwerk geen loslopende honden passen. Omdat we als gemeente bewoners ook de
mogelijkheid willen bieden een hond te laten loslopen, zoeken we, samen met Rijkswaterstaat, naar een
aanwijsbare plek om dit mogelijk te maken, met zo min mogelijk impact op natuur en pachters.
Er zijn ook bij deze opgangen borden geplaatst met wat er wel en niet is toegestaan. De hekken zijn
tegelijk met de borden, in mei geplaatst.
Vervolgstappen
Partijen gaan in het najaar wederom in gesprek om aan een oplossing voor de lange termijn te werken.
Intussen worden de beheerafspraken verder afgehandeld. Ook is de gemeente in gesprek met het
ministerie van I&W over het onderzoek naar diepe plassen. Eind 2020 zullen we uw raad over de
voortgang van deze trajecten informeren.
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Hierbij informeren we u over de stand van zaken ten aanzien van de Redichemsche Waard.
Rapport onafhankelijk procesbegeleider gezamenlijk minnelijk proces
Mede naar aanleiding van uw raadsbesluit zijn in juni 2017 initiatiefnemer Van Waning,
blooteigenaar Sanderse, de gemeente Culemborg en Collectief Redichemse Waard gestart met
verkennende gesprekken. Het doel was de haalbaarheid en vorm van een gezamenlijk en minnelijk
proces voor een duurzame inrichting van de Redichemsche Waard te onderzoeken. Dit onder
begeleiding van een onafhankelijke procesbegeleider.
Na afronding van de verkenning in oktober 2017, hebben de bovenstaande vier partijen besloten om
de vervolgstap te zetten naar de inhoud. Vervolgens is de stap gemaakt naar de ontwikkelfase met
als doel om een concept-ontwikkelplan op te stellen voor de duurzame inrichting van de
Redichemsche Waard. In april 2018 hebben partijen in gezamenlijkheid besloten de ontwikkelfase af
te ronden, zonder dat er sprake is van (de contouren van) een concept-ontwikkelplan. Partijen
hebben ook besloten eerst een fase van onderzoek in te gaan (de zo genoemde ‘nulmeting’) om
daarna met als basis de kwaliteitsverbetering de ontwikkelfase af te kunnen ronden. De
procesbegeleider is gevraagd een verslag op te leveren van de verkenning- en ontwikkelfase tot dan
toe.
Als bijlage ontvangt u het in juli 2018 opgeleverde rapport van de Verkenning- en Ontwikkelfase dat
door de onafhankelijk procesbegeleider is opgesteld. Het is een afgestemde beschrijving van wat de
vier partijen hebben bereikt en hoe de gezamenlijke opdracht is opgepakt. Het dient als markering
van de afronding van de ontwikkelfase en de afronding van de opdracht van de onafhankelijk
procesbegeleider.
Reactie college ten aanzien van rapport
Het college herkent zich in grote lijnen in wat de onafhankelijk procesbegeleider schrijft. De doelen
van de gemeente komen voldoende terug in het rapport. De gemeente, het collectief en de
initiatiefnemer (mede namens bloot eigenaar) zijn gelijkwaardige gesprekspartners met dito inbreng.
Inhoudelijk geeft het rapport wat het college betreft, goed weer wat er tot op heden is bereikt, wat
(nog) niet, waar partijen staan en welke afspraken er door partijen zijn gemaakt.

Vooruitblik toekomstig proces
In de afgelopen periode hebben de 4 partijen ‐ Collectief Redichemse Waard, initiatiefnemer Van
Waning, blooteigenaar Sanderse en de gemeente ‐ geconcludeerd dat het noodzakelijk is om de
huidige ecologische kwaliteit van de plas objectief te laten onderzoeken om juist deze waarden als
uitgangspunt te laten dienen voor een verdere ontwikkeling.
Afgesproken is dat dit onderzoek onafhankelijk door het NIOO‐KNAW plaatsvindt. Zoals al eerder
gemeld liet de initiatiefnemer, tot teleurstelling van zowel het collectief als het college op het laatste
moment weten het onderzoek te willen verbreden en mogelijk ook eigen onderzoekers toe wilde
voegen om minder kosten te maken. Daardoor is het onderzoek nog niet gestart. Onze inzet is en
blijft dat dit onderzoek eerst plaats moet vinden, voordat er verdere inhoudelijke stappen genomen
worden ten aanzien van de plas. Initiatiefnemer is daar op dit moment (nog steeds) voor aan zet.
Natuurontwikkeling Redichemsche Waard
Het perspectief in de Redichemsche Waard is, conform het door u vastgestelde bestemmingsplan,
een natuurgebied met extensief recreatief en agrarisch medegebruik. Op onderdelen roept de
ontwikkeling van het huidige agrarische gebruik (met name het verbouwen van mais) vragen op in
relatie tot het bestemmingsplan. Hierover bewandelen we twee sporen. Met onze gemeentelijke
juridisch adviseur en de juridische werkgroep van het collectief onderzoeken we de
(on)mogelijkheden van handhavend optreden op dit punt. Het andere spoor is het overleg met de
agrarische gebruikers van het gebied: de pachters. Met hen voeren we het gesprek over de toekomst
van hun bedrijfsvoering in relatie tot het landgebruik in de Redichemsche Waard. Het college zou
graag zien dat in samenspraak met de agrariërs het landgebruik meer extensief van aard zou
(kunnen) gaan worden conform de beschreven ambities.
Netwerk met derden
We blijven ons netwerk actief inzetten en informeren om onze doelen te bereiken. Dit betreft onder
andere contacten met Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie
Gelderland. De afgelopen periode hebben we de contacten met de provincie verstevigd. Samen met
de gemeente West Maas en Waal wordt het bestuurlijke gesprek met het college van GS over de
problematiek rondom diepe plassen in relatie tot bijvoorbeeld natuurontwikkeling gevoerd. Verder
blijven we de nodige contacten met diverse natuurorganisaties onderhouden, met het oog op een
mogelijke rol van dergelijke organisaties in bijvoorbeeld het toekomstig eigendom en/of beheer van
het (delen van het) gebied.
Landelijke ontwikkelingen ten aanzien van import grond en baggerspecie bij diepe plassen
Zoals bekend zijn er ook de nodige landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de invoer van
buitenlandse slib/grond voor diepe plassen. De staatssecretaris heeft per brief de Tweede Kamer
laten weten dat ze het van belang vindt dat het mogelijk blijft om grond en baggerspecie in te zetten
om diepe plassen te kunnen verondiepen, daar waar dit duidelijk bijdraagt aan de natuurwaarden en
de maatschappelijke functie van de plas, bijvoorbeeld voor recreatie.
Tegelijkertijd ziet ze dat de recente sterke stijging van de inzet van uit het buitenland geïmporteerde
grond/slib voor deze toepassing, in combinatie met enkele door het ministerie geconstateerde
incidenten, wel de vraag oproept of de bestaande kaders in wet- en regelgeving en het toezicht
daarop samen voldoende waarborgen bieden dat deze ingrepen in de praktijk ook leiden tot
positieve effecten voor natuur en milieu. Om die reden heeft ze een evaluatie toegezegd waarbij
waar nodig de wettelijke kaders voor verondiepen worden aangepast. Voor een verdere toelichting
wordt verwezen naar de brief in de bijlage.
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Het debat is te vinden via: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/importeren-en-dumpenvan-vervuilde-grond-uit-het-buitenland
Inmiddels is ook ambtelijk contact gelegd met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het
Ministerie wil de casus Redichemsche Waard een plek geven in de evaluatie. Het Ministerie denkt
hierbij aan een ronde tafelgesprek met de provincie, Rijkswaterstaat, de gemeente, het collectief, de
initiatiefnemer en bloot eigenaar. Het Ministerie geeft aan te streven naar de oplevering van de
evaluatie in het najaar van 2018. Vanzelfsprekend verleent het college alle medewerking aan de
evaluatie.
Doorkijk
Het college hecht eraan de eerder genoemde nulmeting naar de ecologische kwaliteit van de plas uit
te (laten) voeren en op basis van de resultaten te bepalen hoe mogelijke vervolgstappen in het
dossier Redichemsche waard er uit zien. Voor vervolgstappen - die in overleg met collectief,
initiatiefnemer en bloot eigenaar moeten worden bezien - blijven de door u gestelde kaders
uiteraard leidend. Daarnaast worden de in deze notitie beschreven aanpalende acties doorgezet.
De prioriteit van het college van B&W blijft liggen bij de gezamenlijke planvorming voor de
toekomstige ontwikkeling van Redichemsche waard, waarbij het behouden, versterken en
beschermen van de natuur-, landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische en recreatieve
waarden (inclusief de kwaliteit van het water) in goede balans zijn.

Bijlagen
-

Aanbiedingsbrief procesbegeleider Redichemsche Waard
Rapport onafhankelijk procesbegeleider
Brief staatssecretaris ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Opzet nulmeting
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Gemeente Culemborg, t.n.v. de heer Collin Stolwijk
De heer Bert Sanderse
DRW, t.n.v. de heer Jan-Willem van Waning
Het Collectief, t.n.v. mevrouw Magda Bruin
Betreft: Rapport Verkennings- en Ontwikkelfase Redichemse Waard
Amsterdam, 18 juli 2018,
Beste partners in de zoektocht naar een duurzaam ingerichte Redichemse Waard,
Jullie zijn naar verwachting inmiddels al volop in vakantiestemming! Het is in ieder geval in deze warme
periode een voor de hand liggende invulling van de ‘time out’ die jullie op 11 april hebben afgesproken.
Hierbij ontvang je de definitieve rapportage over de Verkennings- en Ontwikkelfase van de Redichemse
Waard. Jullie hebben afgesproken dat het rapport en de bijlagen openbaar zijn. Jullie afspraak van 11
april is ook om gezamenlijk te communiceren naar aanleiding van de rapportage en het onderzoek.
Het rapport spreekt voor zich. We hebben voortgang geboekt en er is ook teleurstelling omdat we
dachten nu al verder te zijn. Er is hard gewerkt en we zijn waar we zijn. Ook ik kijk als procesleider
afwisselend met de bril van ‘halfvol’ en ‘halfleeg’ glas naar waar we staan. Dank voor de prettige, goede
persoonlijke contacten: positief, constructief, professioneel en kritisch. Dat waardeer ik zeer.
Ik spreek mijn grote waardering uit voor ieders persoonlijke inzet om bruggen te slaan, ruimte te zoeken
om met elkaar verder te komen. Het gáát ook wel ergens over: aan de basis staan van een duurzame
inrichting van de Redichemse Waard is tenslotte een enorme verantwoordelijkheid die je op je neemt!
Als je er zo naar kijkt dan is een jaar verkennen en ontwikkelen wellicht niet vreemd. Vooral als je beseft
dat het een complex vraagstuk is, je als vertrekpunt verschillende belangen hebt, dat verschillende
persoonlijkheden met verschillende rollen aan tafel zitten, dat een lange historie het jullie soms moeilijk
maakt om de blik op de toekomst te richten, dat een gevoel van ‘wij-zij’ het soms moeilijk maakt om
met elkaar te benoemen wat je wél wilt. En toch: de wereld is al anders dan een jaar geleden!
De ‘time out’, de onderzoeken, de gesprekken met gebiedsorganisaties, de ‘nieuwe duidelijkheid’ over
het wettelijk kader: het zal allemaal leiden tot nieuwe energie in de volgende fase!
In de afgelopen weken is veel nagedacht over ‘hoe verder’. Ik heb enkele reflecties en suggesties op een
rij gezet die het overdenken waard zijn. Veel succes en nogmaals veel dank voor de samenwerking.
Vriendelijke groet,

Hans Bekkers
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De ‘time out’, hoe verder?
In het minnelijke traject voor de Redichemse Waard is een knip gemaakt, een ‘time out’, nadat jullie
bijna een jaar hebben geïnvesteerd in de relatie met elkaar en een duurzaam plan voor de Redichemse
Waard. Het vertrouwen is broos, het initiatief met breed commitment is nog niet gevonden. Uiteindelijk
blijft de opgave te zoeken naar scenario’s waar wél breed commitment voor is. Reflecties en suggesties.
1. Voer jullie afspraken van 11 april uit
De ‘time out’ is een van de afspraken die jullie hebben gemaakt op 11 april 2018. Vertrouwen in
elkaar is essentieel. Alleen al daarom is het zaak om ook de overige afspraken van 11 april uit te
voeren: de nulmeting, voeren van gesprekken met stakeholders zoals gebiedsbeheerders, contact
houden met elkaar.
De initiatiefnemer geeft aan de nulmeting en onderzoeken later in het seizoen uit te laten voeren.
Het ligt inderdaad in de rol van initiatiefnemer om de patstelling te doorbreken die is ontstaan over
‘ononderhandelbare aspecten’ en de start van de nulmeting. Advies is daarom de beweging in het
traject te brengen en proactief met Collectief en gemeente over de start te communiceren.
Naar aanleiding van Tweede Kamervragen en de publieke discussie is de verwachting dat binnenkort
‘nieuwe duidelijkheid’ ontstaat over het wettelijk kader. Advies is ook om naar elkaar uit te spreken
dat je het wettelijk kader voor verondiepen en materiaalgebruik zult accepteren. Ook dat versterkt
het vertrouwen in elkaar die nodig is voor de voortgang.
Als de ‘nieuwe duidelijkheid’ er is dan is raadzaam om met Rijkswaterstaat de geannuleerde
themadiscussie te houden over het wettelijk kader voor verondiepen en gebruik van materiaal.
Het is raadzaam om ook andere themabijeenkomsten te organiseren: ‘Gebiedspecifieke
biosystemen, natuur, landbouw’ en ‘Cultuurhistorie, landschappelijke elementen en archeologie’.
2. Besef dat het minnelijke traject voortduurt, inclusief doel en uitgangspunten
Ook tijdens de ‘time out’ blijven doel en uitgangspunten van het minnelijke traject gelden. Doel is
een plan voor de duurzame inrichting; opgave is om scenario’s te vinden waar breed commitment
voor is. Uitgangspunten die gelden, zijn:
a. De procesvoorwaarden.
b. De afspraak dat tijdens het minnelijke traject geen fysieke ingrepen in de Redichemse Waard
zullen plaatsvinden, er geen wijziging in recreatief gebruik zal zijn en formele stappen conform
de procesafspraken zullen verlopen (6 juli 2017).
c. Het tijdelijk parkeren van de juridische procedures.
Nieuw Script . Dufaystraat 9-III 1075GS Amsterdam
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3. Hou contact met elkaar, hou elkaar op de hoogte, organiseer regie
Deze oproep is ook in de Ontwikkelfase verschillende keren gedaan. Bel elkaar op als je een vraag
hebt of een actie onderneemt. Spaar niet je vragen en grieven op in een mail. Ook dit gaat over
vertrouwen: hou elkaar op de hoogte van wat je doet. Het is tot op heden helaas weinig gebeurd
ondanks de oproepen en toezeggingen. In de komende maanden als de routine van besprekingen
wegvalt is het des te belangrijker om in contact te blijven. Voorkom dat iedereen eigen acties
uitvoert die wel verband hebben met elkaar en waarvan anderen niets afweten. Dat voedt
wantrouwen. Contact houden is trouwens een afspraak van 11 april.
Advies is: organiseer de lichte vorm van regie (wie neemt deze bal aan?). Maak een aantal afspraken
om desnoods in kleine afvaardiging bij elkaar te komen.
4. ‘Puzzelstukken’: zorg voor doorbraken op onderdelen
We zijn bezig aan een complex proces, waarbij het helpt om op onderdelen doorbraken te
organiseren, vaak onderwerpen waar we tegenaan hikken, die maar niet transparant willen worden.
Advies is om voor die onderwerpen korte mediations te starten. Het is een veilige manier met veel
waarborgen voor het behoud van rechten en belangen stappen te zetten. Op die manier wordt het
mogelijk om ‘stukken van de puzzel’ op te lossen. Ik ben te allen tijde beschikbaar als jullie daar
beroep op doen.

Hans Bekkers, 18 juli 2018
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Geachte voorzitter,
Op 27 maart 2018 heeft het lid Laçin (SP) verzocht om een debat over “het
importeren en dumpen van vervuilde grond in diepe plassen”. In het ordedebat
van 29 mei jl. heeft hij zijn verzoek herhaald. De Kamer heeft daarbij verzocht
om, voorafgaand aan het debat, per brief te worden geïnformeerd. Naar
aanleiding hiervan bericht ik u het volgende.
Ik begrijp uw zorg over het verondiepen van diepe plassen met vervuilde grond.
De recente berichten over relatief grote hoeveelheden plastic op de oever van een
plas bevestigen dit. Diepe plassen worden vaak opnieuw ingericht om de natuuren recreatieve waarde van een plas te verbeteren. Voor het herinrichten is grond
of baggerspecie nodig. Omdat een diepe plas veelal is ontstaan door het winnen
van primaire materialen, wordt voor de verondieping vaak herbruikbare grond en
baggerspecie gebruikt. Het verondiepen van een diepe plas kan echter niet
zomaar.
Het toepassen van grond en baggerspecie in een diepe plas mag alleen als aan de
wettelijke eisen en normen wordt voldaan. Dit houdt ook in dat verondieping
alleen aan de orde kan zijn als dat nuttig en functioneel is, bijvoorbeeld wanneer
een diepe plas moet worden getransformeerd in een natuur- of recreatiegebied.
Dit moet de initiatiefnemer onderbouwen richting waterschap of Rijkswaterstaat
als bevoegd gezag. De milieunormen1 die zijn opgenomen in het Besluit
bodemkwaliteit zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het
oppervlaktewater en grondwater wordt beschermd. Tot slot geldt voor de
initiatiefnemer ook een zorgplicht om nadelige gevolgen voor milieu en natuur te
voorkomen, op grond van artikel 7 van het Besluit bodemkwaliteit.
Voor de uit het buitenland geïmporteerde grond en baggerspecie gelden dezelfde
normen. Buitenlandse grond en baggerspecie die sterk is vervuild en niet voldoet
aan de eisen voor hergebruik mag op grond van de EVOA 2 niet in Nederland

1

In mijn brief van 24 april 2018, in antwoord op Kamervragen van het lid Dik-Faber (CU),
heb ik u nader geïnformeerd over de eisen die nu worden gesteld aan de toepassing van
grond en baggerspecie in een diepe plas.
2
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worden geïmporteerd, tenzij de grond en baggerspecie kan worden gereinigd.
Rijkswaterstaat en de waterschappen houden toezicht op de verondieping van
diepe plassen, en de Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de
import van grond en baggerspecie.
Ik vind het van belang dat het mogelijk blijft om grond en baggerspecie in te
zetten om diepe plassen te kunnen verondiepen, daar waar dit duidelijk bijdraagt
aan de natuurwaarden en de maatschappelijke functie van de plas, bijvoorbeeld
voor recreatie. Tegelijkertijd roept de recente sterke stijging van de inzet van uit
het buitenland geïmporteerde grond voor deze toepassing, in combinatie met de
eerdergenoemde incidenten, wel de vraag op of de bestaande kaders in wet- en
regelgeving en het toezicht daarop samen voldoende waarborgen bieden dat deze
ingrepen in de praktijk ook leiden tot positieve effecten voor natuur en milieu. Om
deze reden ben ik van plan om deze kaders de komende tijd te evalueren en waar
nodig aan te passen. Daarbij zal ik naast het zo nodig actualiseren van de
bestaande specifieke kwaliteitseisen onderzoeken of het nodig is om het maximale
percentage bodemvreemd materiaal, dat bij een dergelijke verondieping kan
worden ingebracht, te beperken.
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Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

S. van Veldhoven - Van der Meer
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Gezamenlijk proces voor een duurzame
inrichting van de Redichemsche Waard
Verkenning- en Ontwikkelfase
Juni 2017-april 2018

1

Met het doel de haalbaarheid en vorm van een gezamenlijk en minnelijk proces voor een duurzame
inrichting van de Redichemse Waard te onderzoeken, zijn in juni 2017 initiatiefnemer Van Waning,
blooteigenaar Sanderse, gemeente Culemborg en Collectief Redichemse Waard gestart met een
verkenning.
Na afronding van de verkenning in oktober 2017, hebben deze vier partijen besloten om in het
ingezette minnelijke traject de vervolgstap te zetten naar de inhoud. Zij zijn een Ontwikkelfase
ingegaan met als doel om een concept-Ontwikkelplan op te stellen voor de duurzame inrichting van
de Redichemse Waard. Zes maanden later, in april 2018 ronden zij de Ontwikkelfase af, is het conceptOntwikkelplan niet opgeleverd en besluiten zij om een Onderzoeksfase in te gaan, waarin onder
andere een nulmeting wordt uitgevoerd.
Dit rapport is een verslag van de Verkenning- en Ontwikkelfase, opgesteld door de onafhankelijke
procesleider. Het is een beschrijving van wat de partijen hebben bereikt, en hoe zij de gezamenlijke
opdracht hebben opgepakt. Het rapport markeert de afronding van de Ontwikkelfase.
Een concept van het rapport is door de deelnemende partijen voorzien van opmerkingen en
aanvullingen, met het doel dit rapport een gezamenlijk product te laten zijn. In kaders en cursief
gedrukt zijn korte samenvattingen van het Collectief opgenomen. Daarmee is het rapport tegelijk
de basis voor verdere gezamenlijk te nemen stappen, te beginnen met de Onderzoeksfase.
Het proces verloopt trager dan verwacht, maar partijen zijn nog altijd op weg naar een gezamenlijk
gedragen Ontwikkelplan voor de duurzame inrichting van de Redichemse Waard.

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 beschrijft de Verkenningsfase, hoofdstuk 2 de Ontwikkelfase.
Per hoofdstuk beschrijft paragraaf 1 het doel en wat partijen hebben bereikt.
In de 2e paragraaf leest u op detailniveau per bijeenkomst of actie de voortgang of wat er is besloten.
In de 3e paragraaf vindt u een toelichting.

Hans Bekkers, Nieuw Script, Amsterdam
info@nieuw-script.nl
Juli 2018
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Samenvatting
Om de mogelijkheden te onderzoeken van een duurzame inrichting van de Redichemsche Waard, voor
het gebied van land en water, werken initiatiefnemer Van Waning, blooteigenaar Sanderse, gemeente
Culemborg en Collectief Redichemsche Waard vanaf zomer 2017 aan een Verkenning- en Ontwikkelfase.
Bij aanvang is de verwachting dat de dialoog binnen enkele maanden leidt tot concept Ontwikkelplan.
Dat gaat minder snel dan was verwacht. In april 2018 eindigt de Ontwikkelfase. In april is er nog geen
concept-Ontwikkelplan. Dat is een tegenvaller. Wat hebben de vier partijen in de periode van juni 2017
tot april 2018 wél bereikt? Dat is tenslotte de basis voor het vervolg: de Onderzoeksfase.
Grote winst is dat de partijen zich ‘uit de juridische klem’ hebben gehaald, zodat er ruimte is om
te bespreken wat partijen met elkaar willen als het gaat om de duurzame inrichting van de Redichemse
Waard. Het minnelijke traject met onafhankelijke procesleider loopt. Sterk is de afspraak dat tijdens dit
minnelijke traject geen fysieke ingrepen in de Redichemse Waard zullen plaatsvinden, er geen wijziging
in recreatief gebruik zal zijn en formele stappen conform de procesafspraken zullen verlopen.
Wát de partijen voor ogen hebben met een duurzame inrichting van de Redichemse Waard, hebben zij
vastgelegd in de ‘Matrix’: 13 doelen met ambities. Het besef leeft dat de doelen -als zij concreter
worden- deels tegenstrijdig kunnen zijn, dat prioriteiten zullen moeten worden gesteld en keuzes
worden gemaakt om een duurzame combinatie van doelen mogelijk te maken. De partijen hebben
bereikt dat zij beter inzicht hebben in elkaars werelden. Ze beseffen dat er wel wat nodig is om deze
werelden te overbruggen. Er is veel bereikt in ‘thematische sessies’. Het is niet gelukt om alle
thematische besprekingen uit te voeren die zijn gepland. Hetzelfde geldt voor gesprekken met
provincie, Rijkswaterstaat, landschapsbeheerders, pachters en andere organisaties.
De partijen hebben besloten de Onderzoeksfase te beginnen met een nulmeting. Immers, als je als doel
hebt om de ecologische situatie van plas, bodem en oevers te verbeteren, dan is het cruciaal dat je weet
wat je vertrekpunt is. De nulmeting kan bovendien inzicht geven of slibstort kan bijdragen aan
verbetering van de natuur, een voorwaarde die gemeente en Collectief stellen. De initiatiefnemer geeft
aan de nulmeting nu nog niet te willen uitvoeren; hij geeft aan behoefte te hebben aan duidelijkheid
over de relatie tussen concrete ambities en doelen en het wettelijk kader. Parallel aan het minnelijke
traject vindt landelijk discussie plaats over het wettelijke kader voor verondiepen. Mogelijke evaluatie
en aanpassing van wetgeving geven de partijen naar alle waarschijnlijkheid de duidelijkheid die zij over
het wettelijk kader nodig hebben om elkaar te vinden in vervolgstappen.
De vier partijen hebben afgesproken om de Onderzoeksfase verder te benutten om gesprekken voort
te zetten met Rijkswaterstaat, provincie, natuurbeschermingsorganisaties en andere stakeholders.
Om na te denken hoe zij na de zomer van 2018 samen verder gaan. De afspraak is dat de partijen ‘met
enige afstand en rust tijdens de Onderzoeksfase als partners betrokken blijven’. Dat vereist regie.
Het traject kost veel inzet van alle deelnemers: 3 bijeenkomsten in de verkenning, 7 in de Ontwikkelfase.
Daartussendoor is veel inzet voor intern overleg en terugkoppeling met achterbannen. Soms overheerst
het gevoel dat het glas halfleeg is, soms dat het halfvol is. Er is veel bewondering voor ieders inzet. De
wens en hoop is dat de nulmeting en ‘time out’ zullen leiden tot nieuwe inzichten, hernieuwde energie,
zodat de partijen uiteindelijk komen tot duurzame inrichting en beheer van de Redichemse Waard waar
ieder achter staat.
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1. Verkenningsfase
Op 20 juni 2017 komen de volgende partijen bij elkaar om de start te maken met de verkenning van
een gezamenlijk en dus minnelijk proces voor een duurzame inrichting van de Redichemsche Waard:
initiatiefnemer Van Waning (verder: initiatiefnemer), blooteigenaar Sanderse (verder:
blooteigenaar), gemeente Culemborg (verder: gemeente) en Collectief Redichemsche Waard
(verder: Collectief). Namens partijen, namen de volgende personen deel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magda Bruin (Stichting Redichem de Geeren, voorzitter Collectief)
Maarten Grasveld (Burgerinitiatief Redichemsche Waarde)
Bert Bramer (Watersportvereniging de Helling)
Albert Jager (Eerste Culemborgse Hengelaars Vereniging)
Channa Cohen Stuart (Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden)
Yme Jan Bosma (Natuur en Vogelwacht Culemborg en omstreken)
Jan Willem van Waning (DRW, initiatiefnemer)
Constans van Munster (LPB Sight, namens initiatiefnemer)
Bert Sanderse (blooteigenaar)
Collin Stolwijk (wethouder gemeente Culemborg)
Ed Stijnen (gemeente Culemborg)
Martine Gooszen (burgerinitiatief Redichemse Waarde, verslaglegging)

De Verkenningsfase begint op 20 juni 2017 en eindigt op 2 oktober 2017.

1.1.

Doel en resultaten

Het doel van partijen met de Verkenning is om inzicht te krijgen in gemeenschappelijke doelen bij
een duurzame inrichting van de Redichemsche Waard, aanvullende doelen van iedere organisatie,
en een voorstel voor het proces waar ieder achter staat om de verkende doelen te realiseren.
De partijen hebben de volgende resultaten geboekt tijdens de Verkenning:
1. De hoofdlijnen van de gemeenschappelijke en aanvullende doelen zijn bekend (§1.3)
2. De procesvoorwaarden zijn vastgesteld (bijlage 1.3)
3. Tijdelijk parkeren van juridische procedures (bijlage 3)
4. Een proces om te komen tot een integraal Ontwikkelplan: het minnelijke traject kan voortgaan.
(bijlage 6)
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1.2.

Chronologie van gebeurtenissen

Processtap/ datum

Stap gezet/ resultaat geboekt

Vastgelegd in [bijlagen]

Startbijeenkomst
Verkenning

1. Gemeenschappelijk doel van de
verkenning vastgesteld
2. In kaart gebracht waar het partijen om
gaat (belangenkaart)
3. Principeafspraak gemaakt om uit
juridische stand te stappen
4. Overeenstemming bereikt over
procesvoorwaarden
5. Scope en omvang van gebied bepaald,
namelijk water en land
6. Afspraak om gezamenlijk te
communiceren

•

20 juni 2017

•

•

Verslag 20 juni 2017
(vastgesteld 6 juli) [bijl. 1]
Definitieve
procesvoorwaarden
20 juni 2017
(vastgesteld 6 juli) [bijl. 1.1]
Gezamenlijk communiqué
[bijl.1.2]

Verdiepende
gesprekken
juni-juli 2017

1. Beter inzicht in waar het iedere partij om
gaat; inhoud en proces
2. Vertrouwen vergroot in proces

2e bijeenkomst

1. Definitieve procesvoorwaarden en verslag
van 20 juni 2017 akkoord
2. Partijen voeren voor eerste keer
gezamenlijk gesprek over de inhoud
3. Afspraak onderzoeken hoe partijen
juridische procedures kunnen parkeren
zonder zichzelf tekort te doen

•

Verslag 6 juli 2017
(niet vastgesteld) [bijl. 2]

Voorbereiding
slotbijeenkomst
verkenning
14 september 2017

1. Juridische procedures geparkeerd
2. Procesafspraken voor het opstellen van
een integraal Ontwikkelplan

•

Verslag 14 september 2017
(vastgesteld 2 oktober)
[bijl. 3]

3e bijeenkomst:
Slotbijeenkomst
Verkenning

1. Akkoord op verslag 14 september inclusief
aanvullingen
2. Aanpassen wijze van verslaglegging (meer
aandacht voor houding, gedrag en
procesgang n.a.v. lange duur parkeren van
juridische procedures)
3. Akkoord toegang terrein tot 15 november
4. Akkoord op procesvoorstel volgende fase:
opstellen integraal Ontwikkelplan,
inclusief procesbegeleider
5. Afspraak gezamenlijke communicatie
6. Akkoord afronden verkenningsfase en
starten Ontwikkelfase

•

Verslag slotbijeenkomst
Verkenning 2 oktober 2017
(vastgesteld 18 oktober)
[bijl. 4, 4.1, 4.2]

6 juli 2017

2 oktober 2017
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1.3.

Toelichting

In kaart brengen en concreet maken van doelen
De verkenning richt zich op afspraken over het gezamenlijke proces en het in kaart brengen van de
doelen van de vier partijen: ‘waar gaat het om?’ De nadruk bij blooteigenaar en initiatiefnemer ligt
op het laatste: achterhalen van inhoudelijke doelen van Collectief en gemeente. Dat blijkt niet in lijn
te zijn met de insteek van het Collectief, dat in eerste instantie de nadruk legt op afspraken over het
proces, feiten en uitgangspunten, de mate van betrokkenheid en rolinvulling. De gemeente heeft
het raadsbesluit als kader.
De inhoud is in de verkenningsfase dus niet het belangrijkste onderwerp; inhoud kan alleen op
hoofdlijnen in kaart gebracht worden. Het parkeren van de juridische procedures en het vaststellen
van de gezamenlijke procesafspraken zijn de belangrijkste opbrengsten van de Verkenning. Met
deze oogst besluiten de vier partijen dat een vervolgstap een haalbare kaart is.
Hoe zitten we aan tafel? Het Collectief:
‘De verkenning start met het onderzoeken of er een gezamenlijke ontwikkeling mogelijk is,
waarbij we eerst de vraag beantwoorden hoe de inbreng van de vier partijen te wegen. Is de
stem van het Collectief van dezelfde waarde als die van de blooteigenaar, initiatiefnemer en de
gemeente? Voor de blooteigenaar is het in eerste instantie lastig om vanuit gelijkwaardigheid
met de andere partijen te praten. Partijen stellen uiteindelijk vast dat de stem van alle vier de
partijen even zwaar weegt in dit gezamenlijk proces.
Het Collectief Redichemse Waard zit aan tafel namens zes verschillende organisaties en er is
steeds een vertegenwoordiger per organisatie aanwezig bij het overleg.
De gemeente is vertegenwoordigd door de verantwoordelijke manager binnen de organisatie en
de wethouder die dit onderwerp in portefeuille heeft en opereert vanuit de kaders van het
vastgelegde raadsvoorstel. De wethouder koppelt de voortgang regelmatig terug naar de Raad.’

Tijdens 1-op-1-gesprekken en de 2e bijeenkomst (6 juli, bijlage 2) ontstaat een ‘lijst van belangrijke
onderwerpen’. Uiteindelijk leidt de Verkenning tot de volgende gemeenschappelijke en voor de vier
deelnemende partijen aanvullende doelen op hoofdlijnen.
Gemeenschappelijke en aanvullende doelen op hoofdlijnen
• Blooteigenaar
o Goede relatie met bewoners, verenigingen, gebruikers, gemeente
o Met hen het gesprek over inhoud voeren: wat wil men?
o Verantwoorde ecologische invulling naar huidige maatstaven
o Rendement vanuit ondernemersperspectief
• Initiatiefnemer
o Mogelijk maken van recreatie en natuur
o Goede aanpak als uitstraling voor het bedrijf
o Met de partijen het gesprek over inhoud voeren: wat wil men?
o Rendement vanuit ondernemersperspectief
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•

•

Collectief
o Gelijkwaardig deelnemen
o Inbreng van kennis en inzichten over inhoud: natuur, landschap, cultuurhistorie,
archeologisch onderzoek, recreatie
o Eenduidig beeld van feiten (erfpacht, toegang, vergunning, wet- en regelgeving)
o Duurzame organisatievorm voor beheer en financiering
o Opruimen, inrichten en bergen volgens huidige inzichten
o Eigendom naar derde partij/publieke organisatie als tegenprestatie voor opgeven 50
jaar erfpacht
Gemeente
o Veiligstellen van maatschappelijke waarden van het gebied voor toekomstige generaties
o Duidelijk bestemmingsplan/ omgevingsplan
o Duidelijkheid over eigendom, gebruik, toegankelijkheid, beheer & onderhoud,
financiering
o Handhaving van afspraken
o Handelen binnen kaders van het raadsbesluit over de Redichemsche Waard.
Waar gaat het gesprek over? Het Collectief:
‘Het overkoepelende, gezamenlijke doel is de duurzame inrichting van de hele Redichemse
Waard die zo’n 70 hectare beslaat. 32 hectare water en de rest is agrarisch gebied waar gras en
mais op verbouwd wordt door verschillende pachters. De duurzame inrichting beperkt zich dus
niet tot de plas en de oevers, zoals eerder gepresenteerd door De Redichemse Waarde BV in een
concept inrichtingsplan in november 2016.
In het gesprek gaat het vaak over handhaving en beheer van de toegang en de beplanting van de
akkers die rond de plas liggen. Iets waar de leden van het Collectief de blooteigenaar op
aanspreken. Met name de maisbouw op de landtong is onderwerp van discussie. Daarnaast
vindt er in het kader van Rijkswaterstaatproject ‘Ruimte voor de rivier’ bomenkap plaats die niet
volgens plan wordt uitgevoerd waardoor er veel te veel wordt verwijderd. Partijen bespreken dit
onderwerp, gezien het verschil van inzicht over de reparatie van deze kap.’

Vertrouwen in elkaar
Het verkrijgen van vertrouwen in elkaar is in de Verkenningsfase een belangrijk onderwerp, zo niet
hét belangrijkste onderwerp. Er is nog geen ruimte voor een diepgaand inhoudelijk gesprek.
Onderling vertrouwen wint aan kracht door het gezamenlijke akkoord op de procesvoorwaarden,
nadat daar eerder lang over was gesteggeld (bijlage 1.1). Vertrouwen wint ook aan kracht door de
informele gezamenlijke boot- en wandeltocht in de Redichemse Waard, waarbij deelnemers
verhalen van elkaar horen. Watersporters in het Collectief geven aan wat voor hen belangrijk is; de
overlast van auto’s door dagrecreanten en de stal met varkens worden besproken. Ieder luister met
aandacht naar de toelichting van initiatiefnemer op het begrip ‘nuttige toepassing’.
Het vertrouwen wint aan kracht als partijen op 6 juli 2017 (bijlage 2) afspreken dat tijdens dit
minnelijke traject geen fysieke ingrepen in de Redichemse Waard zullen plaatsvinden, geen wijziging
in recreatief gebruik zal zijn en formele stappen conform procesafspraken zullen verlopen.
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Vertrouwen krijgt echter een deuk als de operationalisering en toegezegde bevestiging door
blooteigenaar van het ‘parkeren’ van de juridische procedures lang duurt. Hoewel de oorzaak deels
ligt in onduidelijkheid over het behoud van rechten bij ‘parkeren’ ten gevolge van nieuwe
procedures bij het Hof, toch heeft de vertraging tot gevolg dat het vertrouwen een deuk krijgt.
Bij pril vertrouwen werkt de geringste afwijking van een toezegging immers als bevestiging van
wantrouwen: ‘zie je wel’. Iets wat de partijen nou juist willen veranderen. Een geplande bijeenkomst
op 23 augustus wordt uitgesteld naar 14 september 2017.
Ieder houdt woord en op 14 september bevestigen de partijen dat juridische procedures voor
onbepaalde tijd zijn opgeschort, zonder verlies van rechten. Dit wordt herhaald op 2 oktober
(bijlagen 3, 4, 4.1, 4.2). Een cruciale stap, omdat het tijdelijk loskomen van de juridische klem een
voorwaarde is om met elkaar na te denken over inhoud: ‘wat willen we wél?
Hoe gaan we te werk? Het Collectief:
‘Op het moment dat het overleg start spelen er ook nog juridische zaken tussen enerzijds blooteigenaar en de gemeente over het behoud van de erfpacht door de gemeente en anderzijds
tussen Stichting Redichem de Geeren en de blooteigenaar waarbij de geldigheid van de door
Rijkswaterstaat verstrekte vergunning uit 1987 betwist wordt. Besloten wordt om beide
procedures op te schorten, omdat anders een gelijkwaardig gesprek aan tafel tussen de vier
partijen niet mogelijk is.
Het voorstel van de procesbegeleider voor de werkwijze en de planning van de volgende fase
waarin de inhoud verkend wordt, wordt door alle partijen geaccepteerd.’

Betrokkenheid van 2e ring-organisaties
Via de gemeente worden Rijkswaterstaat en provincie Gelderland geïnformeerd over het proces. In
de relatie met Rijkswaterstaat is een belangrijke stap voorwaarts dat één persoon bij Rijkswaterstaat
functioneert als coördinerende contactpersoon. De contactpersoon en de procesleider hebben ook
contact over de voortgang. De gemeente heeft contact met pachters.

Vertrouwelijkheid en achterbannen
Deelnemers spreken af dat de discussie aan tafel met elkaar in vertrouwelijkheid wordt gevoerd.
Dus niet via de pers. Conform de procesafspraken spreken partijen transparantie af. Onderdeel van
transparantie is de afspraak dat deelnemers periodiek overleg voeren met achterbannen. Daar
wordt in de procesplanning tijd voor vrijgemaakt.
De wethouder geeft regelmatig aan als bestuurder van de gemeente Culemborg aan binnen de door
de gemeenteraad gestelde kaders aan tafel te zitten en te handelen.

Communicatie
Een afspraak is ook dat de partijen regelmatig een communiqué uitsturen. Het door de partijen
vastgestelde communiqué is beschikbaar voor ‘breed informeren’, waaronder gemeenteraad en
pers. In de Verkenningsfase sturen blooteigenaar, initiatiefnemer, Collectief Redichemse Waard,
gemeente een communiqué uit na de startbijeenkomst van 20 juni 2017 (bijlage 1.2). Ook
vastgestelde procesafspraken (bijlage 1.1) zijn openbaar. De wethouder informeert de raad (29 juni
2017). De wethouder informeert de raad regelmatig gedurende deze en volgende fase, in goed
onderling overleg en met instemming van de andere deelnemers. De informatie van de wethouder
aan de gemeenteraad is te vinden op de website van de gemeente.
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Procesafspraken
Op 6 juli gaan de partijen akkoord met de definitieve procesvoorwaarden (bijlage 2) en op 14
september maken de vier partijen aanvullende afspraken over hoe zij samenwerken bij het opstellen
van een integraal Ontwikkelplan (bijlage 3). Op 2 oktober ronden de partijen de Verkenning af en
zetten de stap naar de Ontwikkelfase (bijlage 4).
Een vooruitblik: na de Verkenningsfase volgt de Ontwikkelfase (hoofdstuk 2)
Ondertekenen van het communiqué bij de start van de Ontwikkelfase op 18 oktober 2017 (bijlagen 5, 7)
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2. Ontwikkelfase
De Ontwikkelfase begint op 18 oktober 2017 en eindigt op 11 april 2018.

2.1.

Doel en resultaten

Na de Verkenning is het doel van de Ontwikkelfase de stap maken naar inhoud. Centrale vragen zijn:
wát willen initiatiefnemer, het Collectief, blooteigenaar en gemeente? En: zijn (inhoudelijke) doelen
te combineren tot een gezamenlijk plan voor een duurzame Redichemse Waard? Planning is in circa
een half jaar tijd het gezamenlijk Ontwikkelplan op hoofdlijnen op te leveren. Doel is ook om daarbij
het gesprek te intensiveren met inhoudelijk deskundigen, Rijkswaterstaat, provincie, pachters: 2e
ring-organisaties. Ook in deze fase wordt gebruik gemaakt van de onafhankelijke procesleider.
De partijen hebben tijdens de Ontwikkelfase de volgende resultaten wel en niet geboekt:
Gerealiseerd in Ontwikkelfase
Bepalen van
doelen
en concrete
invulling ervan

Niet gerealiseerd

Vastgesteld wat voor duurzame inrichting
van de RW belangrijke onderwerpen met
bijhorende ambities zijn: Matrix van 13
onderwerpen (bijlage 9)
Invulling van doelen in de Matrix van 13
onderwerpen (bijlage 9): wat willen we wél
en wat willen we per se niet?
Besef dat in de matrix elkaar
tegensprekende doelen en invulling van
doelen bestaan; keuzes zullen moeten
worden gemaakt als het totaal van het
Ontwikkelplan concreet is.
Uitspraak over verondiepen: is mogelijk als
middel, als dat bijdraagt de ecologische
kwaliteit van de Redichemse Waard te
verbeteren, onder voorwaarden.
Gedeelde opvatting dat voor beheer en
mogelijk eigendom
natuurbeschermingsorganisaties
betrokken worden

Voorstellen
van
initiatiefnemer
voor een
concept
Ontwikkelplan

Scenario’s van initiatiefnemer. Bespreking
van scenario’s leidt tot ongenoegen bij het
Collectief; gemeente ziet voortgang (bijlage
13). Tweede bespreking van nieuwe
scenario’s leidt tot concrete invulling van
enkele ‘heikele’ doelen (bijlage 13, 15) Er is
voor bespreking van deze doelen gekozen,
omdat daar belangen ver uit elkaar liggen.
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Geen keuzes gemaakt tussen elkaar
tegensprekende doelen en invulling van
doelen (Ontwikkelplan nog onvoldoende
concreet).
Geen uitsluitsel op vraag van
initiatiefnemer of invulling van doelen
bestaat die het Collectief beschouwt als
onacceptabel (materiaal vanuit buitenland
is genoemd als onacceptabel; discussie is
gaande over grondsoorten).
Geen gezamenlijk contact met
natuurbeheerorganisaties voor
Ontwikkelplan.
Keuze van een of meer scenario’s om uit te
werken naar een concept-Ontwikkelplan.

Gerealiseerd in Ontwikkelfase

Niet gerealiseerd

Vergroten van
gemeenschappelijke
inhoudelijke
kennis over de
doelen door
thematische
discussies en
betrekken van
deskundigen

Onderwerpen van de Matrix geclusterd.
Bijeenkomsten over clusters uit Matrix:
1. Cluster ‘Waterkwaliteit,
drinkwaterkwaliteit, biodiversiteit in het
water, ecologische effecten van
verondiepen’ (bijlage 10)
2. Cluster ‘Eigendom en beheer,
toegankelijkheid, rendabele exploitatie,
bergen’ (bijlage 11, 12)

Nog niet uitgevoerd zijn thematische
sessies over:
1. Thematische sessie over wettelijk
kader verondiepen, materiaalgebruik,
borgen kwaliteit, handhaving
2. Cluster ‘Gebiedspecifieke biosystemen,
natuur, landbouw’
3. Cluster ‘Cultuurhistorie,
landschappelijke elementen en
archeologie’.

Uitvoeren van
een nulmeting

Besluit genomen dat nulmeting nodig is om
de huidige ecologische kwaliteit van de plas
in kaart te brengen en dit objectief te laten
onderzoeken.

Vertrekpunt ecologische kwaliteit van plas
bepaald. Bepalen van mogelijkheden en
acties om de ecologische kwaliteit in
Redichemse Waard te verbeteren. Beide
vinden plaats na nulmeting.

Onderzoeksvragen en tijdpad nulmeting
gezamenlijk bepaald (mei-september 2018);
offerte ontvangen; besluit bekostiging
nulmeting; besluit opdrachtverstrekking;
afspraken over gezamenlijk monitoren van
het objectieve onderzoek (bijlage 16, 17)

12

Opdrachtverstrekking voor uitvoeren van
nulmeting. Is door initiatiefnemer
uitgesteld vanwege zijn dilemma over
aanvullende onderzoeksvragen door
wettelijke vereisten, en ‘nietonderhandelbare’ onderwerpen.

2.2.

Chronologie van gebeurtenissen

Ontwikkelfase (18 oktober 2017- 11 april 2018)
Processtap/
datum

Stap gezet/ resultaat geboekt

Vastgelegd in [bijlagen]

Startbijeenkomst
Ontwikkelfase

1. Gezamenlijke aankondiging van de
start van het ontwikkeltraject:
ondertekening communiqué door
gemeente, blooteigenaar, Collectief,
initiatiefnemer
2. Blooteigenaar geeft initiatiefnemer
mandaat namens hem op te treden
3. Doelenmatrix opgesteld (lijst van 13 te
bespreken onderwerpen)
4. Lijst van deskundigen opgesteld.

•

1. Doelenmatrix ingevuld: wat willen we
wél en wat willen we niet
2. Indeling van doelenmatrix in 4 clusters

•

1. Met deskundigen besproken van
cluster ‘waterkwaliteit, drinkwaterkwaliteit, biodiversiteit in het water en
ecologische effecten van verondiepen’

•

Verslag 15 november 2017
(niet vastgesteld, geen reacties en
aanvullingen) [bijl. 10]

Voorbespreking 1. Cluster 2 voorbespreken in klein
comité: eigendom en beheer,
24 november
toegankelijkheid, rendabele
2017
exploitatie (bergen uitgesteld)

•

Verslag 24 november 2017
(niet vastgesteld, geen reacties en
aanvullingen) [bijl. 11]

4e bijeenkomst:
Thema
Eigendom en
Beheer

1. Afspraak gemaakt dat initiatiefnemer
voorstellen levert, zodat partijen
gezamenlijk bespreken in hoeverre
doelenmatrix is te realiseren

•

Verslag 4 december 2017
(niet vastgesteld, geen reacties en
aanvullingen) [bijl. 12]

1. Initiatiefnemer stelt scenario’s op; zijn
besproken. Collectief teleurgesteld;
gemeente ziet commitment. Afspraak
dat initiatiefnemer opnieuw scenario’s
levert.

•

Verslag 20 december 2017
(niet vastgesteld, geen reacties en
aanvullingen) [bijl. 13]

18 oktober
2017

2e bijeenkomst
2 november
2017
3e bijeenkomst:
Thema Water
15 november
2017

•

•

Verslag 18 oktober 2017
(vastgesteld 6 juli) [bijl. 5]
Communicatiedocument
18 oktober 2017: ‘Na de verkenning
de start van het ontwikkeltraject’
[bijl. 6, 7]

Verslag 1 november 2017
(vastgesteld 15 november) [bijl. 8]
Matrix 13 doelen [bijl. 9]

4 december
2017
5e bijeenkomst
20 december
2017
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Processtap/
datum
Communicatie
22 januari en 15
februari 2018

Stap gezet/ resultaat geboekt

Vastgelegd in [bijlagen]

1. Uitsturen voortgangsbericht
2. Interventie i.v.m. stagneren voortgang

•
•

[bijl. 14]
[bijl. 19]

6e bijeenkomst

1. Nieuw toegevoegde scenario’s van
initiatiefnemer besproken
2. Gezamenlijk verstrekken van opdracht
voor onafhankelijke nulmeting
3. Afspraak verdiepen kennis grond, slib,
‘nuttige toepassing’, enz.
4. Afspraak plannen
themabijeenkomsten: cluster (a)
gebiedspecifieke biosystemen, natuur
en landbouw, (b) eigendom en beheer
(c) cultuurhistorie, landschappelijke
elementen en archeologie

•

Verslag 7 maart 2018 inclusief
aanvullingen (akkoord op gegeven)
[bijl. 15]

1. Besproken: vertrouwensbreuk en
-herstel
2. Afspraken gemaakt over:
a) Onderzoek nulmeting
b) Werkwijze opdrachtverstrekking en
-begeleiding
3. Einde Ontwikkelfase/start
Onderzoeksfase

•

Verslag 11 april 2018
(inclusief aanvullingen en reacties)
[bijl. 16, 17]

7 maart 2018

7e bijeenkomst
11 april 2018

2.3.

Toelichting

Concreet maken van doelen
De Matrix van 13 onderwerpen
Het concreet maken van doelen verloopt in een aantal stappen. Ten eerste bepalen partijen wat de
belangrijke onderwerpen zijn voor een duurzame inrichting van de Redichemse Waard. Hieruit volgt
de Matrix van 13 doelen (bijlage 9):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Waterkwaliteit voor recreatie
Grondwaterkwaliteit en bodem
Drinkwaterkwaliteit
Gebiedspecifieke biosystemen en natuur
Toegankelijkheid van land en water
Cultuurhistorie, landschappelijke elementen en archeologie
Recreatie
Eigendom en beheer
Agrarisch gebruik en extensieve landbouw
Rendabele exploitatie
Slibstort/ bergen
Duurzaam ingerichte Redichemse Waard en maatschappelijke (ver)binding
Tijdpad.
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Partijen maken de doelen concreet
Vervolgens wordt de vraag beantwoord wat de gezamenlijke ambitie is voor elk van de doelen.
Het concreet maken van de 13 doelen is huiswerk voor initiatiefnemer, blooteigenaar, Collectief en
gemeente. Zij geven voor ieder doel aan wat zij wél willen, en wat zij per se niet willen. Het is
duidelijk dat de invulling van de doelen elkaar soms kan versterken en soms met elkaar kan
conflicteren (bijlage 9). Keuzes en prioriteiten zijn van latere orde, als er meer zicht is op voorstellen
voor een concept-Ontwikkelplan.
Thematische sessies om gemeenschappelijke kennis te vergroten en deelafspraken te maken
Bij de bespreking van de doelen en de concretisering ervan, blijkt dat meer inhoudelijke kennis
nodig is. Of in ieder geval gemeenschappelijke kennis. De onderwerpen worden ingedeeld in
clusters met als doel om met deskundigen thematische sessies te houden. De clusters zijn:
1. Cluster ‘Waterkwaliteit, drinkwaterkwaliteit, biodiversiteit in het water, ecologische effecten
van verondiepen’. De thematische bijeenkomst vindt plaats op 15 november 2017. De
deskundige gastsprekers zijn Laura Seelen (Nederlands Instituut voor Ecologie) en Arnold
Kreveld (bureau Stroming) (bijlage 10)
2. Cluster ‘Eigendom en beheer, toegankelijkheid, rendabele exploitatie, bergen’. Thematische
bijeenkomsten vinden plaats op 24 november en 4 december 2017 (bijlage 11, 12).
Bij de thematische sessies ontstaat overeenstemming over het ‘beoogde eindplaatje’, waarbij
eigendom, beheer en onderhoud bij een professionele natuurbeheerorganisatie ligt.
Duidelijkheid over eigendom, beheer, onderhoud en toegankelijkheid maken deel uit van de
duurzame oplossing. Tijdens de Ontwikkelfase bestaat hierover geen duidelijkheid. De partijen
hebben ervoor gekozen om het minnelijke traject te gebruiken om uit de discussie te komen
waarin zij de juridische duidelijkheid zoeken. Zij drukken de ‘juridische pauzeknop’ in. Het is
dus een bewuste strategie. Gevolg is echter wel een regelmatig terugkerende discussie over
toegankelijkheid, sleutels van hekken en wie wat moet beheren. Deze voorvallen verstoren de
voortgang en het onderling vertrouwen.
De volgende thematische bijeenkomsten hebben nog niet plaatsgevonden, alhoewel er bij de
deelnemers wel behoefte is aan het bespreken van thema’s (bijlage 15):
3. Cluster ‘Gebiedspecifieke biosystemen, natuur en landbouw’.
4. Cluster ‘Cultuurhistorie, landschappelijke elementen en archeologie’.
5. De thematische sessie samen met Rijkswaterstaat over het wettelijk kader voor verondiepen,
materiaalgebruik, borgen van kwaliteit. De geplande bijeenkomst op 10 april 2018 kan geen
doorgang vinden, onder andere vanwege een parallel lopend traject van Tweede Kamervragen
aan de minister van IenW over het toepassen van slib uit het buitenland bij verondiepen.
De minister heeft Kamervragen beantwoord op 25 april 2018 (bijlage 18). De discussie over het
wettelijk kader bij verondiepen wordt daarna nog vervolgd.
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Hoe bespreken we inhoud? Het Collectief:
‘Partijen beschrijven de inhoud in de vorm van 13 formats met gemeenschappelijke doelen om
een ecologische verbeterslag te kunnen maken op het land en in de plas. Deze globale doelen
worden door alle partijen geaccepteerd en vormen daarmee de leidraad voor de te ontwikkelen
scenario’s. Voor gemeente en Collectief geldt het principe ‘nee, tenzij, ‘, dat de gemeenteraad als
kader heeft meegegeven bij het zoeken naar mogelijke oplossingen voor een duurzame
ontwikkeling. Slibstort is alleen een optie als dit ten goede komt van de natuur.
Omdat het beheer en de handhaving nog steeds veel tijd vragen tijdens en tussen de overleggen
door, constateren alle partijen dat het met het oog op een duurzame toekomst van de waard
nodig is om het eigendom van de gronden van de Redichemse Waard te verwerven om zo een
einde te maken aan de intensieve landbouw die de natuur bedreigt door de grote hoeveelheid
mest die uitgereden wordt.’

Initiatieven en voorstellen voor het concept Ontwikkelplan
De initiatiefnemer doet een voorstel voor een Ontwikkelplan op 4 december 2017. Het voorstel
doet voor het Collectief onvoldoende recht aan de matrix van 13 doelen. Ook de gemeente acht de
voorstellen nog onvoldoende concreet en uitgewerkt maar ziet wel aanknopingspunten en ruimte
om op basis hiervan het verdere gesprek met elkaar te voeren.
Een interventie om ‘breder te denken’ en opties voor voorstellen te verkennen is om met scenario’s
te werken. Voor de bijeenkomst van 20 december is de afspraak dat de initiatiefnemer scenario’s
opstelt en daarbij de financiële impact aangeeft. De discussie zal dan gaan over in hoeverre het
scenario de realisatie van gecombineerde doelen haalbaar maakt. De partijen zullen dan een
uitspraak te doen over de haalbaarheid van een ontwikkelplan voor de Redichemse Waard: een ‘go
– no go moment’. Ook in het tweede voorstel op 20 december 2017 maakt initiatiefnemer voor het
Collectief onvoldoende duidelijk hoe de verschillende van de 13 doelen worden gerealiseerd. Het
Collectief stelt dat een voorstel tot verondiepen alleen zin heeft als daarmee echte verbeteringen
gebracht worden in de ecologie van de plas en de omgeving van de plas. Het Collectief verwacht
-citaat: ‘een behoorlijke tegenprestatie van de initiatiefnemer als de gemeenschap meewerkt aan
verondiepen in het gebied waar nog ’50 jaar erfpacht op van toepassing is.’
De gemeente geeft aan dat uit het voorgestelde scenario het commitment van de initiatiefnemer
blijkt. De gemeente ziet dat er werk van de scenario’s is gemaakt en heeft daar waardering voor. De
gemeente heeft als commentaar dat de focus op de plas en oevers ligt en dat de aandacht ook moet
uitgaan naar ‘het land’. De gemeente ziet voldoende mogelijkheden om stappen voorwaarts te
zetten, beginnend bij de wezenlijke elementen: landtong, toegang, terp, wandelpaden.
De initiatiefnemer geeft aan dat hij uitgaat van de vergunningsvoorwaarden, waarbij verondiepen
de financiële motor is voor het realiseren van ecologische meerwaarde voor water én voor land, en
andere doelen. Invulling voor land wordt later ingevuld met het Collectief en de toekomstige
beheerder/eigenaar. Initiatiefnemer vraagt aan het Collectief om samen te werken bij het concreet
maken van het voorliggende voorstel. De initiatiefnemer nodigt uit om hem te laten ‘ervaren dat het
Collectief wil samenwerken om het voorliggende voorstel concreet te maken. Om verder te komen
met de invulling van het voorstel moeten we met elkaar kiezen en concreet worden’.
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De bijeenkomst op 20 december 2017 is een belangrijk moment waarop de partijen de
verwachtingen naar elkaar over de aan te leveren scenario’s uitspreken:
Bij het Collectief is behoefte aan:
• Objectieve onderbouwing (nulsituatie, onderbouwing behoud ‘koelkast’, enz.)
• Zekerheid dat water én land conform procesvoorwaarden in het plan worden betrokken
• Geruststelling: verbetering, inzicht in mate van verstoring (vissen, zwemmen, grondbank)
• Bevestiging van het commitment van de blooteigenaar.
Bij de gemeente is behoefte aan:
• Inzicht in scenario’s om de gemeenschappelijke doelen te realiseren
• Inzicht over hoe we voortgang boeken, hoe zetten we stappen?
Bij de initiatiefnemer is behoefte aan:
• Vertrouwen dat het Collectief wil samenwerken met initiatiefnemer om een duurzaam plan
te maken
• Concrete uitspraken en keuzes van Collectief en gemeente met onderbouwing: samen
voorstellen concreet maken en deze mogelijk maken.
De afspraak is dat de initiatiefnemer opnieuw scenario’s ontwikkelt die beter aansluiten op de
gestelde 13 formats, waaronder een scenario waarmee ecologische meerwaarde wordt gecreëerd
met weinig slibstort. Het go-no go-moment wordt losgelaten (bijlage 13).
Deze scenario’s worden pas op 7 maart 2018 besproken. Initiatiefnemer overschrijdt enkele
afgesproken termijnen voordat hij drie scenario’s ter bespreking rondstuurt. Dat heeft vertrouwen
gekost (zie § Vertrouwen in elkaar).
Tijdens de bespreking van de scenario’s stelt het Collectief enkele voorwaarden voor toe te passen
buitenlandse materialen bij verondiepen. Ook zet zij vraagtekens bij de borging van de kwaliteit van
aan te voeren materiaal, zeker als dat uit het buitenland komt. De gemeente geeft bij herhaling aan
dat voor haar het door de gemeenteraad genomen besluit met de daarin opgenomen ambities en
voorwaarden leidend is en blijft. Initiatiefnemer redeneert vanuit het wettelijk kader ten aanzien
van het gebruik van materialen.
De discussie leidt tot actie om thematische sessies te hervatten om het kennisniveau te vergroten
en vooral ook gemeenschappelijk te maken (bijlage 15). Bovendien tot de afspraak om uitvoering
van de nulmeting zodat partijen in het concept-Ontwikkelplan gerichte maatregelen kunnen nemen
om doelen van het cluster ‘waterkwaliteit’ te realiseren.
Hoe gebruiken we scenario’s om tot een concept Ontwikkelplan te komen? Het Collectief:
‘Partijen beschrijven de inhoud in de vorm van 13 formats met gemeenschappelijke doelen om
een ecologische verbeterslag te kunnen maken op het land en in de plas. Deze globale doelen
worden door alle partijen geaccepteerd en vormen daarmee de leidraad voor de te ontwikkelen
scenario’s. Voor gemeente en Collectief geldt het principe ‘nee, tenzij, ‘, dat de gemeenteraad als
kader heeft meegegeven bij het zoeken naar mogelijke oplossingen voor een duurzame
ontwikkeling. Slibstort is alleen een optie als dit ten goede komt van de natuur.
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Het uitgangspunt voor het opstellen van een scenario kan heel verschillend zijn. Op de eerste
plaats de scenario’s waarbij alleen gekeken wordt naar de opbrengsten die ten goede komen
aan natuurontwikkeling, waarbij het gaat om geld verdienen met het storten van slib om, elders
in de Redichemse Waard, natuurontwikkeling mogelijk te maken. Voor het Collectief gaat het om
een scenario waar de aquatische ecologie eventueel met slibstort verbeterd wordt. Een themaavond biedt inzicht in de manier waarop zo’n scenario opgesteld kan worden door het in kaart
brengen van de aquatische ecologie.
De initiatiefnemer schetst op verzoek van de gemeente en het Collectief een aantal scenario’s.
Hierbij gaat het om de relatie tussen kubieke meter slibstort en opbrengst voor de aanschaf van
grond voor natuurontwikkeling. Deze varianten zijn in eerste instantie alleen gefocust op de
opbrengsten en besteden volgens het Collectief te weinig aandacht aan de mogelijke
natuurontwikkeling. Wel ontstaat er zo een beeld van de revenuen die ingezet kunnen worden
voor de aanschaf van de gronden. Duidelijk is hierbij dat het maar om een klein gedeelte zou
kunnen gaan en dat er hoe dan ook partners gezocht moeten worden die meefinancieren als het
gaat om de aanschaf. Denk hierbij aan Staatbosbeheer en andere natuurorganisaties. Het
voornemen is dan ook om deze erbij te betrekken om een beter inzicht te krijgen in de
mogelijkheden.
Op verzoek van gemeente en Collectief besluit de initiatiefnemer een beter uitgewerkt scenario
te presenteren in december 2017. Dit scenario vertoont grote overeenkomsten met het in
november 2016 gepresenteerde concept inrichtingsplan en behelst alleen het verondiepen met
de maximale hoeveelheid kubieke meters slib. Hierover is het Collectief teleurgesteld, omdat er
zo geen recht gedaan wordt aan de 13 formats met daarin de vastgestelde doelen. Gevraagd
wordt aan de initiatiefnemer om te komen met scenario’s die recht doen aan de doelen uit de 13
formats en die ook het storten van minder slib als uitgangspunt hebben. Dit laatste is van groot
belang, omdat er grote zorgen zijn over het ontstaan van blauwalg als de put maximaal wordt
volgestort en daarmee ook de kenmerken van een diepe plas verliest. Kenmerkend voor een
diepe plas zijn de zogenaamde ‘koelkasten’ die een grote diepte nodig hebben. De huidige
recreatiemogelijkheden mogen niet in gevaar gebracht worden, zo is bijvoorbeeld zwemmen in
de rivier veel te gevaarlijk.
Hierna zijn nog twee andere scenario’s geschetst waarbij ook de mogelijkheid van minder
kubieke meters slibstort werd aangegeven door de initiatiefnemer.’

Nulmeting
Op 7 maart herhalen de partijen ook dat de nulmeting op korte termijn uitgevoerd moet worden.
Immers, als je als doel hebt om de ecologische situatie van de plas, bodem en oevers van de
Redichemse Waard te verbeteren, dan is het cruciaal dat je weet wat je vertrekpunt is.
Op 11 april 2018 bespreken de partijen het onderzoeksvoorstel van NIOO, en de wijze waarop
initiatiefnemer, Collectief en gemeente te werk gaan om de laatste onderzoeksvragen toe te voegen
aan de onderzoeksopzet, met als doel en planning om deze 27 april 2018 definitief te hebben.
Partijen maken afspraken over de opdrachtverstrekking aan NIOO, bekostiging door initiatiefnemer
en de wijze waarop monitoring plaatsvindt: Collectief, initiatiefnemer en gemeente vormen samen
de Begeleidingscommissie. De planning is dat het onderzoek eind april start en tot ongeveer
september duurt (bijlagen 16, 17).

18

De partijen besluiten dat met deze besluiten de Ontwikkelfase eindigt op 11 april 2018 en dat de
Onderzoeksfase start. De Ontwikkelfase eindigt niet met een gezamenlijk vastgesteld conceptOntwikkelplan.
De nulmeting. Het Collectief:
‘Er bestaat een verschil van inzicht tussen het Collectief, de gemeente en de initiatiefnemer over
de mate van concreetheid die nodig is om een ontwikkelplan op te kunnen stellen.
Het Collectief gaat ervan uit dat de doelen die vastgesteld zijn in de 13 formats voldoende
handvatten geven; de initiatiefnemer wil het graag over hele concrete zaken hebben die direct
met de uitvoering te maken hebben. Bij het collectief leeft de opvatting dat er eerst sprake moet
zijn van overeenstemming over de functie, om daarna pas aan de concrete inrichting te
beginnen.
Een belangrijk thema binnen deze discussie is de aard, de hoeveelheid en de herkomst van het
slib dat gestort kan worden. Voor de initiatiefnemer van het grootste belang, omdat dit de
financiële haalbaarheid van zijn project bepaalt. Deze slibdiscussie leidt tot een ogenschijnlijke
patstelling, waarbij beide partijen van het eigen gelijk overtuigd zijn, maar niet in staat de ander
te overtuigen. Om uit dit dilemma te stappen wordt afgesproken om een nulmeting uit te voeren
die de huidige aquatische ecologie in kaart brengt, om verbetermogelijkheden vast te kunnen
stellen en daarmee de wenselijkheid en de aard en de hoeveelheid van het te storten slib.’

Uitstel start nulmeting
De start van het onderzoek vindt echter nog niet plaats. Initiatiefnemer is van mening dat het om
redenen nog niet het goede moment is om het onderzoek van NIOO te starten. Zijn redenen zijn:
o Initiatiefnemer vraagt duidelijkheid over voorwaarden die het Collectief stelt. Concreet over
de acceptatie van toe te passen materialen bij verondiepen, die weliswaar wettelijk zijn
toegelaten, maar voor het Collectief ongewenst of niet-acceptabel zijn.
o Initiatiefnemer geeft aan dat een onderzoek voor het Bevoegd Gezag aan aantal wettelijk
vastgestelde aspecten moet voldoen. Het onderzoek van NIOO dekt volgens initiatiefnemer
niet al deze aspecten en hij geeft aan dat hij bovenop het onderzoek van NIOO nog een
aantal - voor andere partijen transparante - onderwerpen mee wil nemen.
Uitstel van de nulmeting. Het Collectief:
‘Besloten is dat de opdracht voor de nulmeting gezamenlijk verstrekt wordt aan het NIOO.
Partijen spreken ook af dat de resultaten door iedereen geaccepteerd zullen worden. Deze
conclusies zullen dan ook de basis vormen voor het op te stellen ontwikkelplan. Dan volgt er
een time-out.
Pas nadat de discussie over de opdrachtverstrekking rond was, bleek dat de initiatiefnemer
de nulmeting nu niet wil laten uitvoeren. Het argument is dat er meerdere onderzoeken
moeten plaatsvinden en het dan inhoudelijk en financieel onverstandig is om dit nul
onderzoek los uit te laten voeren. Daarbij wil de initiatiefnemer de nog op te stellen
richtlijnen van een discussiegroep afwachten. Het Collectief heeft hierop gereageerd met een
brief, waarin zij haar teleurstelling over de hele gang van zaken benoemt. Het Collectief
constateert in de brief ook dat het initiatief bij de initiatiefnemer ligt, en wacht tot de door
allen vastgestelde nulmeting uitgevoerd gaat worden.
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Het Collectief is niet ingegaan op het verzoek van initiatiefnemer om nu ononderhandelbare
thema’s te benoemen om zo de financiële haalbaarheid zeker te stellen. Zij houdt vast aan
de afspraak om eerst de afgesproken nulmeting te laten uitvoeren, om zo de stap naar het
ontwikkelplan te kunnen zetten; juist om uit een heilloze discussie te komen.
Op dit moment liggen de activiteiten stil.’

Vertrouwen in elkaar
Thematische discussies, met of zonder externe deskundigen, leveren een positieve bijdrage aan het
onderling vertrouwen. Bijvoorbeeld de discussie over ‘waterkwaliteit’ op 15 november 2017. Het is
jammer dat de thematische discussie over ‘wettelijk kader’ met deskundigen van Rijkswaterstaat in
april 2018 geen doorgang kan vinden en dat niet alle thema’s zijn besproken.
Het vertrouwen in elkaar komt onder druk te staan bij de bespreking van het door de initiatiefnemer
aangeleverde voorstel voor een concept-Ontwikkelplan op 20 december 2017: het Collectief is
zwaar teleurgesteld omdat -citaat: ‘het voorstel geen enkele van de gestelde doelen realiseert’ van
de matrix (bijlage 13). Het gesprek gaat vervolgens over herstel van het vertrouwen. De partijen
spreken af dat de initiatiefnemer scenario’s ontwikkelt die beter aansluiten op de gestelde 13
formats, met onder andere scenario’s waarmee ecologische meerwaarde wordt gecreëerd met
minder slibstort, verschillende dieptes, met ‘koelkasten’, enz.
Dat vertrouwen een dunne lijn is blijkt ook uit na een interventie van de procesleider om met de
voorzitter van het Collectief, de wethouder en initiatiefnemer een voorbespreking te houden. De
voorbespreking met de voorzitter wekt bij sommige leden van het Collectief irritatie op. Er vinden in
de Ontwikkelfase twee voorbesprekingen plaats.
Het vertrouwen komt onder druk te staan als afgesproken deadlines niet worden gerespecteerd en
geplande bijeenkomsten worden uitgesteld. De reden is dat de initiatiefnemer scenario’s en
voorstellen voor het Ontwikkelplan niet of laat aanlevert. Het proces ligt twee maanden stil. Na
interventie van de procesbegeleider (bijlage 19) komen de partijen begin maart 2018 weer bijeen.
De gemeente spreekt er zijn ongenoegen over uit dat meermalen om onduidelijke redenen
deadlines of gemaakte afspraken niet zijn gehaald of nagekomen.
Uiteindelijk weten de partijen het gat in het onderling wantrouwen niet te dichten in de
Ontwikkelfase. Het gaat vooral om het volgende:
o Het mandaat van initiatiefnemer van blooteigenaar
Gedurende het traject worden hier vraagtekens bij gezet: spreken we straks niet iets af waar
blooteigenaar zich aan kan onttrekken? Het Collectief vraagt op 20 december 2017
bevestiging van het commitment van de blooteigenaar (bijlage 13). De blooteigenaar geeft
bij de startbijeenkomst van de Ontwikkelfase ten overstaan van alle deelnemers mandaat
aan de initiatiefnemer om in het traject namens hem op te treden (bijlage 5). Hij houdt zich
vervolgens aan gemaakte afspraken. Tijdens verschillende besprekingen met initiatiefnemer
en blooteigenaar constateert de procesleider dat dit in woord en daad het geval is; dit
wordt zo besproken in de plenaire bijeenkomsten. Op belangrijke momenten, bijvoorbeeld
bij het bespreken op 7 maart 2018 van scenario’s, waaronder een scenario met een laag
volume (1,5 miljoen m3) grond, geeft initiatiefnemer aan dat hij de scenario’s eerder met de
blooteigenaar heeft besproken (bijlage 15), zodat ieder weet dat zijn mandaat echt is.
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Hoe zitten we aan tafel? Het Collectief:
‘Bij aanvang van de Ontwikkelfase besluit de blooteigenaar dat hij niet aanwezig zal zijn
bij komende bijeenkomsten en dat de initiatiefnemer hem zal vertegenwoordigen,
inclusief mandaat. Het besluit van de blooteigenaar zich te laten vertegenwoordigen
door de initiatiefnemer na de Verkenningsfase zorgt ervoor dat het onderwerp van
gesprek zich beperkt tot de duurzame inrichting van de Redichemse Waard. Van Waning
zorgt te allen tijde voor afstemming met de blooteigenaar en voor zover genotuleerd,
over alle onderwerpen die ter sprake komen.’

o

Intenties van initiatiefnemer n.a.v. het businessmodel
Door het uitstellen van besprekingen van voorstellen, en doordat in de eerste voorstellen de
dekking voor kosten voor landaankoop, natuurontwikkeling en ecologische kwaliteit wordt
gezocht in de opbrengsten van verondiepen, blijft bij vooral het Collectief het beeld bestaan
dat het businessmodel de enige drijvende kracht is voor initiatiefnemer.
Op 20 december 2017 gaat het gesprek over vertrouwen. Om dit versterken heeft het
Collectief behoefte aan objectieve onderbouwing (nulsituatie, onderbouwing behoud
‘koelkast’, enz.), zekerheid dat water én land conform procesvoorwaarden in het plan
worden betrokken, geruststelling dat sprake zal zijn van verbetering, inzicht in mate van
verstoring. Bij de gemeente is behoefte aan inzicht in scenario’s om de gemeenschappelijke
doelen te realiseren (bijlage 13).
Door te werken met scenario’s ontstaat er enig houvast, cruciaal voor meer vertrouwen.
Initiatiefnemer geeft aan dat de invulling van de ecologie voor hem richtinggevend is. Het
beeld dat het bedrijfsmodel voor initiatiefnemer leidend is wordt uiteindelijk weer versterkt
door het uitstel van initiatiefnemer van de opdrachtverstrekking voor de nulmeting.

o

Intenties van (achterban/een deel van) het Collectief
De initiatiefnemer vraagt regelmatig naar ‘wat ieder precies wil’, zodat hij daar in zijn
voorstel voor een Ontwikkelplan rekening mee kan houden, juist omdat het Collectief
verschillende belangen vertegenwoordigt. De Matrix is voor hem onvoldoende concreet.
Op 20 december 2017 geeft initiatiefnemer aan dat hij behoefte heeft aan vertrouwen dat
het collectief met hem wil samenwerken om een duurzaam plan te maken en samen
voorstellen concreet en mogelijk te maken (bijlage 13). Met het voorstellen en bespreken
van scenario’s op 7 maart 2018 geeft initiatiefnemer aan dat het ook ‘zijn wens is om beter
inzicht te krijgen in de beelden van ieder bij de doelen’ (bijlage 15).
De initiatiefnemer geeft aan dat hij met het gevoel zit dat (een deel) van de (achterbannen)
van het Collectief in geen geval zal instemmen met verondiepen als een van de middelen
om te komen tot een duurzame inrichting van de Redichemse Waard. Dit beeld wordt voor
hem versterkt door enkele gebeurtenissen in het voorjaar van 2018: Tweede Kamervragen
en een motie in de gemeenteraad over (buitenlands) slibstort, krantenartikelen en
stellingnames in partijprogramma’s bij gemeenteraadsverkiezingen. De wethouder geeft
aan als bestuurder van de gemeente Culemborg binnen de door de gemeenteraad gestelde
kaders aan tafel te zitten en te handelen. Hij geeft ook aan dat de politiek -zowel lokaal als
elders- zoals het hoort zijn eigen dynamiek kent.
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De initiatiefnemer vraagt zich tijdens bijeenkomsten in maart en april 2018 (bijlagen 15, 16,
17) af hoe extra voorwaarden passen op de wettelijke toetsingscriteria en stelt de vraag
“of we onze tijd niet verdoen: wanneer is ‘ja’ ja?” De initiatiefnemer stelt de vraag of door
het Collectief meegewerkt zal worden aan een verondiepingsplan wanneer uit het
onderzoek zou komen dat dit een verbetering zou zijn. Het antwoord van het Collectief is ‘ja,
maar onder voorwaarden’. Het Collectief wil voordat zij standpunten en inhoudelijke
voorwaarden formuleert, eerst -conform de afspraak van 11 april 2018- de huidige situatie
in de plas en oever in kaart laten brengen door een objectieve en onafhankelijke nulmeting
en de resultaten afwachten.

Betrokkenheid van 2e ring-organisaties
Rijkswaterstaat en de provincie worden regelmatig op de hoogte gehouden, onder andere door de
communiqués die vanuit de gezamenlijkheid worden uitgestuurd. Er is contact met Rijkswaterstaat
over het herstel van aanplant in het kader van het project ‘Stroomlijn’. Rijkswaterstaat is bereid om
deel te nemen met een aantal deskundigen aan een thematische sessie over de wettelijke kaders
van verondiepen, het gebruik van materiaal en handhaving. De bijeenkomst die gepland is voor 10
april kan geen doorgang vinden.
Er zijn gesprekken tussen initiatiefnemer en natuurbeschermingsorganisaties. Ook de gemeente en
het Collectief hebben contacten met stakeholders, onder andere natuurorganisaties, provincie,
Rijkswaterstaat, Ministerie en pachters.

Vertrouwelijkheid en achterbannen
Gedurende de Ontwikkelfase zijn er veel ‘externe gebeurtenissen’ die hun invloed hebben op het
overleg tussen initiatiefnemer, blooteigenaar, gemeente en het Collectief. Een persoon meldt zich
bij gemeente en procesleider om aan het gesprek deel te nemen, omdat hij zich niet door het
Collectief vertegenwoordigd voelt (bijlage 12). De keuze is om met personen en partijen het gesprek
te voeren die de procesvoorwaarden onderschrijven. Het is natuurlijk wel zo dat er altijd nog
publieke trajecten en besluitvorming volgen na dit minnelijke overlegtraject. Denk bijvoorbeeld aan
besluitvorming in de gemeenteraad of publiekrechtelijke procedures rond vergunningaanvraag en verlening.
In de gemeenteraad wordt een motie ingediend die aanscherping van procesvoorwaarden inhoudt,
er worden vragen gesteld in de Tweede Kamer (bijlage 18) en Provinciale Staten. Er vinden
gemeenteraadsverkiezingen. Het is lovenswaardig dat de deelnemers aan het overleg met elkaar
aan tafel zijn blijven zitten.
‘Achterbannen’ worden door de deelnemers voortdurend op de hoogte gehouden. Deelnemers en
achterbannen stoppen veel (vrije) tijd in het overleg. Het is ook lovenswaardig dat achterbannen de
deelnemers in staat stellen om dáár, waar de procesvoorwaarden gelden, het overleg te voeren.

Communicatie
Communicatiemomenten zijn:
o
o

o
o
o

18 oktober 2017: ondertekenen van de gezamenlijke start van de Ontwikkelfase door de
voorzitter van het Collectief, blooteigenaar, initiatiefnemer en gemeente (bijlage 7).
18 oktober 2017: communiqué bij de start van de Ontwikkelfase, inclusief
procesvoorwaarden en processtappen (bijlage 6). Het leidt tot aandacht in kranten, sociale
media en regionale omroep, onder andere over het ‘in de ijskast zetten van rechtszaken’.
2 november 2017. Communicatie naar Rijkswaterstaat en provincie.
22 januari 2018. Communiqué over de voortgang (bijlage 14).
17 mei 2018. Informatie wethouder aan de gemeenteraad van Culemborg.
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Bijlagen
Bijlage Omschrijving
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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20 juni 2017: verslag startbijeenkomst Verkenningsfase
Definitieve procesvoorwaarden
Communiqué
6 juli 2017: verslag 2e bijeenkomst Verkenningsfase
14 september 2017
2 oktober 2017
Bijlage 1 bij verslag 2 oktober 2017
Bijlage 2 bij verslag 2 oktober 2017
18 oktober 2017: verslag startbijeenkomst Ontwikkelfase
18 oktober 2017: communicatiedocument bij de start van de Ontwikkelfase
18 oktober 2017: ondertekening afronding Verkenning en start Ontwikkelfase
1 november 2017: verslag 2e bijeenkomst Ontwikkelfase
1 november 2017: Matrix 13 doelen
15 november 2017: verslag themabijeenkomst Water
24 november 2017: verslag voorbespreking
4 december 2017: verslag themabijeenkomst Eigendom en beheer, etc.
20 december 2017: verslag bijeenkomst 20 december
25 januari 2018: voortgangsbericht
7 maart 2018: verslag bijeenkomst scenario’s 7 maart
11 april 2018: verslag bijeenkomst 11 april
11 april 2018: verslag bijeenkomst 11 april inclusief opmerkingen
25 april 2018: Tweede Kamervragen
15 februari 2018: interventie procesleiding
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Beschrijving projectgroep
Projectgroep
Het team dat de opdracht zal uitvoeren heeft ruime expertise en ervaring op het gebied van onderzoek
aan ecologische waterkwaliteit. Het onderzoeksteam bestaat uit leden van de WUR (Wageningen
University & Research) en AKWA (Aquatisch Kenniscentrum Wageningen), een gezamenlijk initiatief
van de vakgroep Aquatische Ecologie van het NIOO en de leerstoelgroep Aquatische Ecologie &
Waterkwaliteitsbeheer van de Wageningen Universiteit (AEW) en zal worden gevormd door:
-

MSc. Laura Seelen, onderzoeker, specialisatie ecosysteemdiensten diepe plassen (NIOO/AEWWUR)
Dr. L. de Senerpont Domis, hoofd AKWA (NIOO/AEW-WUR)
MSc. Sven Teurlincx, onderzoeker, specialisatie modellen en statistische analyses (NIOO)
Ing. Dennis Waasdorp, analist, specialisatie cyanobacteriën (NIOO)
Ing. Nico Helmsing, analist, specialisatie chemische analyses (NIOO)

Het genoemde onderzoeksteam brengt een ruime ervaring van onderzoek aan het bepalen van de
ecologische kwaliteit van meren en plassen. Hierbij valt te denken aan de door AKWA uitgevoerde
systeem diagnoses van de Put bij de Omloop, de Kurenpolder, Lammertjeswiel en het Wylenbergmeer.
Bij een dergelijke systeem diagnose wordt door een combinatie van veldwerk, experimenteel
onderzoek en modellering, de ecologische kwaliteit van de plas in kaart gebracht. De stuurfactoren die
bepalend zijn voor de ecologische kwaliteit van het waterkwaliteit worden geïdentificeerd. Naast deze
individuele casussen zijn in het promotieonderzoek van Laura Seelen, meer dan 50 diepe plassen in
Noord-Brabant onderzocht. Door een uitgebreid veldonderzoek samen te voegen met bestaande
meetgegevens is er een unieke database samengesteld met chemische, biologische en ecologische
kennis van diepe plassen in Nederland.

Curriculum Vitae van de leden van het projectteam
Laura Seelen MSc studeerde in 2011 af als aquatisch ecoloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Tijdens haar masterstudie onderzocht zij twee diepe zandwinplassen in Nederland waarbij de
chemische en biologische kwaliteit aan de hand van macrofauna is bepaald. Sinds 2014 werkt zij tijdens
haar promotieonderzoek aan het kwantificeren van ecosysteemdiensten van zandwinputten in NoordBrabant. Tijdens een intensieve veldcampagne zijn 51 diepe zandwinplassen onderzocht op chemische
kwaliteit van water en bodem en tevens biologische kwaliteit door de aanwezigheid van waterplanten
en soorten algen en watervlooien te bepalen. Naast de verzamelde gegevens had Laura beschikking
over bestaande kwaliteitsgegevens, zoals kwelwaterkwaliteit, verstrekt door de diverse Brabantse
waterschappen en de Provincie. Door deze gegevens te combineren met bestaande ecologische
kennisregels voor diepe watersystemen is een beslissingsondersteunend systeem ontwikkeld. Met dit
systeem kunnen watermanagers een inschatting maken van de stuurfactoren die de ecologische
kwaliteit in hun diepe plas bepalen en tevens de mogelijke ecosysteemfuncties die hun plas kan
vervullen identificeren.
Naast dit toegepaste aquatische onderzoek geeft Laura verschillende keren per jaar lezingen over de
kwaliteit van diepe plassen en de inzet van burgers bij onderzoek (“Citizen Science”).
Dr. Lisette N. de Senerpont Domis studeerde in 1997 af aan de Universiteit Utrecht. Gedurende haar
MSc-studie deed ze onderzoek naar mechanismen in de vorming van plaagalgbloeien in Nederlandse
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kustwateren (NIOZ). Tijdens haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Leiden (1998-2004)
onderzocht ze patronen in macrofytendiversiteit in verstoorde en niet-verstoorde koraalriffen. Van
2004-2007 en van 2008-2011 werkte ze als postdoc op het Nederlands Instituut voor Ecologisch
Onderzoek (NIOO-KNAW) aan klimaatgestuurde veranderingen in het aquatische voedselweb. In 2007
heeft ze ook een jaar door gebracht als Postdoc aan de Universiteit van Texas waar ze gebruik maakte
van remote sensing en GIS-technieken om de algendynamiek in kustwateren van de Golf van Mexico
te bestuderen.
Sinds eind 2011 werkt ze als projectmanager op het NIOO-KNAW. In die functie heeft ze het Aquatisch
Kenniscentrum Wageningen (AKWA) geïnitieerd. In haar huidige functie houdt ze zich onder andere
bezig met projectmanagement en rapportage. Zij is projectleider geweest van meer dan twintig
binnenlandse projecten, en vijf internationale projecten. Zij heeft meer dan 15 jaar ervaring in ervaring
in het statistisch analyseren van grote datasets in de themagebieden plankton dynamiek,
veldonderzoek naar aquatische voedselwebinteracties en klimaatgestuurde veranderingen. In haar
huidige functie houdt ze zich onder andere bezig met projectmanagement, (supervisie van) uitvoering,
data-analyse en rapportage.
Sven Teurlincx MSc studeerde in 2012 cum-laude af als milieubioloog aan de Universiteit Utrecht (UU).
Vervolgens is hij in 2012 aan een promotieonderzoek begonnen waarbij de relatie tussen
landgebruikpatronen en ruimtelijke patronen in gemeenschapssamenstelling centraal stonden (NIOO).
Dit onderzoek steunde sterk op een combinatie van veldwerk, statistische modellen en GIS-analyses.
Tijdens zijn wetenschappelijke carrière heeft de praktijktoepassing en communicatie met stakeholders
een duidelijke focus gehad in de verschillende projecten. Sinds oktober 2016 is hij werkzaam bij AKWA
als postdoc waarbij de focus ligt op het (door)ontwikkelen van statistische en mechanistische
modeltechnieken voor het toegepaste water- en natuurbeheer. Hierin spelen de huismodellen van het
NIOO (PCLake/PCDitch) een belangrijke rol, maar ook andere type modellen worden hierin bekeken.
Ing. Dennis Waasdorp werkt sinds 2011 als technisch assistent op het NIOO-KNAW. Hiervoor werkte
hij bij ALTERRA-Wageningen UR en op het NIOZ. Hij heeft veel ervaring in het bemonsteren van
aquatische systemen en het analyseren van cyanotoxines.
Ing. Eric Reichman werkt sinds 2014 als technisch assistent op het NIOO-KNAW. Hij heeft veel
ervaring in de uitvoering van chemische analyses, zoals nutriënten en metalen.
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Plan van aanpak
Achtergrond en aanleiding
In de Redichemse waard ligt een voormalige zandwinplas waar veel wordt gevist, gezwommen,
gezeild en gedoken. Er ligt een plan tot herontwikkeling van de zandwinplas door Redichemse
Waarden BV waarbij de plas (gedeeltelijk) zal worden verondiept. Recreanten en omwonenden
maken zich zorgen wat een verondieping betekend voor de natuur, drinkwatervoorziening en
recreatie mogelijkheden. Daarom is het collectief Redichemse Waard opgericht waarin
Watersportvereniging De Helling, Natuur- en Vogelwacht Culemborg, Eerste Culemborgse Hengelaars
Vereniging, Burgerinitiatief Redichemse Waarde, Stichting Redichem de Geeren en Genootschap
A.W.K. Voet van Oudheusden zich verenigt hebben. Samen met Redichemse Waarden BV, gemeente
Culemborg en bloot-eigenaar van de plas B. Sanderse, wil het Collectief een inrichtingsplan opstellen
waarin de recreatieve en ecologische waarde van het gebied behouden blijft of zelfs versterkt wordt.
Een verondieping, waarbij met materiaal, eventueel verkregen vanbuiten het stromingsgebied van de
plas, een plas opnieuw wordt ingericht, mag volgens de Nederlandse wetgeving alleen plaatsvinden
als dit een nuttige en functionele toepassing betreft (Besluit bodemkwaliteit 2008). In de Handreiking
voor het herinrichten van diepe plassen (2010) worden enkele aanvullende eisen gesteld om het
proces voor het herinrichten van plassen te verduidelijken. In beide documenten wordt de nuttige
toepassing gedefinieerd als een bijdrage aan de verbetering van de natuurwaarden in het gebied.
AKWA is gevraagd om de huidige natuurwaarden van de diepe plas in de Redichemse Waard vast te
stellen.

De Redichemse Waard
De Redichemse Waard is gelegen ten noorden van Culemborg, in de provincie Gelderland en wordt
aan de noordzijde begrenst door de rivier de Lek. De zandwinplas, direct gelegen aan de Lek, is
ongeveer 31 ha groot, met een maximale diepte van ongeveer 30 meter en wordt geheel omsloten
door landbouwgrond (Fig. 1). De bloot-eigenaar van de plas is beleggingsmaatschappij
Sydney/PMS/DRW, waarbij de herontwikkeling van de zandwinplas wordt gedaan door Redichemse
Waarden BV, onderdeel van moederbedrijf SAVAWA BV. Erfpachthouder gemeente Culemborg heeft
tevens zeggenschap over de plas.
De stad Culemborg, gelegen op ongeveer 1.5 kilometer afstand, is de dichtstbijzijnde woonkern. De
plas wordt zowel gebruikt om te vissen, te zeilen, kajakken, roeien, te duiken en te zwemmen. Er is
vanuit de provincie Gelderland geen zwemfunctie aan de plas toegekend. Diverse verenigingen
recreëren op en rondom de plas zoals Hengelsportvereniging E.C.H.V. en Watersport vereniging De
Helling.
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Figuur 1: Luchtfoto van de Redichemse waard (bron: Collectief Redichemse Waard).

Diepe plassen
De plas in de Redichemse Waard is een diepe plas met een maximale diepte van 30 meter. Diepe
plassen onderscheiden zich van ondiepe plassen door het stabiel stratificeren, of te wel ontstaan van
temperatuursgelaagdheid in het water. Deze gelaagdheid ontstaat in de lente wanneer de zon het
water opwarmt. In plassen dieper dan 6 meter kan de warmte van het zonlicht het diepere water niet
bereiken. Naarmate de lente verloopt en de zomer start, wordt het temperatuurverschil tussen
oppervlakte en het diepe water steeds groter. De wind is niet langer in staat de waterkolom te mengen
en er ontstaan waterlagen met een verschillende temperatuur; het warme oppervlaktewater en het
koele diepe water. Op dit moment is er sprake van een gestratificeerde plas (Fig. 2).
In een gestratificeerde plas zijn drie lagen te onderscheiden, i.e. het epilimnion (bovenste waterlaag),
de thermocline (metalimnion of spronglaag), en het hypolimnion (onderste waterlaag). Het
epilimnion kan 3 tot 8 meter diep zijn en is tevens de laag waar het meeste leven te vinden is.
Planten en algen hebben genoeg licht om te groeien en vissen overleven goed in deze zuurstofrijke
omgeving. Gemiddeld rond de 6 meter ligt de thermocline waar het water plotseling veel kouder
wordt. Het hypolimnion is ongeveer 4-6 graden en er leeft minder dan in de bovenste laag. Het is
donker(der) en soms is er niet genoeg zuurstof voor vissen. Echter, alles wat in het oppervlakte water
dood gaat zakt naar beneden, en in deze diepe laag wordt alles afgebroken door bacteriën. Het
hypolimnion werkt als een trechter door sedimenterend materiaal te vangen in de diepte.
Doordat dood materiaal wordt gevangen in het diepe water en het oppervlakte water en het diepe
water niet mengen in de zomer, komen nutriënten niet beschikbaar voor het merendeel van de algen
7

die zich in de bovenste waterlagen bevinden. Algen worden hierdoor tijdens de stratificatieperiode
beperkt in hun groei waardoor diepe plassen vaak erg helder zijn in de zomer.

Figuur 2: Schematisch overzicht van de gelaagdheid in een diepe plas gedurende de zomer (Margreet de Heer)

Zodra de dagen korter worden en de zon minder warm, koelt het oppervlaktewater af, waardoor
uiteindelijk het temperatuurverschil tussen het diepe water en deze laag zo klein wordt dat menging
plaats kan vinden. Dit wordt de herfstomkering genoemd, waarbij de gehele plas weer dezelfde
temperatuur heeft. De voedingsstoffen die vrijgekomen zijn door afbraak in het diepe water worden
weer beschikbaar voor de algen bovenin en soms ontstaat er hierdoor in de herfst een algenbloei.
(STOWA rapport ‘Een heldere kijk op diepe plassen’ 2010).

Trechterfunctie
Uit het epilimnion zakken continue deeltjes neer op de bodem, waar dit materiaal een zachte
organische laag vormt. Deze laag bestaat uit afstervende organismen en opgedwarreld sediment en
wordt (soms slechts gedeeltelijk) afgebroken door micro-organismen. Na afbraak zijn de nutriënten
uit het gesedimenteerde materiaal weer beschikbaar voor de groei van waterplanten en algen. Een
diepe plas functioneert anders dan een ondiepe plas doordat dit sedimenterend materiaal in het
diepe gedeelte wordt geconcentreerd. Doordat de plas in de zomer stratificeert, kunnen de
vrijgekomen nutriënten tijdens deze periode niet door waterplanten of algen gebruikt worden voor
groei. In een ondiep meer blijven deze nutriënten wel altijd direct beschikbaar voor groei.
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Onderzoeksaanpak
De ecologische sleutelfactoren
Vanuit de Kaderrichtlijn water (KRW) worden waterbeheerder
opgelegd een goede ecologische kwaliteit van alle Nederlandse
wateren na te streven. Maar hoe bepaal je dit?
Bepalen of een watersysteem goed functioneert wordt in het
Nederlandse waterbeheer gedaan door het systeem van de
ecologische sleutelfactoren te volgen. Aan de hand van de
sleutelfactoren worden stap voor stap de bepalende factoren voor
een goed functionerend watersysteem doorgenomen. De
basisvoorwaarden voor een gezond ecosysteem zijn lichtklimaat
en voedingsstoffen in het water en bodem, deze maken
ecologische sleutelfactoren 1,2 en 3. Hierbij wordt gericht op de
duurzame vestiging van ondergedoken waterplanten in
tegenstelling tot een troebel, algengedomineerd systeem.
Sleutelfactor 4, 5 en 6 vormen aanvullende voorwaarden voor
specifieke soorten en levensgemeenschappen. Daarbij gaat het
niet alleen meer om ondergedoken waterplanten maar ook om
oeverplanten en organismen zoals vissen en kleine waterdieren.
Sleutelfactor 7 en 8 worden bepaald door omgevingsfactoren
zoals organische en giftige stoffen. Deze kunnen een dominante
rol spelen voor de waterkwaliteit en ecologie. Denk hierbij aan
zware metalen of PCBs. Buiten de interne voorwaarden speelt context natuurlijk altijd een grote rol.
Deze sleutelfactor 9 biedt een basis voor belangenafweging op hoger niveau. Wat is, gezien de
functies van een watersysteem, de ruimte voor verbetering van de ecologische kwaliteit?
Voor elk type water is een invulling gegeven aan de randvoorwaarden van deze sleutelfactoren
waarbij een sleutelfactor op groen (voldoet aan de eisen) of rood (voldoet niet aan de eisen) kan
staan. Aan deze kleur ligt een genuanceerde evaluatie ten grondslag (STOWA rapport ‘Ecologische
sleutelfactoren’ 2014).
In deze nulmeting wordt vooral gekeken naar sleutelfactor 1,2 en 3. Sleutelfactor 9 wordt door het
Collectief zelf ingevuld.
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Doel en aanpak
Het onderzoekstraject van AKWA-NIOO richt zich op het verkrijgen van inzicht in het functioneren
van de diepe zandwinplas in de Redichemse Waard. Het onderzoeksvoorstel bestaat uit een
nulmeting waarbij een waterbalans en nutriëntenbalans (ESF1-3) en tevens het voorkomen van
belangrijke biologische groepen zoals waterplanten en algen worden bekeken. Daarmee worden
onderstaande doelen nagestreefd:

1) Het in beeld brengen van de huidige chemische en ecologische waterkwaliteit van het
waterlichaam Redichemse waard; welke bestaat uit het water zelf, de onderwaterbodem
(sediment), de oever en het afwateringsgebied.
2) Een wetenschappelijk onderbouwde uitspraak geven over de waardering van de huidige
situatie betreffende de ecologie naar Kaderrichtlijn Water standaarden. Hierbij worden de
chemische en fysische zijde van de KRW volledig ingevuld en de biologische groepen algen en
macrofyten behandeld.
3) Een eerste uitspraak te doen of de aangetroffen kwaliteit kan worden verbeterd.
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Begeleidingsgroep
Vanuit het collectief worden Yme Jan Bosma, Jan Willem van Waning en Ed Stijnen aangedragen als
begeleidingscommissie voor deze nulmeting. Zij worden hiermee verantwoordelijk voor de
communicatie tijdens het onderzoekstraject richting het Collectief en de diverse achterban. Tevens
worden vragen over bijvoorbeeld opvragen van gegevens en regelen van toegang tot de plas vanuit
AKWA aan deze groep gericht. Mochten er inhoudelijk veranderingen aan de nulmeting moeten
plaatsvinden wordt de begeleidingsgroep altijd op de hoogte gesteld en gevraagd om input. Tijdens
het traject wat naar verwachting zal lopen van mei tot en met oktober zullen er 3 vergaderingen
worden ingepland om de voortgang te bespreken. Hierbij dient de begeleidingscommissie, of indien
nodig een vervanging, aanwezig te zijn. Planning van deze vergaderingen geschiet in onderling
overleg. Tijdens de uitvoering van het traject kunnen externe deskundigen worden geraadpleegd.

De nulmeting – de watersysteemanalyse
Een watersysteemanalyse bestaat uit het opstellen van een waterbalans en nutriëntenbalans en een
analyse van het voorkomen van verschillende groepen in het voedselweb, bijv. algen, zoöplankton,
waterplanten, en vis. Deze analyse zal inzicht geven in de drijvende factoren die de waterkwaliteit
chemische en biologisch bepalen.

Water- en nutriëntenbalans
De waterbalans is de verhouding tussen de hoeveelheid water die jaarlijks de plas instroomt en
uitstroomt en wordt in principe eenmalig opgesteld per plas. Deze instroom bestaat uit verschillende
posten zoals neerslag, kwelwater en afspoelend van omliggend land en directe instroom via
aangetakte rivieren of sloten. De uitstroom wordt gekarakteriseerd door verdamping, de aantakking
aan de rivier of sloot en wegzakking in de bodem.
Elk van deze waterbronnen en waterverliesposten hebben een invloed op de nutriëntenhuishouding
van de plas. Naast het kwantificeren van de hoeveelheden water die de plas bereiken worden tevens
de hoeveelheid fosfaat en nitraat in elke van deze bronnen geschat. Natuurlijk worden ook de
concentraties van nutriënten in het water en de waterbodem direct gemeten. Tezamen, kan hiermee
een nutriëntenbalans worden opgesteld. Het begrijpen van de nutriënten- en waterbalans geven een
gedegen basis voor het bepalen van de chemische waterkwaliteit van een plas.

Biologische kwaliteit
Door verschillende parameters te meten die essentieel zijn voor waterleven wordt de biologische
kwaliteit van de plas in kaart gebracht. Deze factoren zijn de zuurstofconcentratie, zuurgraad (pH),
troebelheid en lichtbeschikbaarheid en zullen worden gemeten in de gehele waterkolom. Tevens zal
de hoeveelheid fytoplankton (algen en cyanobacteriën) worden bepaald door middel van chlorofyl-A
fluorescentie (PhytoPAM) bepalingen en zullen de waterplanten aanwezig in de plas in kaart worden
gebracht. Algen en waterplanten staan aan de basis van het voedselweb in water en zijn beide
belangrijke biologische groepen die bijdragen aan het in kaart brengen van de biologische kwaliteit
van de plas.
Met behulp van sonar kunnen we de aanwezigheid van waterplanten vlakdekkend in kaart brengen.
Omdat dit geen inzicht geeft in welke soorten waterplanten aanwezig zijn, zal er tevens op 4 locaties
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met duikers de planten worden geïdentificeerd. De keuze voor de locaties waar de duiken
plaatsvinden wordt na het maken van sonarkaart bepaald. De duik wordt uitgevoerd door vanaf de
kant het water te betreden en vervolgens de bodem te volgen tot de maximale diepte waar
plantengroei voorkomt. De eventuele aanwezigheid van bijzondere waterplanten en de maximale
diepte waarop deze waterplanten voorkomen geeft een inschatting van de ecologische kwaliteit van
de plas.
De sonarbeelden geven ook een grove indicatie van de aanwezigheid van vissen in de plas. De
hoeveelheid en soorten vis in een plas kan van invloed zijn voor het ecologisch functioneren van dat
system. Voor een visstandbepaling moet echter een gespecialiseerd bedrijf, zoals ATKB, een
vismeting moeten doen. De middelen die hiervoor nodig zijn heeft AKWA niet voorhanden. ATKB
voert al sinds 1996 visstandbemonsteringen uit waarbij alle voorkomende watertypen zijn
bemonsterd. De visstandbemonsteringen worden uitgevoerd met eigen vangtuigen waaronder
zegens, kuilen, fuiken, kieuwnetten en elektrovisserij. Door middel van het databeheerprogramma
Piscaria worden de verzamelde veldgegevens verwerkt en in duidelijke rapporten gepresenteerd. Bij
KRW-visstandonderzoeken wordt het visbestand middels het programma QBWat getoetst aan de
gestelde doelen. AKWA zal een visstandonderzoek-aanvraag doen bij ATKB op 30 april 2018. De
specifieke kostenraming en planning van ATKB worden, los van dit onderzoeksvoorstel,
gecommuniceerd met de opdrachtgevers.
De gevonden waarden met betrekking tot de chemische en biologisch kwaliteit van de Redichemse
Waard zullen worden vergeleken met de KRW-doelen voor diepe plassen én de Lek. Voor de
kwaliteits- vergelijking van de Redichemse Waard en de Lek zijn we afhankelijk van de aangeleverde
gegevens, indien deze onvolledig of niet leverbaar zijn kan in onderling overleg, van het vergelijk
worden afgezien.

Planning en werkzaamheden
Door het effect dat stratificeren heeft op de nutriënten- maar ook zuurstofhuishouding van een
diepe plas moet er tijdens maar ook buiten het stratificatieseizoen worden gemeten. De stratificatie
bouwt op zodra de dagen langer worden en de temperaturen stijgen. Daarom zal de meting buiten
het stratificatieseizoen vóór de maand mei moeten plaatsvinden. Mocht dit niet gehaald worden zal
moeten worden gewacht tot de stratificatie is opgeheven medio oktober. Tijdens het
stratificatieseizoen worden dezelfde parameters gemeten waardoor het effect van de diepte op de
waterkwaliteit direct kan worden bepaald.
De specifieke locaties waarop de metingen worden gedaan zijn zo gekozen worden dat de
heterogeniteit van de plas kan worden gevangen. Met behulp van onderstaande sonarkaart, geleverd
door E.C.H.V., zijn de locaties gekozen op basis van bodemprofiel (fig.3). Door de trechterfunctie van
een diepe plas verzamelt sedimenterend materiaal op de diepste locaties in de plas. Op deze plekken
worden de sediment monsters worden genomen (worst case scenario). Tevens worden op deze
locaties watermonsters genomen en chemische profielen van de waterkolom bepaalt. De
onderwatervegetatie-bemonstering locaties worden geselecteerd op basis van de begroeiing
zichtbaar op de nieuwe sonarkaart, waarbij begroeide delen worden geïdentificeerd.
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Figuur 3: Bathymetrische kaart plas in Redichemse Waard. Zwarte punten geven locaties aan voor monstering van
sediment, water en chemische profielen. Additioneel zal er een watermonster en chemisch profiel worden gemaakt op
blauwe punt om de invloed van de Lek te kunnen bepalen (bron: HSV E.C. H. V.).

Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op 3 velddagen door 2 personen aangevuld met
twee duikers, en 6 analyse dagen waarbij tevens bestaande gegevens, bijvoorbeeld de
kwelwaterkwaliteit, worden opgevraagd bij het DINO loket, Vitens, de Provincie Gelderland en
waterschap Rivierland (tabel 1).

Tabel 1 Overzicht tijdsplanning en werkzaamheden

Werkzaamheden

April

Verzameling veldgegevens nulmeting
Opvragen bestaande gegevens Waterschap, DINO
loket, Vitens en Provincie
Nutriënten en ICP analyses
Verwerking gegevens
Rapportage
Overleg

2 dagen
1 dag

Mei

2 dagen
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Juli

August

1 dag

2 dagen
1 dag
1 dag

Juni

1 dag
1 dag
5 dagen
1 dag

Specifieke werkzaamheden
Voor de stratificatie (april)
Tijdens een eerste veldwerkdag zal aan alle componenten van de watersysteemanalyse worden
gewerkt:

Waterbalans
Om de afspoeling component van de waterbalans te bepalen worden op 6 punten rondom de plas
afspoelend water na een regenbui direct op gevangen. Deze punten worden geselecteerd op hun
representativiteit voor het omliggend landgebruik van de plas en worden na een eerste veldbezoek
bepaald. Er wordt nauwkeurig gekeken naar de verscheidenheid van het landgebruik waarbij elke
type landgebruik, zoals bos, zand, landtong en grasland, zal worden geselecteerd voor deze
afspoelingscomponent. Voor uitspoeling in omliggende land worden tevens op 6 locaties 30 cm lange
buizen in de grond geslagen (ondiepe peilbuis). Deze locaties worden geselecteerd aan de hand van
vrijelijk beschikbare bodemkaarten.
Na enkele dagen worden beide afspoeling- en uitspoelingsbuizen bemonsterd waarna de nutriënten
concentratie uit beide bronnen kan worden bepaald. Kwelwater invloed en kwaliteitsgegevens zal
worden opgevraagd bij Waterschap Rivierenland en het DINO loket. Indien fossiele waterstromen
van invloed zijn op het lokale grondwatersysteem zijn deze reeds gevangen in de
grondwaterstromingen van het Waterschap. Om een betere inschatting te maken van de
waterbalans wordt ook een debietmeting uitgevoerd op de locatie waar de Lek en de plas verbonden
zijn. Tevens zal met behulp van de (Inductive Coupled Plasma- Optical Emission Spectrometry (ICP)
de chloride concentratie in het water en sediment van de plas, en tevens uit de afspoeling,
uitspoeling bronnen worden bepaald. Deze gegevens gecombineerd met kwelwaterkwaliteitsdata,
maken het mogelijk om de grote waterstromen in de plas te kwantificeren.

Nutriëntenbalans
Op 4 locaties in de plas (figuur 3) zullen in de verschillende waterlagen; het epilimnion, het
metalimnion en het hypolimnion, watermonsters worden verzameld om de nutriëntenconcentratie
in het water te bepalen.
Op 3 van de diepste locaties in de plas (figuur 3), zal sediment omhoog worden gehaald met behulp
van een UWITEC sediment corer. Hiertoe, zullen we cores van minimaal 30 centimeter steken,
aangezien de bovenste 15 tot 20 centimeter van het sediment communiceert met de waterkolom
(uitwisseling van nutriënten). Vervolgens word hier direct porievocht aan onttrokken waarna er
nutriënten en ijzer en chloride concentraties kunnen worden bepaald (ICP).
Tevens worden 6 cores meegenomen naar het laboratorium van het NIOO om de maximale potentie
van het sediment om nutriënten te leveren te bepalen. Hiervoor worden de sedimentkernen worden
zo snel mogelijk (rechtop) getransporteerd naar het laboratorium van het NIOO, waarna de
waterlaag met behulp van een siliconenslang afgeheveld wordt en vervangen door gedestilleerd
water. De kernen worden bij zowel zuurstofrijk (3 kernen) als zuurstofarm (3 kernen) weggezet, om
de invloed van zomerzuurstofloosheid bij de waterbodem te onderzoeken. Het water wordt
zuurstofloos gemaakt door met stikstof te doorborrelen. De kernen worden bij 20°C weg gezet in het
donker. Na 24 uur worden de eerste monsters t.b.v. nutriëntanalyses vervolgens worden op dag 3, 7,
14 en 21 eveneens watermonsters genomen. Het gemonsterd volume wordt vervangen door een
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gelijk volume gedestilleerd water, daarnaast wordt gecompenseerd voor waterverlies door
verdamping door toevoeging gedestilleerd water. Totaal–N en totaal-P zullen op een Technicon
autoanalyzer worden gemeten. Over de periode van 21 dagen vergen deze werkzaamheden de inzet
van een analist gedurende 12 uur.

Biologie
Voor de biologische component van de watersysteemanalyse zal op dezelfde 4 locaties (figuur 3), in
epilimnion, metalimnion en hypolimnion, een watermonster worden genomen van de Redichemse
plas om de algen (fytoplankton) gemeenschap te kwantificeren (PhytoPAM analyse). Daarnaast
zullen bestaande visstand gegevens (soorten en kg/ha) worden opgevraagd in samenwerking met de
HSV E.C.H.V..
Het chemisch milieu voor algen, waterplanten en vissen wordt met behulp van een Hydrolabsonde in
kaart gebracht door het maken van diepte profielen van zuurstofgehalte, pH en lichtbeschikbaarheid.

Tijdens de stratificatie (juni-juli)
Nutriëntenbalans en biologie
Tijdens de zomerstratificatie, tevens het de periode waar maximale plantenbedekking aanwezig is,
zal er met behulp van een sonarmeting de onderwatervegetatie in kaart worden gebracht. Ook
worden er, opnieuw op dezelfde 4 locaties (figuur 3), watermonsters van de verschillende
waterlagen genomen voor nutriënt- en algen (PhytoPAM) analyse. Daarnaast worden de
waterprofielen opnieuw bepaald met behulp van de Hydrolabsonde.
Na het voltooien van de met de sonar gemaakte onderwatervegetatiebedekkingskaart, zullen 4
duikers 4 trajecten zwemmen om de verschillende waterplanten te identificeren.
Gedurende alle veldwerkdagen zullen ook bijzonderheden worden genoteerd, zoals het voorkomen
van Driehoeksmosselen, het voorkomen van watervogels, en het voorkomen van eventuele drijflagen
etc.

Rapportage
Overleg (3x) en eindrapportage vergen de inzet van een deskundige gedurende zes dagen. Doel is
een eindrapport waarbij de meetgegevens worden geïnterpreteerd en beschreven tot een
geïntegreerd beeld van de kwaliteit in de plas gevormd kan worden. Hierbij worden tevens de
belangrijkste stuurfactoren in het functioneren van de plas beschreven en vergeleken met KRWdoelen voor diepe plassen en een bestaande NIOO-KNAW database van kwaliteitsgegevens van
diepe plassen. De rapportage bevat tevens de gemaakte onderwaterbeelden. De
begeleidingscommissie heeft het recht tot verzoek van aanpassing en, in onderling overleg, tot
toevoeging aan het rapport.

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de resultaten van de verrichte dienst ter beschikking
stellen aan derden, en kunnen hierover inlichtingen verschaffen. Hieronder is begrepen het
15

publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Publicaties over en openbaarmakingen van de
resultaten zullen in onderling overleg tot stand komen. Deze openbaarmakingen kunnen ten hoogste
12 maanden na opstelling worden uitgesteld. Bij alle openbaarmakingen wordt melding gemaakt van
de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
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Gemeente Culemborg
Marieke Thijssen en Dave Trip
4 november 2019
Culemborg/advies erfpacht

Vraag

De gemeente heeft ons gevraagd in kaart te brengen wie waartoe gerechtigd is ten
aanzien van de percelen in de Redichemse Waard waarop een erfpachtrecht ten
behoeve van de gemeente rust. Het gaat om de percelen, thans kadastraal bekend
gemeente Culemborg, sectie O, nummers 53, 54, 55, 56, 459, 464, 474, 477 en
480, hierna ‘de percelen’. De percelen zijn eigendom van Sidney, met uitzondering
van nummer 55. Dat perceel is eigendom van mevrouw Eegdeman.
B.

Rechten en verplichtingen uit de erfpachtovereenkomst

Algemeen
Op grond van de wet (artikel 5:89 lid 1 BW) heeft de gemeente als erfpachter
hetzelfde ‘genot’ van de percelen als de eigenaar, voor zover in de erfpachtakte niet
anders is bepaald.
Ook in de erfpachtakte (onder t) is opgenomen dat aan de gemeente alle rechten
toekomen die aan een erfpachter kunnen toekomen, voor zover daar in de
erfpachtakte niet van is afgeweken.
Het ‘genot’ van de percelen komt dus aan de gemeente toe, tenzij anders is
bepaald in de erfpachtakte. Andersom geldt dat Sidney het genot van de percelen
niet heeft, tenzij in de erfpachtakte anders overeen is gekomen. Dit betekent onder
andere dat de gemeente mag bepalen wie er toegang tot de Redichemse Waard
heeft, tenzij uit de erfpachtakte of uit andere afspraken volgt dat dit anders is.
Duur
De erfpacht is in 1969 gevestigd voor de duur van 99 jaar en zal zonder
tussentijdse beëindiging in 2078 eindigen. Dat betekent dat Sidney pas vanaf dat
moment weer de ‘volle’ eigendom van de percelen heeft en voorts dat de gemeente
daar vanaf dat moment (civielrechtelijk) geen zeggenschap meer over heeft.
Pachtverplichting
Op grond van de erfpachtakte (onder g) is de gemeente verplicht om de percelen te
verpachten (dus voor agrarische doeleinden in gebruik te geven). De gemeente
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heeft dat ook gedaan. De percelen 459 en 477 zijn aan Snoek verpacht. Perceel 53
is aan Sanderse verpacht. Ook wanneer die pacht zou eindigen, zal de gemeente de
percelen opnieuw moeten verpachten op grond van de erfpachtakte.
De pachtverplichting geldt niet voor de terp, het van het water naar de terp
leidende pad en een in de naaste omgeving van de terp gelegen oppervlakte van
circa vijftien hectaren. De gemeente is bevoegd deze grond recreatief gebruiken.
Tot slot valt een oeverstrook van ten hoogte tien meter diep langs het zeilwater,
niet onder de pachtverplichting.
Canon
De gemeente is Sidney jaarlijks canon verschuldigd, ter hoogte van de nettopachtopbrengsten (onder b).
Beperkingen in het genot als gevolg van bevoegdheden Sidney
Sidney is bevoegd de percelen 25, 179, 188 en 189 te ontzanden overeenkomstig
een destijds door gedeputeerde Staten van Gelderland verleende vergunning
(onder h). Dat heeft Sidney ook gedaan. Daarmee is deze bevoegdheid uitgewerkt.
Sidney is daarnaast bevoegd om kosteloos specie te borgen in de plas, onder nader
door de gemeente te stellen voorwaarden die onder meer het recreatief gebruik van
de plas moeten veiligstellen (onder i).
De gemeente dient met Sidney te overleggen als Sidney een jachthaven op de
percelen wil realiseren, mits wettelijke bepalingen daarvoor geen beletsel vormen
(onder p).
De gemeente dient Sidney toestemming te verlenen om op de terp een
consumptiegelegenheid te (doen) realiseren met inachtneming van de wettelijke
bepalingen (onder r).
Sidney is bevoegd om gebruik te maken van de terp en het pad van het water naar
de terp. Ten aanzien van het pad over het land naar de terp is Sidney daartoe
slechts bevoegd als dat voor de bevoorrading van de consumptiegelegenheid
noodzakelijk is (onder r). Er is tot dusver geen consumptiegelegenheid gekomen en
dus heeft Sidney niet het recht op (mede)gebruik van de toegangsweg.
De jacht- en visrechten behoren aan Sidney toe (onder q).
Andere beperkingen in het genot
De gemeente kan haar erfpachtrecht niet overdragen of erfdienstbaarheden
vestigen, zonder de toestemming van Sidney (onder c).
Daarnaast kan de gemeente de verbinding met de rivier niet afsluiten zonder
schriftelijke toestemming van Sidney, behoudens een publiekrechtelijke verplichting
en indien noodzakelijk voor het algemeen belang (onder f).
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De gemeente is niet bevoegd een vergoeding voor het zeilen te vragen (onder j).
Het pad over het land naar de terp zal door de gemeente niet eerder voor het
publiek toegankelijk worden opengesteld, dan nadat daar behoefte aan is door
geoorloofde verruiming van recreatievormen (onder r).
Eigendom opstallen
De gemeente is eigenares van de op de in erfpacht uitgeven gronden eventueel
gebouwde opstallen. Bij het einde van de erfpacht is de gemeente verplicht om de
opstallen weg te nemen op eigen kosten, tenzij Sidney verklaart de opstallen tegen
taxatieprijs over te willen nemen (onder k).
Eerste recht van koop
De gemeente heeft een eerste recht van koop, indien Sidney de gronden wenst te
over te dragen aan een derde (onder m).
C.

Andere beperkingen

Het genot dat de gemeente op grond van het erfpachtrecht heeft, wordt niet alleen
door de erfpachtakte beperkt, maar ook door de omvang van het pachtrecht van de
pachters. De omvang van het pachtrecht volgt uit de pachtovereenkomst. De
gemeente kan nakoming van die pachtovereenkomst verlangen. In de
pachtovereenkomsten met Snoek en Sanderse is het pachtrecht niet beperkt, zij
het dat in één van de overeenkomsten met de heer Snoek een beperking lijkt voort
te vloeien in verband met afspraken met LNO Gelderland. Wij kennen die afspraken
niet. Wij kennen ook de van toepassing zijnde algemene voorwaarden niet.
Het genot dat de gemeente op grond van het erfpachtrecht heeft, kan voorts
beperkt worden door afspraken tussen de gemeente en Sidney die los staan van de
erfpachtakte en de pachtovereenkomsten. Sanderse stelt dat dergelijke afspraken
zijn gemaakt. Volgens Sanderse zou het beheer van de Redichemse Waard aan
hem zijn overgedragen. Tot voor kort heeft Sanderse het gebied beheerd en
beschikte hij over een sleutel. Er is onlangs een einde aan het beheer door
Sanderse gekomen.
Tot slot wordt het genot van de gemeente en van Sidney beperkt door de
publiekrechtelijke bestemming. Zo is het op grond van de vigerende bestemming
en de bijbehorende planregels op dit moment niet mogelijk in de Redichemse
Waard een consumptiegelegenheid of een jachthaven te realiseren.
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* Een oeverstrook van ten hoogste 10 meter langs het zeilwater behoort niet tot de
verpachte grond (erfpachtakte onder g).
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pacht: Sanderse
O 53

waterplas
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O 477
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pacht: Snoek
O 453

eigendom Sanderse
O 464
O 462

eigendom De Staat

O 463
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O 408
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Ontwikkeling

zienswijze indienen op Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Milieueffectrapportage
voor het Programma Integraal Riviermanagement
Geachte mevrouw Veerbeek ,
De gemeente Culemborg dient hierbij een zienswijze in op de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD) voor de Milieueffectrapportage voor het Programma Integraal
Riviermanagement.
Ter inleiding willen wij aangeven dat we erg blij mee zijn dat het Rijk en de regionale
overheden samen gaan werken via het Programma Integraal Riviermanagement (IRM)
om het rivierengebied ook in de toekomst veilig, vitaal en aantrekkelijk houden. In
onze zienswijze willen wij drie procesmatige en twee inhoudelijke zaken inbrengen.
Het betreft het volgende.
De gemeente Culemborg merkt op dat klimaatadaptatie een van de onderwerpen is
die zich bij uitstek lenen voor de in het IRM voorgestane integrale aanpak. Tegelijk met
het IRM werkt de gemeente Culemborg in regionaal verband aan een regionale
(klimaat) adaptatie strategie (RAS). Dit gebeurt in een van de regio’s die vanuit het
Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie in heel Nederland zijn gevormd:
Samenwerkende Netwerken Rivierenland. In de RAS van Rivierenland zouden vier
thema’s moeten worden opgepakt: wateroverlast, hitte, droogte en
overstromingsrisico. Wij constateren dat onze regio, maar ook andere regio’s, er maar
in beperkte mate in slagen om in hun RAS integraal aandacht aan overstromingsrisico’s te geven, laat staan aan buitendijkse droogteproblematiek. In die leemte zou
het IRM voor een aanzienlijk deel uitstekend kunnen voorzien. In onze zienswijze
verzoeken wij u vanuit het IRM-proces actief input te leveren aan de
verantwoordelijke partijen die in het IRM-werkgebied een RAS opstellen. En anderzijds
zijn wij van mening dat u die betreffende partijen actief moet betrekken bij het
opstellen van het IRM en tegelijk voor afstemming van de inhoud van beide trajecten
zorgt.
In onze zienswijze pleiten wij verder voor een voorbereiding van het IRM op riviertak
niveau, omdat de kenmerken van de verschillende riviertakken erg verschillen. Om tot

een zinvolle concrete inbreng van belangen en problematiek te komen zijn wij verder
van mening dat het aanstellen van een omgevingsmanager per riviertak de inhoud ten
goede kan komen.
Daarnaast zijn wij van mening dat in de NRD de participatie van inwoners en
belangenorganisaties expliciet benoemd zou moeten worden en een plek dient te
krijgen in het proces. Aangezien dit volgens ons nu onvoldoende benoemd wordt zijn
wij verder van mening dat daarmee in de lengte van het doorloop traject rekening
gehouden zou moeten worden.
Als inhoudelijk punt willen wij inbrengen het realiseren van daadwerkelijke natuur
voor de gebieden/locaties die aangewezen zijn als Nationaal Netwerk Nederland. In
onze provincie Gelderland zijn deze gebieden benoemd als Gelders Natuurnetwerk
(GN gebieden). In meerdere van deze gebieden is dit echter alleen een label en is van
daadwerkelijke natuur geen sprake, is de natuur ondermaats van kwaliteit of hebben
de eigenaren andere activiteiten dan natuur. We verzoeken u de realisatie van natuur
in de NNN (in Gelderland GN) gebieden nadrukkelijk als opgave in het IRM op te
nemen. Door die opgave concreet te maken via aankoopbeleid kan het IRM een
katalysator zijn voor het realiseren van natuur en andere IRM doelstellingen.
Op het meest concrete niveau verzoeken wij u in het licht van het vorige punt de
Redichemse waard in Culemborg te betrekken bij de het realiseren van IRM
doelstelling en heel concreet door deze uiterwaard en de bijbehorende plas om te
zetten in een natuur en extensieve recreatiefunctie. Ons bestemmingsplan
ondersteunt de realisatie van deze doelstellingen. Dit wordt eveneens door een
collectief van bewoners nagestreefd. Al tientallen speelt er van tijd tot tijd
problematiek rondom deze uiterwaard en plas, die inmiddels tot aan de Tweede
Kamer is besproken. Via IRM zou hierin een doorbraak bereikt kunnen worden.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Culemborg
De secretaris,
De burgemeester,
G. Vlekke
G. van Grootheest

Omdat de goedkeuring voor deze brief digitaal is afgehandeld, ontbreekt een met de
pen gezette handtekening.

