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Milieuverkenning Flevoland 1999

1

INLEIDING

De Milieuverkenning is een verplicht onderdeel van een provinciaal milieubeleidsplan en geeft invulling aan de in artikelen 4.9. e.v. van de Wet milieubeheer vastgelegde beleidscyclus. De Milieuverkenning geeft een overzicht van de gewenste en
hUidige kwaliteit van het Flevolandse milieu.
De huidige kwaliteit wordt be'invloed door ontwikkelingen binnen de provincie en de
hieraan gestelde voorwaarden, de natuurlijke achtergrondsituatie en ook door bronnen van milieuverontreiniging die buiten de provincie liggen.
De gewenste milieukwaliteit is omschreven in milieukwaliteitsdoelstellingen. Om de
milieukwaliteit te kunnen beoordelen is een relatie gelegd tussen de huidige en de
gewenste milieukwaliteit.ln veer gevallen zijn dit de doelstellingen van het nationaIe milieubeleid, waar nodig worden ook doelstellingen gehanteerd die specifiek zijn
voor de Flevolandse situatie.
De Milieuverkenning 1999 actualiseert de eerdere beschrijvingen van de milieukwaliteit (zie Milieuverkenning 1997). De beoordeling van de milieukwaliteit heeft
plaatsgevonden op basis van gegevens die beschikbaar waren begin 1999. Niet altijd
was met deze gegevens een volledig en geheel betrouwbaar beeld van de milieukwaliteit te schetsen en niet in aile gevallen waren kwaliteitsdoelstellingen beschikbaar om aan te toetsen.

2

REFERENTIEWAARDEN

Voor het beschrijven en toetsen van de milieukwaliteit is het nodig een referentieniveau vast te leggen. Aan dit niveau kunnen gevonden waarden voor de milieukwaliteit worden getoetst, waarmee een beoordeling van die kwaliteit plaatsvindt. Voor
het beoordelen van de milieukwaliteit zijn de belangrijkste referentiewaarden (zie
ook kader):
• de streefwaarden;
• de richtwaarden;
• de grenswaarden.
In sommige milieubeleidsvelden wordt een afwijkende terminologie gehanteerd,
het kwaliteitsniveau is dan wei gelijk. Zo komt het begrip Verwaarloosbaar Risico
(VR) overeen met het begrip streefwaarde (de ideale kwaliteit). Het begrip Maximaal
Toelaatbaar Risico (MTR) komt avereen met het begrip grenswaarde (de minimale
kwaliteit). Telkens worden de termen gebruikt die gangbaar zijn voar het betreffende beleidsveld.
De referentiewaarden zijn in principe aile te gebruiken om een gevonden milieukwaliteit te toetsen. Ze verschillen echter in ambitieniveau. De streefwaarden gaan
het verst in de bescherming van de milieukwaliteit, de grenswaarden het minst ver.
De keuze van het referentieniveau bepaalt het beschermingsniveau, maar deze is
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niet geheel vrij. Daar waar er wettelijke normen zijn voor de milieukwaliteit moeten
deze in elk geval worden gehandhaafd. De niet-wettelijke normen van het Derde
Nationaal Milieubeleidsplan (NMP3) en de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4)
gaan uit van het op korte termijn halen van de MTR-waarde en op langere termijn
van de VR-waarde. De Wet milieubeheer vraagt de provincies verder om aan te geven
op welke wijze ze zich inzetten voor het bereiken van de richt- en streefwaarden voor
de milieukwaliteit. In zijn algemeenheid worden concentraties zware metalen en
andere lOgeheten microverontreinigingen van natuurlijke herkomst of die historisch
reeds aanwezig waren bij de drooglegging van Flevoland niet als milieuverontreiniging beschouwd. Zonodig worden deze achtergrondconcentraties gehanteerd als
referentie.
TOELICHTING GEHANTEERDE REFERENTIEWAARDEN

Waterkwaliteit:
voor de meeste stoffen die van invloed zijn op de waterkwaliteit zijn er Maximaal
Toelaatbaar Risico (MTR) waarden vastgelegd. Deze waarden zijn bepaald op basis

van ecotoxicologische toetsen waarbij het criterium geldt dat 95% van de soorten
beschermd is op basis van no-effect. Bij Verwaa~loosbaar Risico (VR) waarden is sprake van een verwaarloosbaar effect op het milieu. De bestaande MTR- en VR-waarden
Iiggen vast in de NW4. Een aantal stoffen is op het niveau van de referentiewaarde
niet meetbaar omdat ze onder de detectiegrens Iiggen. Dat geldt met name voor een
groot aantal chemische bestrijdingsmiddelen in (water)bodem en grondwater. In
Flevoland wordt de water(bodem)kwaliteit in de hUidige situatie gerelateerd aan de
MTR-waarden en later aan de VR-waarden. Voor grondwater worden de VR-waarden
gehanteerd.
Bodemkwaliteit:
ook voor de bodemkwaliteit zijn er MTR waarden voor de belangrijke verontreinigende stoffen. De grenswaarden voor de bodemkwaliteit zijn gelijk aan deze MTR
waarden. De interventiewaarden voor bodemsanering Iiggen in veel gevallen op
deze grenswaarden. De streefwaarden voor de bodemkwaliteit liggen een factor 100
lager dan de grenswaarden om het effect van meervoudige blootstelling op te vangen. Voor zware metalen bleek echter dat veel natuurlijke gehaltes in de bodem
boven de op deze wijze berekende streefwaarden Iiggen. Daarom is er specifiek voor
zware metalen een streefwaarde geformuleerd die Iigt op het niveau, lOats dat voorkomt in niet verontreinigde grond. Deze streefllVaarden zijn berekend op basis van
een dataset van zware metalengehalten in niet verdachte en niet verontreinigde
bodems in Nederland. Aile bestaande grens- en streefwaarden zijn vastgelegd in de
rijksnotitie 'Integrale Normstelling Stoffen'. Er wordt momenteel gewerkt aan de
evaluatie van deze streefwaarden. Voor de toetsing van de bodemkwaliteit worden

in praktijk in Flevoland de streefwaarden of achtergrondwaarden gehanteerd.
luchtkwaliteit:

ten aanzien van de luchtkwaliteit zijn er eveneens grens- en streefwaarden voor de
belangrijkste verontreinigde stoffen. Deze streefwaarden zijn de inhoudelijk onderbouwde concentraties van stoffen die een verwaarloosbaar risico met zich meebrengen, vergelijkbaar met no-effect levels. Daarnaast zijn er inhoudelijk onderbouwde
grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Deze grenswaarden Iiggen hoger dan de
streefwaarden. De grenswaarden zijn gerelateerd aan het maximaal toelaatbaar risiconiveau. De streef- en grenswaarde worden gebruikt in het NMP. Tenslotte zijn er
voor een aantal stoffen de wettelijk vastgelegde grenswaarden voor de luchtkwaliteit, gericht op de bescherming van de menselijke gelOndheid. Deze grenswaarden
zijn niet aileen inhoudelijk, maar ook maatschappelijk afgewogen en vervolgens
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wettelijk vastgelegd. Doorgaans is in de wetstekst ook een (Iagere) richtwaarde
opgenomen, waarmee het beleid rekening moet houden. Voor de toetsing van de
luchtkwaliteit worden in de praktijk in Flevoland de grenswaarden gebruikt.
Verstoring:
ten aanzien van verstoring door geluidhinder zijn de (wettelijke) milieukwaliteitseisen in Flevoland 3SdB(A) als richtwaarde in stiltegebieden en sodB(A) in woongebieden in verband met wegverkeer en industrielawaai. Voor raillawaai geldt in woongebieden 60dB(A) en na 2000 S7dB(A). De kwaliteit van het gehele gebied kan worden
uitgedrukt in een percentage van de bevolking dat blootgesteld wordt aan hogere
waarden. Landelijk ervaart ongeveer 40% van de bevolking ernstige geluidhinder

(199 6).
Uitgaande van de provinciale bevoegdheden hanteert de provincie het beleidsuitgangspunt dat van het aantal nieuw te bouwen woningen niet meer dan 10% met
een hogere waarde wordt gebouwd.
Ten aanzien van geurhinder geldt dat de eisen betrekking hebben op de locale situatie. De (afgeleide) kwaliteitsdoelstelling voor de provincie wordt als geheel uitgedrukt als percentage van de bevolking dat blootgesteld mag zijn aan geurhinder. De
nationale doelstelling is een afname tot 12% van de woningen gemiddeld over
Nederland. De Flevolandse doelstelling is het totale oppervlak geurbelast woongebied, geschat op 3% van de woongebieden in Flevoland, niet toe te laten nemen. In
bestaande hindersituaties moet op basis van het rijksbeleid volgens de voortschrijdende stand der techniek zo goed mogelijk worden gesaneerd, voorzover redelijkerwijs en financieel haalbaar. De resterende geurhinder in een bestaande situatie
wordt het aanvaardbaar hinderniveau genoemd. In nieuwe situaties moeten op
grond van het rijksbeleid nieuwe geurgehinderden worden voorkomen en wordt als
toetsingscriterium het verwaarloosbaar hinderniveau gehanteerd. De kwaliteitsdoelstelling voor op provinciaal niveau is dat er geen nieuwe geurbelaste woongebieden meer bijkomen.
Ten aanzien van externe veiligheid zijn er normen voor het overlijdensrisico voor burgers. Deze bedragen 10'5 per jaar voor het individueel risico voor bestaande situaties
en 10'6 per jaar voor nieuwe situaties. Binnen deze risicocontouren mag er geen
bewoning zijn. Ook de normen voor externe veiligheid zijn derhalve op te vatten als
grenswaarden voor de milieukwaliteit. In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat
het streefwaardenniveau voor externe veiligheid Iigt op een overlijdensrisico van
10,8. In Flevoland worden voor verstoring door geluidhinder, stankhinder en externe
veiligheid met name de met grenswaarden vergelijkbare referentiewaarden gehanteerd voor het toetsen van de milieukwaliteit.

3

GEWENSTE MILlEUKWALlTEIT

Grenswaarden, richtwaarden en/of streefwaarden zijn aan een peiljaar gekoppeld.
Dit zijn de milieukwaliteitsdoelstellingen. Het idee hierachter is dat er een getrapte
verbetering van de milieukwaliteit wordt bereikt: eerst verbetering van de kwaliteit
tot de grenswaarden, overeenkomend met een maximaal toelaatbaar risiconiveau,
en daarna een verdere verbetering tot het niveau van de streefwaarden, overeenkomend met een verwaarloosbaar risiconiveau. In sommige gevallen worden richtwaarden als tussendoel gebruikt, deze waarden Iiggen tussen de grenswaarden en
de streefwaarden in.
Voor het beoordelen van de milieukwaliteit speelt ook de geografische spreiding
mee. De milieukwaliteit kan immers binnen de provincie verschillen van gebied tot
gebied. In sommige delen van de provincie kan zijn voldaan aan het gewenste kwaIiteitsniveau terwijl dit in andere gebieden niet het geval is. Dat leidt ertoe dat er een
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tweede maat nodig is om de milieukwaliteit aan te geven. Hiervoor kan het percentage gebied worden gehanteerd dat voldoet aan het gewenste kwaliteitsniveau. Dit
percentage wordt gerelateerd aan het oppervlak van geheel Flevoland wanneer het
om de algemene milieukwaliteit gaat en aan het oppervlak van een specifiek gebied
(bijvoorbeeld een stiltegebied) wanneer het om een specifieke milieukwaliteit gaat.
De toe- of afname van het percentage gebied dat aan de gewenste milieukwaliteit
voldoet geeft een eerste indicatie voor de ontwikkelingen van de betreffende milieukwaliteit. Om verwarring en schijnnauwkeurigheden te voorkomen zijn de betreffende percentages in tabel B11 en B12 gepresenteerd in de vorm van een indeling in klassen, namelijk: slecht 0-20% van het gebied voldoet aan de gewenste milieukwaliteit,
matig 20-50%, redelijk 50-80% en goed 80-100%.
Op deze wijze ontstaat een kwaliteitsbeeld in twee dimensies: het kwaliteitsniveau
zelf en de mate waarin dit niveau wordt gehaald. Voor het beschrijven van de
gewenste milieukwaliteit en het volgen van de actuele milieukwaliteit zijn beide
dimensies belangrijk. Milieukwaliteitsdoelstellingen kunnen dan ook het beste worden geformuleerd door lOwel het gewenste kwaliteitsniveau vast te leggen als de
mate waarin dit niveau moet worden bereikt, bijvoorbeeld 80% of 100%. De overeenkomstige afrekenbare beleidsdoelstelling wordt gedefinieerd door het jaartal toe
te voegen waarop de milieukwaliteitsdoelstelling moet zijn bereikt. Hieruitvolgend
wordt de gewenste algemene milieukwaliteit voor Flevoland als voigt gedefinieerd:
Water
De chemische en de fysische waterkwaliteit moeten in de gehele provincie in 2010
voldoen aan de MTR-waarden. Op langere termijn (periode 2015-2030) moet de kwaliteit voldoen aan de VR-waarden. Doelstellingen voor de ecologische waterkwaliteit
in Flevoland zijn in ontwikkeling.
Bodem en grondwater
De bodemkwaliteit moet in de gehele provincie lOveel mogelijk op het huidige
niveau worden gehandhaafd. Dat is het niveau van streefwaarden of van de achtergrondgehalten. De kwaliteit van het grondwater moet voldoen aan de streefwaarden en in waterwingebieden moet deze kwaliteit voldoen aan de drinkwaternormen.
Aile kwaliteitsnormen voor bodem en grondwater zijn van toepassing in de actuele
situatie.

Lucht
De luchtkwaliteit moet in de gehele provincie voldoen aan de van kracht zijnde wettelijke grenswaarden en de beleidsmatige luchtkwaliteitsnormen. Daarnaast moeten de concentraties zuurvormende stoffen in de lucht zodanig zijn dat de depositie
van deze stoffen beneden de depositiedoelstellingen blijft en moeten de concentraties zware metalen in de lucht lOdanig zijn dat door depositie geen accumulatie van
deze stoffen in de bodem optreedt.
Leefomgeving
Verstoring door geluid
Voor de kwaliteit van de leefomgeving wordt ernaar gestreefd dat (jaarlijks) 90% van
de nieuw te bouwen woningen aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde voor geluidbelasting voldoet. De gewenste milieukwaliteit met betrekking tot geluidhinder
wordt beschreven voor lOver deze valt binnen de provinciale bevoegdheden.
Geluidhinder door vliegverkeer, horeca en burenlawaai blijft derhalve buiten
beschouwing. In stiltegebieden moet de geluidbelasting ten gevolge van geluidsbronnen in de omgeving overallager zijn dan de milieukwaliteitseis van 35dB(A).
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GEWENSTE ALGEMENE MILIEUKWALITEIT

MILIEU-ASPECT

CiEWENST KWALITEITSNIVEAU

BEREIKT IN HET JAAR

MTR-WAARDE

2010
2010
2010
2010

WATERKWAlITEIT
FVSISCHE KWALITEIT

NIVEAU IN UITWERKING

ECOlOGISCHE KWALITEIT
CHEMISCHE KWALITEIT

Mn-wAARDE

WATERBOOEMKWALITEIT

MTR-WAARDE

BaDEMKWALITEIT, GRaN DWATE RKWALITE IT EN VERDRaGING
KWALITEIT aOOEM

ACHTERGRONO/STREEFWAAROE'

9
HEOEN

STREEFWAAROE"

2005

HVOROLOGISCH STELSEL

HEOEN

KWALITEIT T.A.V. VERZURENDE STOFFEN

GRENSWAARDE'"

2005

KWALITEIT ONOIEP GRONOWATER
VEROROGING

LUCHTKWALITEIT

KWALITEIT T.A.V. ZWARE METALEN

GRENSWAARDE

KWALITEIT TAV. CARCINOGENE STOFFEN

GRENSWAARDE

KWALITEIT TAV. FUN STOF

GRENSWAAROE

2005
2005
2005

VOORKEURSWAARDE

HEDEN

KWAlITEIT LEEFOMGEVING
KWALITEIT T.A.V. GElUID
KWALITEIT T.A.V. GEUR

GRENSWAAROE·..•

2005

KWALITEIT T.A.V. EXTERNE VEILIGHEID

GRENSWAARDE

2005

-------------------c

• STREEFWAARDEN. EVENTUEEL DE NATUURlIJKE (HISTORISCHE) ACHTERGRONDWAARDEN .
•• VOOR DIEP GRONDWATER BESTEMD VOOR DRINKWATERWINNING GELDEN ECHTER DE DRINKWATERNORMEN .

... DEZE GRENSWAARDE WORDT NIH GEBASEERD OP GEZONDHEIDSEFfECTEN MAAR OP HH VOORKOMEN VAN
TE HOGE DEPOSlTlES.
.... GELDT VOOR BESTAANDE SITUATIES. VOOR NIEUWE SITUATIES IS HET UITGANGSPUNT OAT HINDER
VOORKOMEN WORDT.

Verstoring door stank

De kwaliteit van de leefomgeving moet zodanig zijn dat er geen toename is van het
gebied waarin geurhinder boven de grenswaarde (het aanvaardbare hinderniveau)
optreedt. In 2005 mag er geen woongebied meer zijn met geurhinder boven het
aanvaardbare niveau. Dit kan op basis van sanering volgens de voortschrijdende
stand der techniek.
Externe veiligheid

Het woongebied waarin de grenswaarde voor het individueel risico mag niet toenemen. De kwaliteit van de leefomgeving moet zodanig zijn dat er geen toename is van
het woongebied waarin de grenswaarde voor het individueel risico wordt overschreden. In 2005 mag er geen woongebied meer zijn met een overschrijding van deze
grenswaarde voor het individueel risico.

4

HUIDIGE MILlEUKWALITEIT

De huidige milieukwaliteit is beschreven ten opzichte van de milieukwaliteitsdoelstellingen. In het navolgende is de milieukwaliteit in Flevoland beschreven in vier
hoofdstukken: de waterkwaliteit, de bodemkwaliteit, de luchtkwaliteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Per hoofdstuk is een eindoordeel gegeven dat met name
van belang is voor het sturen van grootschalige ontwikkelingen in de provincie. De
milieukwaliteit is per hoofdstuk beschreven voor een beperkt aantal gegroepeerde

milieuaspecten. Dit vereenvoudigt het gebruik en de interpretatie van de inhoud van
deze milieuverkenning. Hierbij is zoveel mogelijk een totale dekking van aile belangrijke kwaliteitsparameters nagestreefd.

4.1

WATERKWALITEIT

Aigemeen

10

De kwaliteit van het oppervlaktewater in Flevoland wordt periodiek gemeten en
gerapporteerd door het Waterschap Zuiderzeeland. De meetgegevens worden verwerkt in de periodieke watersysteemrapportages van provincie en waterschap. Per
watersysteem in Flevoland geeft de rapportage een uitspraak over een aantal aspecten van de waterkwaliteit. Deze methodiek is goed bruikbaar voor het beoordelen
van de algemene waterkwaliteit, omdat eenvoudig kan worden berekend welk deel
van de provincie aan de kwaliteitseisen voldoet. Voor de beschrijving van de algemene waterkwaliteit is een onderscheid gemaakt naar de fysische kwaliteit, de ecologische kwaliteit, het voorkomen van natuur- en milieuvriendelijke oevers en de chemische kwaliteit, waarbij de laatste uiteenvalt in de verontreiniging met nutrienten,
zware metalen en chemische bestrijdingsmiddelen. Tenslotte is de kwaliteit van de
waterbodems apart belicht.ln een aantal gevallen is het mogelijk het verloop van de
kwaliteit in een tijdsperspectief te zetten, bijvoorbeeld door het percentage meetpunten of het percentage watersysteemoppervlak, dat voldoet aan de grenswaarden, over meer jaren aan te geven. De trend is een belangrijk gegeven voor de sturing
van de ontwikkeling binnen de provincie.
Fysische kwaliteit
De algemene fysische kwaliteit van de oppervlaktewateren, bepaald door zuurstofgehalte, zuurgraad, temperatuur en doorzicht van het water, is redelijk. Het zuurstofgehalte is in Zuidelijk Flevoland goed en in Oostelijk Flevoland redelijk. In
Noordelijk Flevoland echter is het zuurstofgehalte slecht en er zijn tochten en vaarten waar, met het oog op het zuurstofgehalte, geen vis kan leven. Voor zowel zuurgraad als temperatuur voldoen aile wateren aan de normen. Het doorzicht is echter
zowel in Noordelijk Flevoland als in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland een probleem. Dit
komt door algenbloei of door vertroebelende stoffen als zwevend slib en ijzerverbindingen. Deze stoffen hebben deels een natuurlijke herkomst: locale aanvoer via ijzerrijke en/of ammoniumrijke kwel. Deels is de oorzaak antropogeen: opwerveling door
de scheepvaart en bemesting. In 1997 voldeed circa 65% van het oppervlak van de
watersystemen in de provincie aan de grenswaarden voor de fysische kwaliteit
(exciusief doorzicht).
Ecologische kwaliteit

De ecologische kwaliteit is indicatief voor het totale functioneren van het watersysteem. De ecologische kwaliteit wordt beoordeeld met behulp van de landelijk gehanteerde STOWA-methodiek. Hierbij wordt gekeken naar het voorkomen van planten
dieren en fysisch-chemische parameters. In bepaalde opzichten geeft deze methodiek een te negatief beeld. Door de korte geschiedenis van de Flevolandse wateren is
het kolonisatieproces nog niet voltooid; hierdoor ontbreken vooralsnog karakteristieke soorten. Ook is de kennisbasis nog beperkt omdat ecologische monitoring pas
heeft plaatsgevonden sinds 1996.
Volgens deze landelijke STOWA-methodiek is de ecologische kwaliteit van de
Flevolandse sloten niet voldoende. Uit aanvullend onderzoek blijkt echter dat, rekening houdend met het gebiedseigen karakter, sommige wateren wei een goede ecologische kwaliteit hebben ..
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Milieu- en natuurvriendelijke oevers
Binnendijks in Flevoland is circa 31% van de lengte aan oevers (exclusief sloten)
milieuvriendelijk ingericht, dat wil zeggen dat er geen oeverbescherming is, of een
die geen verontreiniging van water en waterbodems veroorzaakt. Van deze oevers is
ongeveer de he1ft, dus 15% van het totaal, natuurvriendelijk ingericht, dat wil zeggen
dat de oeverinrichting het plantaardig en dierlijk leven lOweI boven als onder water
mogelijk maakt.
Belangrijke factoren voor de natuurvriendelijkheid zijn de hellingshoek van de oever
en de aard (doorgroeibaarheid) van het materiaal van de oeverbescherming.
11
Chemische kwaliteit: verontreiniging met nutrienten
De waterkwaliteit met betrekking tot vermesting is slecht. Voor fosfor voldoet circa
49% van de oppervlaktewateren aan de grenswaarde en voor stikstof is dit circa 21%.
Een aanzienlijk deer van de verontreiniging heeft echter een natuurlijke oorsprong
(kwel).
Chemische kwaliteit: verontreiniging met zware metalen
De waterkwaliteit met betrekking tot zware metalen is matig.ln een aanzienlijk deel
van de wateren vindt overschrijding van de MTR-waarden plaats. Voor nikkel, lood en
chroom voldoen bijna aile oppervlaktewateren aan de norm, maar de metalen cadmium, kwik, koper en in mindere mate zink, vormen een probleem. Voor kwik komen
de hoogste overschrijdingen van de MTR-waarde voor. In 1998 voldeed slechts circa
21% van het oppervlaktewater aan de MTR-waarden voor aile zware metalen.
Oppervlaktewaterkwaliteit bestrijdingsmiddelen
De waterkwaliteit met betrekking tot chemische bestrijdingsmiddelen is slecht. De
gehalten van chemische bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater van
Flevoland voldoen op veel plaatsen niet aan de normen. Uit onderzoek tussen 1992
en 1994 bleek dat het uitslagwater van Flevoland de omliggende rijkswateren belast
met chemische bestrijdingsmiddelen. Evaluatie van de metingen in polderwater tussen 1991 en 1998 leert dat in aile polderwateren chemische bestrijdingsmiddelen
worden aangetroffen en dat de gehalten van veer van deze middelen het Maximaal
Toelaatbaar Risico (MTR) overschrijden.
Waterbodemkwaliteit
De waterbodemkwaliteit in Flevoland is in het algemeen goed en voldoet in bijna
100% van de watersystemen aan de grenswaarde. De kwaliteit van de baggerspecie
is grotendeels klasse 1. Dit betekent dat er wei restricties kunnen zijn in de verspreiding en de toepassing als bouwstof na verwijdering. In 15% van de wateren is de
gemiddelde kwaliteit dusdanig goed dat wordt voldaan aan de streefwaarde voor de
waterbodemkwaliteit. Slechts op een beperkt aantal locaties komt een verontreiniging voor die sanering noodzakelijk maakt. Het gaat hierbij om 17 locaties, waarvan
er 10 in Noordelijk Flevoland liggen. In 50% van de gevallen gaat het om verontreiniging door PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Het is niet dUidelijk of
de situatie stabiel is of dat zich een verandering voordoet, omdat er geen betrouwbare tijdreeksen zijn en door baggeren bestaande kwaliteiten veranderen.
Conclusie
De algemene waterkwaliteit in Flevoland is matig. De fysische waterkwaliteit is redeIijk , de ecologische kwaliteit is matig tot slecht en de chemische kwaliteit is matig.
Nutrienten en zware metalen overschrijden in veel oppervlaktewateren de grenswaarden en voor lOver er meetgegevens beschikbaar zijn, geldt dit ook ten aanzien
van chemische bestrijdingsmiddelen. De waterbodemkwaliteit is, behoudens een

beperkt aantal saneringslocaties, in het grootste deel van de wateren goed. Slechts
zeer lokaal is de waterbbdem verontreinigd met zware metalen, PAK's en minerale
olie.
TABEL
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4.2

KWALITEIT VAN BODEM EN GRONDWATER

Aigemeen
De provincie Flevoland werkt aan de ontwikkeling van een bodemkwaliteitskaart. In
deze kaart worden de gegevens verwerkt van bodemonderzoek door de provincie en
de gemeenten. Er komt daardoor steeds meer inzicht in de bodemkwaliteit. Voor de
beschrijving van de algemene bodemkwaliteit is een onderscheid gemaakt naar de
volgende kwaliteitsaspecten: kwaliteit van de bodem, kwaliteit van het ondiepe
grondwater en kwaliteit van het diepe grondwater. Onder ondiep grondwater wordt
hier freatisch grondwater verstaan (in de bovenste bodemlaag, in open verbinding
met de atmosfeer), onder diep grondwater wordt het spanningswater in de watervoerende pakketten verstaan.
Kwaliteit bodem
De bodemkwaliteitskaart voor Flevoland die sinds 1997 in ontwikkeling is, legt de
actuele kwaliteit van de bodem vast voor het landelijk gebied met uitzondering van
locaties met bodemverontreiniging. Dit gebeurt primair om referentiewaarden vast
te stellen voor het saneren van bodemverontreiniging maar de kaart kan ook worden
gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de Vrijstellingsregeling Grondverzet van
het Bouwstoffenbesluit. Voor een achttal zware metalen, voor EOX (halogeenkoolwaterstoffen), PAK's, minerale olie en aromaten worden de voorkomende concentraties weergegeven in relatie tot de streefwaarden voor de betreffende bodem.
Het niveau van de streefwaarden hangt af van de grondsoort en varieert dus per
gebied. De gevonden kwaliteit kan worden gelijkgesteld met schone grond, omdat in
de hUidige situatie nagenoeg aile verontreinigende stoffen beneden de streefwaarden zitten. Aileen voor de zware metalen zink en nikkel worden er achtergrondconcentraties gevonden die boven de streefwaarden liggen. Omdat het hier 'van nature'
verhoogde concentraties betreft, is er geen sprake van verontreinigingen. Er kan
daarom worden geconcludeerd dat in het landelijk gebied van Flevoland (buiten het
agrarische erf en andere inrichtingen) de bodem schoon is voor wat betreft de hierboven genoemde stoffen. Er zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot chemische bestrijdingsmiddelen in bodem. De kwaliteit van het grondwater wordt hieronder afzonderlijk beschreven.
Kwaliteit grondwater
Op het ogenblik beschikt de provincie niet over voldoende inzicht in de kwaliteit van
het ondiepe grondwater. De provincie beschikt over een uitgebreid diep grondwaterkwaliteitsmeetnet. In aile gevallen wordt aan de nitraatnorm voor grondwater voldaan. In 1998 is onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het diepe grondwater in
Flevoland op 5 a 10 meter diepte (het eerste watervoerende pakket). Dit onderzoek
was toegespitst op zware metalen en chemische bestrijdingsmiddelen in het eerste
watervoerende pakket. In dit water werden acht zware metalen aangetroffen en
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werden voor zeven van deze metalen: arseen, barium, chroom, koper, lood nikkel en
zink overschrijdingen van de streefwaarden gevonden. Het is nog niet bekend in
hoeverre het om natuurlijke achtergrondconcentraties gaat. Er werd verder een 13-tal
chemische bestrijdingsmiddelen aangetroffen waarbij voor twee van deze middelen
overschrijding van de streefwaarden plaatsvond. De Flevolandse Drinkwater
Maatschappij (FDM) onderzoekt het voor drinkwater onttrokken grondwater. Hierin
zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen aangetroffen.
Verdroging
Een natuurgebied wordt als verdroogd aangemerkt wanneer sprake is van een structureel te lage grond- en/of oppervlaktewaterstand of water wordt aangevoerd van
een ongewenste kwaliteit. In een aantal natuurgebieden is door peilverlaging of
grondwateronttrekkingen de natuurwaarde sterk achteruit gegaan. De verdroging
wordt als verholpen beschouwd wanneer het hydrologisch systeem is hersteld tot
het vastgestelde gebiedsspecifieke streefbeeld. Het totale areaal verdroogd gebied
bedraagt 15.239 hectare. De doelstelling voor het jaar 2005 is dat voor 50% van het
verdroogde gebied hydrologisch herstel is bereikt. Momenteel (2000) is 25% van het
areaal verdroogd gebied hersteld.
Conclusie
De bodemkwaliteit in Flevoland is goed. Uit tot op heden bekende gegevens blijkt
dat de concentraties van potentiele verontreinigingen veelal beneden de streefwaarden zitten. De verhoogde achtergrondconcentraties hebben een natuurlijke
en/of historische oorsprong. In het grondwater op 5 a 10 meter diepte zijn overschrijdingen van de streefwaarden aangetoond voor zware metalen en voor chemische bestrijdingsmiddelen.
Voor circa 25% van het areaal verdroogd gebied is de verdroging bestreden.
TABEL
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KWALITEITSASPECT
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4.3

LUCHTKWALITEIT

Aigemeen
De luchtkwaliteit in Flevoland wordt aileen gemeten in het meetpunt Biddinghuizen. Dit is een van de meetpunten van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Het
meetpunt Biddinghuizen is gericht op het meten van de provinciale achtergrondconcentraties. Op basis van de gegevens van dit meetpunt zijn dus aileen globale uitspraken mogelijk over de algemene luchtkwaliteit in Flevoland. Omdat het meetpunt
ver van aile locale invloeden op de luchtkwaliteit Iigt, geven de meetwaarden aileen
een beeld van de kwaliteit van de lucht zoals deze de provincie binnenkomt.
Luchtverontreiniging verspreidt zich immers over grote afstanden. Een aanzienlijk
deel van de verontreiniging is afkomstig van bronnen buiten de provincie, terwijl de
emissie van Flevolandse bronnen zich verspreidt tot ver buiten de provinciegrenzen.
Daarnaast kunnen uit het landelijk meetnet gradienten voor de luchtkwaliteit binnen Nederland en tot op zekere hoogte ook binnen Flevoland worden afgeleid.

13

Met deze informatie en op basis van landelijke verspreidingsberekeningen (RIVM
Milieubalans) is het mogelijk een indicatieve beschrijving van de luchtkwaliteit in
Flevoland te geven.
Voor enkele verontreinigingen zijn er depositiegegevens beschikbaar, bijvoorbeeld
voor verzurende stoffen en voor zware metalen. Ook deze depositiecijfers hangen
samen met de kwaliteit van de lucht in Flevoland. Naast de grenswaarden voor de
luchtkwaliteit zijn daarom tevens de depositiedoelstellingen als criterium voor de
luchtkwaliteit gebruikt.
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Verontreiniging met verzurende stoffen
De kwaliteit van de lucht met betrekking tot verzurende stoffen verbetert langzaam.
Dit komt door een geleidelijke afname van de emissies van verzurende stoffen in
Flevoland en ook daarbuiten. De concentraties van de verzurende stoffen, zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak, voldoen reeds aan de grenswaarden voor de
luchtkwaliteit. De depositie van deze verzurende stoffen op de Flevolandse bodem
neemt langzaam af, maar de overschrijding van de grenswaarde is nog steeds aanzienlijk. In 1998 werd in geheel Flevoland de grenswaarde voor
tie van verzurende stoffen overschreden.

2010

voor de deposi-

Verontreiniging met zware metalen
De grenswaarden voor de concentraties van zware metalen in de lucht, voor zover
deze grenswaarden er zijn, worden in Flevoland niet overschreden. Ook de depositiedoelstellingen, voor zover aanwezig, worden niet overschreden. Geconcludeerd
wordt dus dat 100% van de lucht boven Flevoland voldoet aan de kwaliteitsdoelstelling. De emissies van zware metalen in Flevoland stijgen echter weI. Bovendien leidt
ook de depositie van 'aanvaardbare' hoeveelheden zware metalen tot ophoping in de
bodem. Gezien het feit dat de depositiedoelstelling voor bijvoorbeeld cadmium
reeds wordt genaderd is het belangrijk om de emissies van zware metalen naar lucht
te beperken. Een aanzienlijk deel van de zware metalen in de lucht van Flevoland is
overigens afkomstig van elders. De verspreiding vindt plaats over honderden kilometers.
verontreiniging met carcinogene stoffen
De wettelijke grenswaarden voor carcinogene (kankerverwekkende) stoffen in de
lucht worden in Flevoland in het algemeen niet overschreden. Dat is ook niet te verwachten omdat de grenswaarden voor benzeen en benz(a)pyreen gericht zijn op specifieke pieksituaties zoals drukke verkeerswegen, in parkeergarages en bij benzinestations. De toetsing beperkt zich derhalve ook tot deze situaties. Er zijn door de
Flevolandse gemeenten geen overschrijdingen van de grenswaarden gerapporteerd.
Daarom wordt aangenomen dat nagenoeg 100% van de lucht boven Flevoland nog
voldoet aan de kwaliteitsdoelstelling. Landelijk vindt er een daling van de emissies
plaats door saneringen in de industrie. In Flevoland stijgen de emissies van carcinogene stoffen echter vanwege de sterke groei van het verkeer en het feit dat daar,
zoals elders, geen industriele saneringen tegenover staan.ln stedelijke gebieden met
een grote verkeersdichtheid kunnen de concentraties sterk oplopen. In verband met
mogelijk lokale overschrijdingssituaties is het belangrijk de emissies van carcinogene stoffen te beperken.
Verontreiniging met fijn stof
De concentraties fijn stof Iiggen voor het grootste deel van de provincie nog net
onder de grenswaarde. Het zuidelijk deel van de provincie kampt echter met concentraties boven de grenswaarde door invloeden vanuit andere gebieden. Ook in de
grotere stedelijke agglomeraties overschrijdt fijn stof de grenswaarde. In circa 85%
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van de provincie voldoet de kwaliteit aan de doelstelling. Er is sprake van dat de
Europese grenswaarde voor fijn stof beduidend lager komt te Iiggen dan de hUidige
Nederlandse norm. In dat geval wordt in de gehele provincie de grenswaarde overschreden. De emissies van fijn stof in de provincie nemen toe. Vooral het dieselverkeer levert hieraan een grote bijdrage. Gezien de overschrijdingen die er al zijn is het
belangrijk de emissies te beperken. Technisch is het moeilijk om fijn stof in reinigingsinstallaties af te vangen, de inzet moet dus vooral worden gericht op het voorkomen van (nieuwe) emissies.
Conclusie
De algemene luchtkwaliteit in Flevoland is redelijk goed. Het merendeel van de provincie voldoet aan de wettelijke grenswaarden. De concentraties van verzurende
stoffen voldoen strikt genomen wei aan de grenswaarden voor de luchtkwaliteit,
maar veroorzaken een te hoge zure depositie. De concentraties van zware metalen
en carcinogene stoffen voldoen over het algemeen aan de grenswaarden, hoewel
voor carcinogene stoffen zeer plaatselijk overschrijdingen van de grenswaarden worden vermoed.
De concentratie fijn stof overschrijdt in het zuidelijk deel van de provincie en in stedelijke agglomeraties de grenswaarde. Ook hier is de bijdrage van buiten de provincie belangrijk. De emissies van zware metalen, carcinogene stoffen en fijn stof
nemen toe.
TABE!
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5nuATIE VERslECHTERD

KWALITEIT LEEFOMGEVING

Aigemeen
In deze milieuverkenning worden voor het beschrijven van de kwaliteit van de leefomgeving de verschillende aspecten van verstoring beschouwd. Verstoring treedt op
door geluidhinder, geurhinder, stofhinder, wateroverlast en door overlijdensrisico
met betrekking tot externe veiligheid. Verstoringsproblemen zijn lokale problemen
die voorkomen kunnen worden door beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening.
Verstoring speelt voornamelijk in de leefomgeving, maar onder verstoring wordt bijvoorbeeld ook een te hoge geluidbelasting in stiltegebieden verstaan. In Flevoland
wordt verstoring in het algemeen niet periodiek gemeten maar berekend vanuit de
bronnen. Zo wordt jaarlijks bijgehouden voor hoeveel woningen Gedeputeerde
Staten hogere grenswaarden voor de geluidbelasting vaststellen. Hiermee kan een
schatting worden gemaakt van het aantal woningen binnen de 50dB(A) contour,
waarmee een indicatie verkregen wordt over de geluidhinder in het gebied. Verder
worden voor de bekende geurbronnen binnen Flevoland de isogeurlijnen berekend,
waarmee een indruk wordt verkregen van het geurbelaste gebied. Naar de veiligheidsrisico's van stationaire objecten en van transporten van gevaarlijke stoffen
wordt periodiek onderzoek uitgevoerd. Over de hinder door grof stof zijn in Flevoland
geen gegevens bekend. Deze hinder is daarom vooralsnog buiten beschouwing gelaten.
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Geluidhinder
Flevoland is nog steeds een relatief stille provincie. Slechts in een beperkt aantalsituaties bedraagt de geluidbelasting meer dan de wettelijke milieukwaliteitseisen.ln de
woonomgeving ondervindt 14% van de woningen een te hoge geluidbelasting.
Bovendien vertoont het totale aantal geluidsbelaste woningen en het aantal nieuwe
geluidsbelaste woningen een stijgende trend. Deze stijging wordt nauwelijks door
de industrie veroorzaakt, maar betreft vooral wegverkeerslawaai. Hoge geluidbelastingen doen zich vooral voor in de grotere stedelijke agglomeraties. Er zijn weinig
klachten over geluidhinder in Flevoland, 22% van aile klachten over het milieu gaat
over geluidsoverlast. De geluidsklachten betreffen voornamelijk het vliegverkeer. De
provincie heeft echter geen bevoegdheden om hierbij regulerend op te treden.
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Geurhinder
Hinder door stank speelt praktisch aileen in de woonomgeving. In de ruimtelijke
ordening worden daarom stankbronnen en geurgevoelige bestemmingen onderling
zoveel mogelijk gescheiden gehouden. De belangrijkste stankbronnen in de provincie zijn een GFT-compostering in Lelystad, een groenvoerdrogerij in Dronten, een
mestdrogerij in Dronten en een stortplaats in Almere. In Flevoland lag in 1998 circa
3% van de woongebieden binnen de geurcontouren van deze stankbronnen.
Gegevens over de stankhinder zijn echter nog niet volledig. Er is informatie over de
hinder door bedrijven waarvoor de provincie het bevoegd gezag is, maar over bedrijyen die onder het bevoegd gezag van de gemeente vallen, zijn er aileen gegevens
beschikbaar als het klachten over de stankhinder zijn. Er kunnen mogelijk meer
woongebieden zijn die binnen de geurcontouren van stankbronnen liggen. Daarom
is het kwaliteitsbeeld ten aanzien van stank vooralsnog indicatief. Van de milieuklachten in Flevoland gaat 47% over geurhinder.
Externe veiligheid
In 1994 is een evaluatie uitgevoerd van de veiligheidsrisico's samenhangend met de
transporten van gevaarlijke stoffen in Flevoland. Hierbij zijn transporten per pijpleiding, over de weg en over het water meegenomen. In de meeste gevallen zijn de
berekende risico's nauwelijks verhoogd en zijn er geen risicoknelpunten te verwachten. Aileen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg op de N307 bij Dronten
en op de N50 bij Ens is er een verhoogd risiconiveau. Er Iiggen echter geen gevoelige
bestemmingen binnen deze locaties waardoor het risico voor de bevolking laag is. In
1994 is tevens een inventarisatie gemaakt van stationaire objecten die een potentieel risico voor de omgeving inhouden. Het bleek dat EVR-plichtige bedrijven (verhoogd risico) in Flevoland niet voorkwamen, dat twee bedrijven onder de zorgplicht
vielen, dat drie bedrijven mogelijk onder deze plicht vielen en dat het voor 15 bedrijyen wellicht goed zou zijn om een milieucalamiteitenplan op te stellen. In 1997 is er
een actualisatie uitgevoerd van deze resultaten. Daaruit bleek dat 1 bedrijf, waarvoor
zorgplicht gold, door uitbreiding inmiddels EVR-plichtig was geworden. Het aantal
TABEL
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risicovolle bedrijven is vooralsnog zodanig beperkt dat verondersteld wordt dat het
risiconiveau van stationaire bronnen ook laag is. Voor een betere beoordeling van het
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werkelijke risico voor de bevolking is meer inzicht nodig in de getroffen risicobeperkende maatregelen. Dit valt echter voor de meeste bedrijven niet onder de bevoegdheid van de provincie maar onder die van de gemeenten.
Conclusie
De milieukwaliteit in de leefomgeving is in Flevoland in het algemeen gunstig. De
hinder door geluid en stank en het risico met betrekking tot externe veiligheid is
vooralsnog beperkt. De geluidbelasting van een beperkt aantal woningen in stedelijke agglomeraties overschrijdt de milieukwaliteitseisen. Hierover wordt echter niet
geklaagd, de klachten over geluidhinder betreffen voornamelijk het vliegverkeer. In
enkele woongebieden is sprake van een hinderlijke geurbelasting, echter nog niet in
aile woongebieden is de situatie onderzocht. Geurhinder Ieve rt wei het grootste aantal klachten en meldingen op. Over hinder door grof stof zijn geen gegevens bekend.
Ten aanzien van externe veiligheid geldt dat er binnen Flevoland geen risiconormen
worden overschreden.
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MILlEUKWALITEIT IN MILIEUBESCHERMINGSGEBIEDEN

De provincie voert specifiek beschermingsbeleid in de milieubeschermingsgebieden
(zie 3.8 in het Omgevingsplan). De navolgende paragrafen behandelen de milieukwaliteit van de vier verschillende soorten milieubeschermingsgebieden. Het thema
Verdroging beperkt zich niet tot de milieubeschermingsgebieden voor bodem
respectievelijk voor natuur en is daarom beschreven in het onderdeel Bodem van de
Aigemene milieukwaliteit.

5.1

MILlEUBESCHERMINCiSCiEBIEDEN VOOR BODEM

De milieubeschermingsgebieden voor bodem zijn met name kwetsbaar voor de
effecten van verzuring, vermesting, verdroging en verstoring. Bij verstoring gaat het
om cultuurhistorische- en aardkundige waarden, deze blijven in deze milieuverkenning buiten beschouwing. Voor verzuring, vermesting en verdroging zijn vooralsnog
geen specifieke doelstellingen geformuleerd. In de huidige situatie gelden er in de
milieubeschermingsgebieden voor bodem dezelfde milieukwaliteitsdoelstellingen
als in de rest van Flevoland.
Verzuring van milieubeschermingsgebieden voor bodem
In aile milieubeschermingsgebieden voor bodem wordt de depositiedoelstelling voor
verzurende stoffen voor het jaar 2010 (1-400 Zeq/ha.jr) overschreden. In enkele van
deze gebieden, met name in Oostelijk en ZUidelijk Flevoland direct langs de randmeren, is de depositie zelfs drie keer zo hoog als de doelstelling. Het effect van verzuring
hangt niet aileen af van de depositie maar ook van de gevoeligheid van het gebied
voor verzuring. De voor verzuring meest gevoelige gebieden Iiggen met name in het
noordelijk deel van Noordelijk Flevoland langs de grens met Overijssel en Friesland
en ten zuiden van Zeewolde langs het Nuldernauw.
Vermesting van milieubeschermingsgebieden voor bodem
Er zijn geen directe gegevens bekend over de vermestingstoestand van de bodem.
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Conclusie
Er zijn geen specifieke eisen geformuleerd voor de milieukwaliteit in de milieu beschermingsgebieden voor bodem (voor zover gevoelige natuurdoeltypen). In aile
milieubeschermingsgebieden voor bodem wordt de landelijke doelstelling voor de
zure depositie overschreden. Dit heeft vooral nadelige effecten voor verzuringgevoeIige natuurdoeltypen en verzuringgevoelige bodems in deze gebieden. Over vermesting in milieubeschermingsgebieden voor bodem zijn onvoldoende gegevens
beschikbaar.
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5.2

MILIEUBESCHERMINGSGEBIEDEN VOOR GRONDWATER

In Flevoland zijn zes milieubeschermingsgebieden voor grondwater aangewezen.
Vijf gebieden zijn aangewezen vanwege bestaande of potentiele winningslocaties.
Daarnaast is een groot gedeelte van ZUidelijk Flevoland aangewezen vanwege de
dikke kleilaag die een op grote diepte aanwezige strategische grondwatervoorraad
beschermt. De provincie beschermt de grondwaterkwaliteit in deze gebieden.
Binnen Flevoland wordt in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland het drinkwater gewonnen
uit grondwater. Voor een continue en betrouwbare drinkwatervoorziening moet de
kwaliteit van het grondwater bestemd voor de winning van drinkwater voldoen aan
de normen voor de drinkwaterkwaliteit. Bedreiging van deze kwaliteit wordt met
name gevormd door gebruik en opslag van dierlijke mest, gebruik van kunstmest en
chemische bestrijdingsmiddelen en perforatie van de afsluitende bodemlagen. In de
milieubeschermingsgebieden voor grondwater zijn er daarom regels gesteld aan het
gebruik van meststoffen, chemische bestrijdingsmiddelen en andere schadelijke
stoffen, aan afvalwaterlozingen, boorputten en aan bodemverstoringen die de
afsluitende lagen kunnen bedreigen.
Kwaliteit diep grondwater in milieubeschermingsgebieden voor grondwater
Er zijn geen systematische meetgegevens ten aanzien van de kwaliteit van het diepe
grondwater in de milieubeschermingsgebieden voor grondwater. Er worden door de
FDM echter geen problemen gesignaleerd in de meetnetten die gericht zijn op de
bescherming van de drinkwatervoorziening.
TABEL
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TE WEINIG GEGEVENS

Conclusie
Er zijn geen systematische meetgegevens ten aanzien van de kwaliteit van het diepe
grondwater in de milieubeschermingsgebieden voor grondwater. Er worden door de
FDM echter geen problemen gesignaleerd in de meetnetten die gericht zijn op de
bescherming van de drinkwatervoorziening.

5.3
TABEL
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Geluidbelasting in milieubeschermingsgebieden voor stilte
In de vijf stiltegebieden van de provincie Flevoland wordt voor lOver bekend de richtwaarde voor de geluidbelasting nergens overschreden. Eind 1998 heeft er onderzoek
plaatsgevonden in een van de stiltegebieden, het Horsterwold. Gemeten is in het
centrum van het gebied teneinde een indruk te verkrijgen van de algemene geluidbelasting in dit gebied. De voorlopige conclusie is dat er geen overschrijding van de
richtwaarde van 35 dB(A) plaatsvindt. Gebiedseigen geluid is niet in de berekeningen
betrokken.
Conclusie
Op basis van een beperkt aantal metingen en de constatering dat in en nabij de aangewezen stiltegebieden geen verstorende ontwikkelingen hebben plaatsgevonden,
wordt aangenomen dat het in de vijf aangewezen milieubeschermingsgebieden
voor stilte nog steeds voldoende stil is. Gebiedseigen geluid is daarbij, conform de
PMV, niet in de beschouwing betrokken.

5.4

MILIEUBESCHERMINGSGEBIEDEN VOOR NATUUR

Verzuring van milieubeschermingsgebieden voor natuur
In aile milieubeschermingsgebieden voor natuur Iigt de depositie van verzurende
stoffen boven de depositiedoelstelling voor het jaar 2010 (1.400 Zuurequivalent/ha/jr). In enkele gebieden, met name in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland direct
langs de randmeren, is de overschrijding tot drie keer het niveau van de doelstelling.
Het effect van verzuring hangt af van de depositie en van de gevoeligheid van het
gebied voor verzuring. De voor verzuring meest gevoelige gebieden zijn de zandgebieden in het noordelijk deel van de Noordoostpolder en ten zuiden van Zeewolde
langs het Nuldernauw. Er zijn nog geen specifieke depositiedoelstellingen voor deze
gebieden lOdat toetsing aileen kan plaatsvinden op basis van de algemeen geldende depositiedoelstelling.
Vermesting van milieubeschermingsgebieden voor natuur
Op circa 51% van het oppervlak van de milieubeschermingsgebieden voor natuur
wordt de grenswaarde voor fosfor in oppervlaktewater overschreden en in circa 11%
van het gebied is dit voor stikstof het geval. Er zijn geen specifieke doelstellingen
voor de vermestingstoestand van de milieubeschermingsgebieden voor natuur.
Conclusie
De milieukwaliteit in de milieubeschermingsgebieden voor natuur ten aanzien van
verzuring is slecht, omdat in aile gebieden de doelstelling voor de depositie voor het
jaar 2010 aanzienlijk wordt overschreden. De milieukwaliteit in deze gebieden ten
aanzien van vermesting is redelijk. Het oppervlaktewater voldoet voor 51% aan de
doelstelling voor nutrienten.

TABH BJO

KWALITEITSASPECT
VERZURING
VERMESTING

VOLDOET VOOR

OPMERKING

0%

Op BASIS VAN ZURE DEPOSITIEDOEl2010

51%

IN OPPERVlAKTEWATER
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(ONCLUSIES

De huidige milieukwaliteit
• De waterkwaliteit is matig tot redelijk. De fysische kwaliteit is weliswaar redelijk,
maar de ecologische kwaliteit is als indicatie matig tot slecht. De chemische kwaliteit (nutrienten en zware metalen) is matig. De kwaliteit van de waterbodem is
goed op enkele saneringslocaties na. Chemische bestrijdingsmiddelen vormen een
bedreiging voor de Flevolandse waterkwaliteit.
• De bodemkwaliteit is goed.ln het grondwater op 5 a 10 meter diepte zijn plaatselijk
verhoogde gehalten zware metalen gemeten. Op een aantal plaatsen zijn chemische bestrijdingsmiddelen aangetroffen in het diepe grondwater (eerste watervoerende pakket). Vooralsnog zijn er echter geen aanwijzingen dat de drinkwatervoorziening wordt bedreigd. Het oppervlak verdroogde natuurgebieden wordt dankzij
gerichte maatregelen geleidelijk teruggedrongen.
De luchtkwaliteit is redelijk tot goed. De depositie van verzurende stoffen overschrijdt echter in de gehele provincie ruimschoots de landelijke depositiedoelstelling. Aan de zuidwest-zijde van de provincie zijn de concentraties fijn stof te hoog.
Ais de normstelling voor fijn stof in EU kader wordt aangescherpt, is de concentratie
fijn stof in de gehele provincie te hoog. Voor zowel verzurende stoffen als voor fijn
stof ligt de oorzaak grotendeels buiten de provincie.
• De kwaliteit van de leefomgeving is goed. Zowel geluidhinder als stankhinder zijn
beperkt aanwezig. Het risico ten aanzien van externe veiligheid is zelfs zeer beperkt.
Geluidhinder, stankhinder en risicosituaties met betrekking tot externe veiligheid
vragen lokaal om aandacht. Voor geurhinder en externe veiligheid is de beoordeling
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TABEt 811

BEOORDELING VAN DE ALGEMENE MILlEUKWALITEIT
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KWALITEIT ONDIEP WATER

X

VERDROGING
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X
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X
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KWALITEIT T.A.V. FUN STOF
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x
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X
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vooralsnog indicatief, meer gegevens zijn nodig voor een betere onderbouwing.
De situatie met betrekking tot grondwateroverlast in stedelijke gebieden is nog
niet goed te kwantificeren.

De kwaliteit van de milieubeschermingsgebieden
De kwaliteit in de milieubeschermingsgebieden voor bodem is goed. Er is geen
onderscheid met de bodemkwaliteit buiten de milieubeschermingsgebieden.
In de planperiode zal worden nagegaan of het voor natuurgebieden op grond van
het natuurdoeltype zinvol is met betrekking tot verzuring en vermesting meer specifieke eisen te stellen.
Op de bescherming van de archeologische waarden in de milieubeschermingsgebieden voor bodem gaat deze milieuverkenning niet in.
De kwaliteit in de milieubeschermingsgebieden voor grondwater, afgemeten aan
de kwaliteit van het diepe grondwater, is nog onvoldoende bekend. Meer onderzoek naar de kwaliteit van het diepe grondwater is nodig voor een gefundeerd
oordeel.
De kwaliteit in de milieubeschermingsgebieden voor stilte, afgemeten aan de
geluidbelasting in stiltegebieden, is goed. Het 'gebiedseigen' geluid kan hoger zijn
dan de richtwaarde, doch dit wordt bij de berekeningen niet mee beschouwd.
De kwaliteit in de milieubeschermingsgebieden voor natuur is ten aanzien van verzuring slecht en ten aanzien van vermesting redelijk.

TABEL 812

OVERZICHT VAN DE KWALITEIT IN MILIEUBESCHERMINGSGEBIEDEN
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Organisatie waterbeheer

1

WATERSCHAPSORCiANISATIE

Sinds 1 januari 2000 is er een waterbeheerder voor Oostelijk, Zuidelijk en Noordelijk
Flevoland: het Waterschap Zuiderzeeland. Dit waterschap heeft als taken de lOrg
voor de waterkering, de lOrg voor de waterbeheersing en de lOrg voor het waterkwaliteitsbeheer. Het Waterschap Zuiderzeeland beheert de kwaliteit en kwantiteit
van aile binnen de dijken gelegen wateren. De buitendijkse wateren Vollenhover- en
Kadoelermeer vallen voor het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer
eveneens onder de verantwoordelijkheid van het Waterschap Zuiderzeeland. Het
waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer van het Zwarte Meer berust
bij het Waterschap Groot Salland. De Kadoelerkeersluis wordt beheerd door het
Waterschap Zuiderzeeland en de keersluis Ramspol door het Waterschap Groot
Salland. Een sma lie strook grond gelegen in Friesland en Overijssel behoort tot het
gebied van het Waterschap Zuiderzeeland, lOdat tevens kan worden gesproken van
een interprovinciaal waterschap. Het totale waterschapsgebied bestaat derhalve uit
twee waterstaatkundige eenheden, namelijk: Oostelijk en Zuidelijk en Noordelijk
Flevoland met de sma lie stroken grond in Overijssel en Friesland.
Vanwege de onderhoudstaak van de waterloop is de waterkwantiteitsbeheerder en
de vaarwegbeheerder betrokken bij uitdiepen/baggeren van al dan niet vervuilde
waterbodems. Daarnaast is veelal de gemeente vanuit het feitelijk beheer van de
waterlopen in het stedelijk gebied daarbij betrokken. Voor de verhaalsmogelijkheid
van saneringskosten en voor de uitvoering van waterbodemvoorschriften in lozingsvergunningen heeft de kwaliteitsbeheerder groot belang bij onderzoek naar de aanwezige kwaliteit van de waterbodem. Bovendien is de provincie op grond van de Wet
bodembescherming betrokken bij de prioriteitstelling van waterbodemsaneringen
en bij normstelling ten aanzien van de kwaliteit van het gebaggerde materiaal dat
nag op de aanliggende grond kan worden gebracht. Afstemming en gezamenlijke
beleidsontwikkeling tussen de betrokken partijen bij verontreinigde waterbodems is
dan ook noodzaak.
Met de bestaande regeling in de Verordening waterhuishouding Flevoland en het
toetsingskader voor peilbesluiten en voor besluiten tot aanleg van werken voor peilregeling, voor wateraanvoer en voor doorspoelen, kan op een goede manier invulling
worden gegeven aan het instrument peilbesluit. De termijn waarbinnen peilbesluiten dienen te worden vastgesteld, is door de waterschappen om diverse redenen niet
gehaald. Dit vraagt aandacht. Er is een plan voor de verbetering van de waterhuishouding vastgesteld en goedgekeurd, waarbij lOwel sprake is van peilaanpassing als
van wateraanvoer en doorspoelen.
De Wet milieubeheer schrijft bij dijkversterkingsplannen een milieu effectrapportage voor. Bij de invulling van het ontwerp voor de dijkversterking zal het accent blijven Iiggen bij de planvoorbereiding en niet bij de plangoedkeuring. De technische
beoordeling van het plan vindt plaats bij de plangoedkeuring. Door de waterschappen is tot nu toe maar een beperkt aantal plannen voor dijkverbetering voorbereid
en uitgevoerd. De goedkeuringspraktijk voor de door waterschappen vast te stellen
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dijkverbeteringsplannen is voor verbetering vatbaar. Het is van belang dat vooroverleg plaatsvindt in het kader van de planvoorbereiding.
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Met de vaststelling van het reglement voor het Waterschap Zuiderzeeland hebben
Provinciale Staten het werkgebied van dit nieuwe waterschap vastgesteld en is
tevens bepaald welke waterbeheertaken dit waterschap daar uitoefent. Binnen dat
gehele gebied oefent het waterschap echter niet overal al zijn drie taken (waterkwaliteitsbeheer, waterkwantiteitsbeheer en waterkeringszorg) uit. De verantwoordeIijkheden voor de waterbeheertaken verschillen per gebied. De beheerssituatie is als
voigt.
De poldergebieden
Binnen Noordelijk Flevoland en het poldergebied van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland
be rust de zorg voor het waterbeheer (waterkwaliteitsbeheer en waterkwantiteitsbeheer) en voor de waterkering bij het Waterschap Zuiderzeeland. De waterkeringszorg
omvat de zorg voor de instandhouding van de prima ire waterkering die de poldergebieden omringen en de zorg voor de Knardijk.
De buitenwateren
Het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer van de buitenwateren (lJsselmeer,
Markermeer, Ketelmeer, Zwarte Meer en Randmeren) berust bij het rijk. Het waterkwaliteits- en -kwantiteitsbeheer van het Vol len hover- en van het Kadoelermeer met
inbegrip van het beheer van de Kadoelerkeersluis berust bij het Waterschap
Zuiderzeeland en het beheer van de keersluis Ramspol berust bij het Waterschap
Groot Salland.
De buitendijkse gebieden
Niet aileen de aanleg van toereikende waterkerende voorzieningen moet gewaarborgd zijn, maar ook het beheer en onderhoud daarvan. De regeling van de waterkeringszorg voor buiten de primaire waterkering gelegen gebieden valt buiten de werkingssfeer van de Wet op de waterkering en de regeling daarvan moet op grond van
de Provinciewet als een provinciale taak worden aangemerkt. Bij de vaststelling van
het reglement voor het Waterschap Zuiderzeeland in november 1998 hebben
Provinciale Staten besloten dat de waterkeringszorg voor nog nieuw aan te leggen
buitendijkse gebieden en voor nog nader aan te wijzen bestaande buitendijkse
gebieden in beginsel tot het taakgebied van het Waterschap Zuiderzeeland behoort,
maar dat die taaktoedeling pas definitief wordt nadat door Provinciale Staten daartoe een besluit is genomen. Dit besluit houdt in ieder geval in de aanduiding van de
bUitendijkse gebieden en het veiligheidsniveau dat voor het buitendijkse gebied
geldt (de veiligheidsnorm waarop de waterkerende voorzieningen moeten worden
aangelegd en onderhouden).
In verband met de door het waterschap uit te oefenen waterkeringstaak wilen de
plannen voor nog nieuw aan te leggen buitendijkse terreinen voor wat betreft de
aanleg van de waterkerende voorzieningen in nauw overleg met dit waterschap
moeten worden ontwikkeld en op de door het waterschap als toekomstige beheerder te stellen voorwaarden moeten zijn afgestemd. Nadat door Provinciale Staten
een nader besluit is genomen over de bestaande gebieden die voor de waterkeringszorg aan het waterschap worden toegewezen en over de veiligheidsvoorwaarden
waaraan uit waterkeringsoogpunt moet worden voldaan, wordt de waterkeringzorg
in de daartoe aangewezen buitendijkse gebieden door het Waterschap
Zuiderzeeland behartigd. Voor bUitendijkse gebieden die daarvoor niet worden aangewezen, is het waterschap niet voor de waterkeringszorg verantwoordelijk. De niet
onder waterschapsbeheer staande buitendijkse gebieden worden als terrein
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beheerd en in stand gehouden door de terreinbeheerder te weten, gemeente,
Staatsbosbeheer of recreatieondernemer. Deze lOrgt voor lOver nodig ook voor de
bescherming van deze gronden tegen het water van de aangrenzende meren.

2

GRONDWATERBEHEER PROVINCIE

I

FREATISCH GRONDWATERBEHEER WATERSCHAP

De Grondwaterwet bepaalt dat de strategische taak op het gebied van het grondwaterbeheer bij de provincie Iigt. Dit betreft met name het passieve beheer: de verlening van vergunningen voor onttrekkingen van grondwater en de controle op onttrekkingen binnen een vastgesteld beleidskader. De grenzen van het gebied waarover het grondwaterbeheer wordt gevoerd, vallen uiteraard samen met de provinciegrenzen.
In de Vierde Nota Waterhuishouding is opgenomen dat de uitvoering van een deel
van het operationeel beheer kan worden overgedragen aan de waterschappen op
basis van de Provinciewet. Het gaat hierbij om de vergunningverlening voor beregening uit freatisch grondwater en de uitvoering en handhaving van algemene regels
voor beregening. In de provincie Flevoland wordt geen freatisch grondwater onttrokken voor beregening. De vergunningverlening voor beregening en de handhaving en uitvoering van algemene regels voor beregening wordt dan ook niet overgedragen aan het waterschap.
De freatische grondwaterstand is de grondwaterstand in de deklaag en waar de deklaag ontbreekt, is het de grondwaterstand in het pleistocene zand (zie figuur b.l). De
freatische grondwaterstand wordt be'invloed door neerslag, verdamping, drainage,
het peil van het oppervlaktewater en (grote) grondwateronttrekkingen. De drainagemiddelen, ook wei ontwateringsmiddelen genoemd, worden in openbaar terrein
aangelegd, beheerd en onderhouden door de gemeente. Particulieren dienen zelf in
de ontwatering van hun terreinen te voorzien. Omdat de freatische grondwaterstand
door een groot aantal actoren be'invloed wordt, is het beheer ervan niet gemakkelijk.
Voor lOver dat mogelijk is, regelt het waterschap de freatische grondwaterstand via
het peil van het oppervlaktewater. De provincie verleent vergunning voor het onttrekken van grondwater.
Afstemming tussen de verschillenden actoren is van groot belang voor een adequaat
beheer van het freatisch grondwater.

F,GUUR

Bl

GRONDWATER

MAAIVELD
TOCHT

FREATISCH GRONDWATER
SlECHT DOORlATENDE lAAG

I' WATERVOEREND

PAKKET

SlECHT DOORlATENDE lAAG

_2'.. ..

WATERVOEREND PAKKET
~

3' WATERVOEREND
=-

_

__.

~......

_

PAKKET
_

_

_

_

=-

I

25

3

ORGANISATIE VAN DE OPEN BARE DRINKWATERVOORZIENING

De provincie Flevoland wordt van drinkwater voorzien door twee waterleidingbedrijven: de Flevolandse Drinkwater Maatschappij (FDM) en de Waterleiding Maatschappij Overijssel (WMO). ZUidelijk en Oostelijk Flevoland zijn het voorzieningengebied
van de FDM, de WMO voorziet Noordelijk Flevoland van drinkwater. De WMO wint
het drinkwater in Noordwest Overijssel. In Flevoland wordt op een drietal locaties
drinkwater uit grondwater gewonnen: Bremerberg (8 miljoen m 3 per jaar vergund),
Fledite (15 miljoen m3 per jaar vergund) en Harderbroek (10 miljoen m 3 per jaar vergund). Daarnaast heeft de FDM een vergunning van 5 miljoen m 3 per jaar gekregen
voor de winning van grondwater op de locatie GZ60. In het kader van de verdrogingsbestrijding in Midden Nederland gaat de FDM 5 miljoen m 3 grondwater per jaar
leveren aan het Waterleidingbedrijf Gelderland en 4 miljoen m 3 grondwater per jaar
aan Waterleidingbedrijf Midden Nederland.
In de Hoofdlijnennotitie, de hoofdlijnen voor een nieuwe Waterleidingwet, ziet het
rijk marktwerking als een instrument voor de bevordering van de doelmatigheid van
de drinkwatervoorziening. De doelmatigheid is een van de hoofddoelstellingen van
het Beleidsplan Drink- en IndustriewaterVoorziening (BDIV). Samenwerking binnen
de waterketen van drinkwater, riolering en zuivering (waterketenbeheer) kan hierbij
een belangrijk hulpmiddel zijn. Het kabinet acht het noodzakelijk dat de verankering
van de waterwinning in het provinciale omgevingsbeleid in tact blijft. De provincies
houden daarom de verantwoordelijkheid voor het toetsen van de wijze waarop de
openbare drinkwatervoorziening in de provinciale omgevingsplannen wordt inge-
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past.

4

WATERBEHEER IN STEDELlJK GEBIED

In Flevoland is het Waterschap Zuiderzeeland vera ntwoordelij k voor het waterbeheer
(kwaliteitsbeheer en kwantiteitsbeheer). Dat de verantwoordelijkheid voor deze taak
bij het Waterschap Zuiderzeeland ligt, wil echter niet zeggen dat deze taak ook
geheel door het waterschap in eigen beheer dient te worden uitgevoerd. In de praktijk wordt het feitelijk beheer ook wei door direct belanghebbenden uitgevoerd binnen door het waterschap te bepalen regels. Binnen het stedelijk gebied zijn zowel
waterschap als gemeente bij het waterbeheer betrokken. Voor belanghebbenden is
het dan van groot belang te weten welke instantie op welk onderdeel van het waterbeheer in stedelijk gebied kan worden aangesproken. In de Verordening waterhuishouding Flevoland is de taakverdeling tussen gemeente en waterschap als voigt
vastgelegd: het waterschap draagt zorg voor de afwatering binnen de bebouwde
kom en de gemeente draagt zorg voor de ontwatering binnen de bebouwde kom,
waaronder de aanleg het beheer en het onderhoud van ontwateringsmiddelen en
van verzamel- en transportleidingen in openbaar terrein. Deze taakverdeling komt
erop neer dat in stedelijk gebied het waterschap verantwoordelijk is voor het beheer
van de waterlopen en voor de handhaving van de waterpeilen in die waterlopen. De
hand having van deze waterpeilen is wei van invloed op de grondwaterstanden die in
de woonwijken kunnen optreden maar voor een goede ontwatering van de woonwijken zijn daarnaast vaak ontwateringsmaatregelen nodig om overtollig water
naar deze waterlopen af te voeren. De gemeente is verantwoordelijk voor aanleg en
onderhoud van deze ontwateringsmiddelen in openbaar terrein.
Doorgaans voeren de gemeenten het feitelijke beheer. Dit geldt zowel voor het
onderhoud van de waterlopen, voor de bediening van kunstwerken als voor het doorspoelen voor kwaliteitsdoeleinden. Daarnaast zal de gemeente bij de inrichting van
nieuwe woongebieden veelal ook waterlopen voor de waterafvoer aanleggen die
dan vervolgens voor het beheer onder verantwoordelijkheid van het waterschap
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komen. Het actief waterkwaliteitsbeheer (zoais afvalwaterzuivering) voor het stedelijk water en het passief waterkwaliteitsbeheer (zoais vergunningverlening, controle
en handhaving) voor directe lozingen op het oppervlaktewater vallen onder de verantwoordelijkheid van de waterbeheerder. Daarnaast is de waterkwaliteitsbeheerder vera ntwoordelij k voor de vergunningverlening aan bedrijven die op de gemeentelijke riolering lozen en bij Aigemene Maatregel van Bestuur zijn aangewezen. Voor
de overige lozingen op de riolering is de gemeente het vergunningverlenend gezag.
De gemeente dient echter voor de lazing van het rioolwater te voldoen aan voorschriften die door de waterbeheerder worden gesteld. Deze voorschriften zijn opgenomen in de aansluitvergunning. De mogelijkheden am de naleving van deze voorschriften te handhaven zijn echter beperkt (bijvoorbeeld rioollozingen die de afvalwaterzuiveringsinstallatie ontregelen en overstortingen die de oppervlaktewaterkwaliteit bedreigen).
De lOrg voor de inzameling en het transport van afvalwater via riolering wordt algemeen beschouwd als een gemeentelijke taak. Een wettelijke aanduiding van deze
gemeentelijke taak is opgenomen in de Wet milieubeheer. Daarin wordt tevens de
verplichting van de gemeente opgenomen voor het opstellen van een gemeentelijk
rioleringsplan. Onder de gemeentelijke lOrg voor inzameling en transport van afvalwater vallen oak bijvoorbeeld recreatieterreinen in het buitengebied.
De gemeentelijke taak bij het afvalwatertransport is begrensd omdat het transport
van het ingezamelde afvalwater naar de zuiveringsinstallatie tot de taak van de
beheerder van de zUiveringsinstaliatie wordt gerekend. Vanwege een juiste verdeling
van kosten en beheersverantwoordelijkheid moet duidelijk zijn waar de gemeentelijke taak in het transportstelsel overgaat in de taak voor de waterbeheerder. In
Flevoland zijn tussen gemeenten en waterschap overnamepunten in het transportstelsel overeengekomen. Gemeente en waterschap hebben dus ieder hun eigen
taken bij het waterbeheer in het stedelijk gebied. Voor een goed waterbeheer in het
stedelijk gebied is het daarom van groat belang dat gemeenten en waterschap hun
plannen voor het waterbeheer in stedelijk gebied goed op elkaar afstemmen.

5

WATERBEHEER NATUURGEBIEDEN

Op basis van het waterschapsreglement strekt de beheersverantwoordelijkheid van
het Waterschap Zuiderzeeland zich oak uit over de binnendijkse wateren in natuurgebieden. De hUidige keur van het waterschap is formeel oak van toepassing op deze
wateren. Dit houdt in dat de terreinbeheerder zijn waterbeheer zal moeten uitoefenen binnen door de waterbeheerder te stellen regels. Onverkorte toepassing van de
keur is onnodig en lOU strijdig kunnen zijn met het gewenste beheer van deze terreinen. In de praktijk worden de onderhoudsverplichtingen uit de keur hier minder
stringent gehandhaafd, terwijl veelal het peilbeheer binnen deze terreinen door de
terreinbeheerder wordt verricht. Vaak bestaan hierover wei afspraken tussen terreinbeheerder en waterbeheerder maar een formalisering van deze situatie ontbreekt.

6

VAARWEGBEHEER

In de Vierde Nota Waterhuishouding wordt in verband met het nagestreefde integrale waterbeheer een voorkeur uitgesproken voor het overdragen van provinciaal
vaarwegbeheer aan de waterschappen. Voor de Flevolandse situatie is de wenselijkheid hiervan oak nagegaan. Dit heeft geleid tot de bestuurlijke conclusie dat voor
een dergelijke overdracht uit het oogpunt van doelmatigheid onvoldoende argumenten aanwezig zijn. Op grand hiervan is besloten van een dergelijke overdracht af
te zien.

27

28

In het vaarwegbeheer kan onderscheid worden gemaakt tussen het beheren van een
waterloop en kunstwerken met het oog op het bevaarbaar houden ervan (beroepsscheepvaart en recreatievaart) en het nautisch beheer, ter regeling van het scheepvaartverkeer. Het nautisch beheer is gebaseerd op de Scheepvaartverkeerswet,
amvb's en (eventueel) provinciale verordeningen. Deze verkeersregels kunnen
betrekking hebben op de veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer, maar ook
op instandhouding van de waterloop, de oevers en op de instandhouding van ecologische en landschappelijke waarden. Onder de werking van de wet vallen niet aileen
officiele vaarwegen, maar aile voor openbaar verkeer met schepen openstaande
wateren. Een aantal hoofdwateren die hoofdzakelijk worden gebruikt voor de
beroepsscheepvaart en de recreatievaart worden met de daarbij behorende kunstwerken (sluizen, bruggen, etc.) beheerd door de provincie als vaarwegbeheerder.
Voor de provinciale vaarwegen zijn, in het kader van de Scheepvaartverkeerswet,
Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag.
Dit betreft in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland de volgende wateren: Hoge Vaart, lage
Vaart, lage Dwarsvaart en Oostervaart en in en nabij Noordelijk Flevoland:
lemstervaart, Urkervaart, Zwolse Vaart, Vollenhoverkanaal (Vollenhovermeer en
Kadoelermeer) en een gedeelte van het Zwanendiep. Buiten deze genoemde wateren
vindt ook scheepvaartverkeer plaats, voornamelijk recreatiescheepvaart. De provincie heeft in het verleden voor de bij het waterschap in beheer zijnde scheepvaartwegen geen bevoegd gezag als bedoeld in de Scheepvaartverkeerswet aangewezen. In
de komende planperiode zal worden bezien of terzake alsnog een voorziening dient
te worden getroffen.
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Watersystemen

1

ALGEMEEN

De provincie kent een aantal watersystemen met verschillende eigenschappen wat
betreft de kwaliteit en kwantiteit van het grond- en oppervlaktewater. Hierdoor ontstaan verschillen in mogelijkheden en kansen voor ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Om richting te geven aan het waterbeheer in relatie tot deze ontwikkelingen is het van belang per watersysteem aan te geven welke aspecten worden
behouden en/of ontwikkeld.
Bij de indeling van de watersystemen is van het laagste naar het hoogste schaalniveau gewerkt via drie aggregatiestappen. In eerste instantie zijn de afwateringseenheden (ongeveer 290 eenheden) onderkend.
Afwateringseenheden zijn gebieden die afwateren via een tocht en zijn de kleinste
beheerseenheden in het waterbeheer. De afwateringseenheden zijn samengevoegd
tot afvoergebieden: gebieden waarvan het water wordt afgevoerd via een lozingspunt op een provinciale hoofdvaart. Vervolgens zijn de afvoergebieden gecombineerd tot regionale watersystemen. Regionale watersystemen bestaan uit een aantal afvoergebieden die op hoofdlijnen dezelfde abiotische eigenschappen hebben,
het gaat hierbij om aspecten als kwel, infiltratie, grondwaterkwaliteit, bodemtype en
-opbouw.
De kansen die een watersysteem biedt voor ontwikkelingen zijn onder andere afhankelijk van de abiotische eigenschappen. Daarnaast is ook het te voeren waterbeheer
afhankelijk van deze aspecten. In totaal worden in Flevoland 17 regionale watersystemen onderscheiden en de hoofdvaarten (zie figuur B4). De watersysteemkaart geeft
richting aan ontwikkelingen. Deze kaart is geschikt voor de toetsing van peilbesluiten en wateraanvoerplannen. Tevens kan deze gebruikt worden bij de beoordeling
van (bestemmings)plannen.
Het rijk vraagt de provincies om uiterlijk in het jaar 2002 het gewenste (grond)waterregime vast te leggen, gekoppeld aan de toegekende gebruiksfuncties (zie GGOR in
3.1.3). De watersysteemkaart dient als basis voer de uitwerking van het gewenste
(grond)waterregime.

2

OOSTELIJK EN ZUIDELIJK FLEVOLAND

De Hoge Vaart

Het water in de Hoge Vaart is van een goede kwaliteit. Dit komt omdat de vaart een
deel van de zoete kwel vanuit de Veluwe afvangt. Daarnaast komt het goede water
uit de oostelijk gelegen watersystemen in de vaart terecht. De Hoge Vaart Iigt in de
hoge afdeling. Onder vrij verval kan water worden ingelaten in de middengebieden
van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.
Gewenste ontwikkelingen:
• de Hoge Vaart heeft een belangrijke functie in de wateraanvoer: het water van
goede kwaliteit uit de oostelijk gelegen watersystemen wordt geborgen en doorgevoerd naar de middengebieden van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland;
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• de Hoge Vaart moet kunnen functioneren als natte ecologische verbinding;
• ter bescherming en verbetering van de kwaliteit van het water worden voor de op
de Hoge Vaart afwaterende watersystemen (A, B ,C, D en E) de volgende uitgangs
punten gehanteerd:
• het waterbeheer wordt afgestemd op de afname van de ijzerrijke kwel, met het
oog op de verbetering van de waterkwaliteit;
• via stimuleringsmaatregelen wordt de emissie van nutrienten en bestrijdings
middelen met voorrang teruggedrongen;
• het waterbeheer wordt afgestemd op het behoud en toename van de kwel van
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goede kwaliteit.
De Lage Vaart
De waterkwaliteit van de Lage Vaart is matig tot slecht. Met name de concentraties
van chloride en stikstof Iiggen ruim boven de MTR-waarden. De Lage Vaart heeft een
belangrijke functie in de afvoer van het wateroverschot. Ten aanzien van de waterkwaliteit geldt de basisfunctie.
Gewenste ontwikkelingen:
• de Lage Vaart heeft een belangrijke functie in de afvoer van het wateroverschot;
• de Lage Vaart heeft geen functie in de wateraanvoer naar aanliggende watersystemen;
• de Lage Vaart moet kunnen functioneren als natte ecologische verbinding.
Roggebotzand (A)
Het gebied heeft een zandige bodem aan de randmeerzijde. Kwel en infiltratie komen
afwisselend voor. Het grondwater is in hoofdzaak brak, in de afgelopen decennia is
verzoeting van het grondwater opgetreden. De kwaliteit van het oppervlaktewater is
matig tot slecht, de chloride- en nutrientengehalten hebben een waarde van 2 tot 5
maal de MTR-waarde. Het gebied kenmerkt zich door grote variaties in grondwaterstanden en bodemtypen.
De productiemogelijkheden voor de landbouw kunnen worden verbeterd, door binnen het gebied het peil te optimaliseren voor de verschillende vormen van (agrarisch)
grondgebruik. Het optimaliseren van het peil wordt ook wei gedifferentieerd peilbeheer genoemd. In de praktijk zal dit met name in het oostelijk deel moeilijk te realiseren zijn, vanwege de sterke afwisseling van bodemtypes en grondgebruik. Lokaal
komen hoge gehalten aan ijzer voor in het oppervlaktewater. Bij beregening kan dit
lei den tot gewasschade. De zandige gronden in het oostelijk deel zijn geschikt voor
de teelt van bollen. Door de zandige bodem is het systeem gevoelig voor de uitspoeling van nutrienten en bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater en het freatisch grondwater. Ontwikkelingen dienen dan ook lOdanig te worden vormgegeven
dat nadelige effecten op de waterkwaliteit worden voorkomen of beperkt.
In het bosgebied Roggebotzand zijn waternatuurwaarden aangetroffen. Deze worden verder ontwikkeld. De waterhuishouding en de bodemopbouw bieden mogelijkheden voor de ontwikkeling van nat schraalgrasland, bloemrijk grasland en bossen
op arme zandgrond. In het Roggebotzand wordt het natuurtype bosgemeenschappen van arme zandgronden nagestreefd. De grondwaterstand wordt onder andere
nadelig be'invloed door het onttrekken van grondwater.
Binnen het watersysteem komt nu geen stedelijk ontwikkeling voor. Voorzien is de
ontwikkeling van de Hanzelijn en de A23.
Gewenste ontwikkelingen:
• de grondwaterstand wordt afgestemd op het grondgebruik. Voor lOwel de functies
landbouw als natuur betekent dit een verhoging van de grondwaterstand;
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• voor de overgang van natuurgebieden naar landbouwgebieden wordt gekozen voor
een lOnering van hoge naar lage grondwaterstanden loodrecht op de dijk, in combinatie met overgangslOnes binnen natuurgebieden;
• de waternatuurwaarden worden verder ontwikkeld. De inrichting en het beheer van
de Roggebottocht wordt hierop afgestemd;
• vanwege de verdroging van het Roggebotse bos is terughoudendheid geboden bij
de verlening van nieuwe grondwatervergunningen. Daarnaast verdient het terugdringen van laagwaardig gebruik van grondwater prioriteit.
Randmeerzone Oostelijk Flevoland (8)

In het gebied komen hoge kwelintensiteiten voor (> 10 millimeter/dag). Dit kwelwater is afkomstig van de Veluwe, is lOet en arm aan voedingstoffen. De zandige ondergrond ligt in het oostelijk deel aan het oppervlak, in het overige deel is de kleiige deklaag dun. Hierdoor is er een sterke wederzijdse be'invloeding tussen de oppervlaktewaterhuishouding en grondwaterhuishouding. De zandige bodem is gevoelig voor de
uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en nutrienten naar het oppervlaktewater. In dit gebied komen waardevolle lOetwatergemeenschappen voor. Er zijn
goede mogelijkheden voor de ontwikkeling van waternatuur en natte landnatuur.
Vanwege de varieerde bodemopbouw en de kwel kunnen zich met name in de zone
langs de randmeren verschillende 'natte' natuurtypen ontwikkelen: bosgemeenschappen van zeeklei en leemgrond, nat schraalgrasland en vochtig schraalgrasland.
Het lOete grondwater is uitermate geschikt voor de winning van drinkwater uit
grondwater. Vanwege de zandige bodem kan ook drinkwater worden gewonnen door
middel van oeverinfiltratie. Oeverinfiltratie is een menging van grondwaterwinning
en oppervlaktewaterwinning, waarbij de verhouding tussen grondwater en oppervlaktewater wordt bepaald door de afstand tot het oppervlaktewater. Ten behoeve
van de winning van drinkwater is het belangrijk dat de kwaliteit van het grondwater
en het oppervlaktewater (inc!. Randmeer) beschermd en verbeterd wordt.
Het watersysteem biedt goede mogelijkheden voor aile vormen van landbouw, inclusief bollenteelt. Door de zandige bodem is het systeem gevoelig voor de uitspoeling
van nutrienten en bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater en het freatisch
grondwater. Ontwikkelingen dienen dan ook lOdanig te worden vormgegeven dat
nadelige effecten op de waterkwaliteit worden voorkomen of beperkt. In de huidige
situatie treedt in de lOmer droogteschade op als gevolg van lage peilen. Het gebied
is geschikt voor de berging van lOet kwelwater en neerslag. Dit water kan worden
gebruikt voor de functies binnen het watersysteem. De hoeveelheid water van een
goede kwaliteit overtreft de vraag. Het overschot kan worden gebruikt als bron voor
wateraanvoer naar de middengebieden van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.
In het westen van het systeem ligt de kern Biddinghuizen. Ten zuid-oosten van deze
kern wordt gelOcht naar uitbreidingsmogelijkheden in de vorm van 'Iandgoederen'.
Deze ontwikkeling sluit goed aan bij de kansen die aanwezig zijn voor stedelijke ontwikkelingen met veel open water en de behoefte aan berging van het kwalitatief
goede kwelwater.
Gewenste ontwikkelingen:
• de grondwaterstand wordt afgestemd op het grondgebruik. Voor lOwel de functies
landbouw als natuur betekent dit een verhoging van de grondwaterstand;
• de waternatuurwaarden worden verder ontwikkeld;
vanwege de verdroging van natuur- en bosgebieden is terughoudendheid geboden
bij de verlening van nieuwe grondwatervergunningen;
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• het zoete grondwater wordt gereserveerd voor de open bare drinkwatervoorziening.
De waterkwaliteit van het grondwater, het oppervlaktewater en het aangrenzend
randmeer wordt beschermd dan wei verbeterd met het oog op de winning van
drinkwater;
• binnen het watersysteem wordt gezocht naar locaties voor waterberging;
• wateraanvoer wordt niet noodzakelijk geacht vanwege de aanwezigheid van voldoende kwelwater van een goede kwaliteit.
Harderbroek (C) en Knarbos (K)
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Het watersysteem Harderbroek kenmerkt zich door plaatselijk sterke kwel van zoet

water. Het systeem heeft over het algemeen kleiige bodems. In het Knarbos en het
natuurgebied Harderbroek komt zand voor aan het oppervlak. In deze gebieden is
een sterke interactie tussen het grondwater en hetoppervlaktewater. De waterkwaliteit is over het algemeen goed. Het zoete grondwater is geschikt voor de drinkwaterwinning.
In het watersysteem liggen de verdroogde natuurgebieden het Knarbos en de
Burchtkamp en de multifunctionele bosgebieden. In deze gebieden zijn bijzondere
waternatuurwaarden aangetroffen. Het Harderbroek heeft een belangrijke functie
voor vogels. In het gebied liggen goede mogelijkheden voor de ontwikkeling van
waternatuur en natte landnatuur.
Het watersysteem biedt goede mogelijkheden voor aile agrarische teelten, met uitzondering van bollenteelt. In de zone langs de Knardijk komen hoge opbrengstdepressies voor als gevolg van vochttekort. Gemiddeld is de opbrengstdepressie een van
de laagste binnen de provincie. Het gebied biedt goede mogelijkheden voor de berging van zoet kwelwater en neerslag. Dit water kan worden gebruikt voor de functies
binnen het watersysteem. De hoeveelheid water van een goede kwaliteit overtreft de
vraag. Het overschot kan worden gebruikt als bron voor wateraanvoer naar het middengebied van Zuidelijk Flevoland.
Voor Zeewolde wordt een uitbreiding van stedelijk gebied in de richting van het
bedrijventerrein het Trekkersveld voorzien. In deze zone Iiggen goede kansen voor
stedelijke ontwikkelingen en bedrijventerreinen met veel open water omdat ter
plaatse de kwel van een goede kwaliteit is.
Gewenste ontwikkelingen:
• opheffen verdroging in het Harderbroek en het Harderbos;
• optimalisatie van de waterhuishouding van de landbouw rond het Knarbos, in combinatie met de aanpak van de verdroging in het Knarbos;
• vanwege de verdroging van het Knarbos is terughoudendheid geboden bij de verlening van nieuwe grondwatervergunningen;
• binnen het watersysteem wordt gezocht naar locaties voor waterberging, de stedeIijke uitbreiding ten noorden van Zeewolde biedt naar verwachting goede moge
lijkheden;
• het zoete grondwater in het 3e watervoerend pakket wordt gereserveerd voor de
openbare drinkwatervoorziening. De waterkwaliteit van het grondwater wordt
beschermd dan wei verbeterd met het oog op de winning van drinkwater;
• de waternatuurwaarden worden verder ontwikkeld.
Horsterwold-Hulkesteinse Bos (0)

Binnen het gebied komen plaatselijk hoge kwelintensiteiten voor. Het kwelwater is in
het algemeen rijk aan nutrienten en chloride. In een smalle strook aan de dijk komt

BIJLAGE

3 WATERSYSTEMEN

Bijlagen Omgevingspian Fievoiand

zoet kwelwater vanuit het randmeer voor.ln het grootste deel van het gebied is sprake van infiltratie van neerslag naar het grondwater. De ondergrond is overwegend
kleiig, in deelgebieden komt moerig materiaal voor. Aileen in de directe omgeving
van Zeewolde is de bodem zandig. In de diepe ondergrond (dieper dan 60 m) komt
zoet grondwater « 150 mg CIII) voor. Dit grondwater is geschikt voor de drinkwaterwinning.
De waterhuishouding in het watersysteem biedt goede mogelijkheden voor de ontwikkeling van een aantal natuurtypen: bossen op klei, bossen op arme zandgrond
(omgeving Zeewolde), bloemrijk grasland (zone langs randmeer) en rietland en ruigteo De wateren in de randzone hebben potenties voor zoetwatergemeenschappen.
Zowel in het Horsterwold als in de randzone komen in de huidige situatie waterlopen voor met ecologische waarden.
Vanwege de relatief slechte kwaliteit van het kwelwater is het grootste deel van het
gebied in principe niet geschikt voor stedelijke ontwikkelingen waarbij veel open
water een belangrijke rol speelt. Wanneer gekozen wordt voor een dusdanige ontwikkeling zijn kostbare maatregelen in het waterbeheer noodzakelijk. Hierbij moet
onder andere gedacht worden aan het doorspoelen van het stedelijk waterstelsel. In
de omgeving van de kern van Zeewolde en in de randzone Iiggen wei goede kansen
voor stedelijke ontwikkelingen met veel open water omdat daar mogelijkheden zijn
voor infiltratie en de kwel van een betere kwaliteit is.
De mogelijkheden voor de landbouw zijn enigszins beperkt door de waterkwaliteit
(chloride en ijzer) en door een Iichte droogteschade. De waterkwaliteit voldoet met
name niet voor kritische teelten zoals fruitteelt, vollegrondsgroenteteelt en bollenteelt. Naar verwachting is de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater geschikt
voor agrarische gebruiksdoeleinden zoals beregening en veedrenking. Door optimalisatie van het peilbeheer kan de droogteschade worden gereduceerd.
Gewenste ontwikkelingen:
• in gebieden met de functie natuur worden natte natuurwaarden ontwikkeld door
middel van peilverhoging en het vasthouden van de kwel;
de droogteschade in de landbouwgebieden wordt zoveel mogelijk beperkt door
middel van peilverhoging in droge perioden, aanvullend kan beregend worden
uit oppervlaktewater;
• wateraanvoer ten behoeve van het vergroten van de beschikbare voorraad en/of de
verbetering van de waterkwaliteit verdient niet de voorkeur, de watervoorraad
wordt vergroot door de berging van neerslag en het zoete kwelwater;
• de potenties voor zoetwatergemeenschappen in de randzone worden ontwikkeld;
• in de omgeving van Zeewolde worden stedelijke gebieden ontwikkeld met veel
open water waarin kwelwater en neerslagwater wordt gebufferd, het waterbeheer wordt gericht op voorraadvorming van zoet water;
• in het zoekgebied Oostflank genoemd in de Oostflankstudie wordt de kwel van
slechte kwaliteit geminimaliseerd en de afvoer van brakke kwel en zoet neerslag
wordt gescheiden, waarbij het gebruik van neerslag wordt gestimuleerd;
• het zoete grondwater in het derde watervoerend pakket wordt gereserveerd voor
de openbare drinkwatervoorziening. De waterkwaliteit van het grondwater
wordt beschermd dan wei verbeterd met het oog op de winning van drinkwater.

Almere en omgeving {E}
Het watersysteem Almere en omgeving kent een afwisseling van sterke en zwakke
kwel. De bodemopbouw is meestal kleiig, plaatselijk zandig. Het watersysteem
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wordt met name langs de randmeren en het Markermeer positief be"invloed door de
aanwezigheid van zoete kwel. Het gebied heeft een redelijke tot slechte waterkwaliteit, plaatselijk brak en voedselrijk. Grote gedeelten van het gebied behoren tot het
stedelijk gebied van Almere en hebben een zandige ophooglaag en drainage. Het
grondwater in het derde watervoerend pakket is over het algemeen zoet. Tot 2050
zal in Almere en omgeving de bodem naar verwachting met maximaal 0.5 meter
dalen. Deze daling wordt veroorzaakt door rijping. Ais gevolg hiervan zal de zoutbelasting op het oppervlaktewater aanzienlijk toenemen.
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De waterhuishouding in het deelstroomgebied biedt goede mogelijkheden voor
de ontwikkeling van een aantal natuurtypen: bossen op klei, rietland en ruigte en
bloemrijk grasland. De Lepelaarplassen herbergen grote ecologische waarden.
In het stedelijk gebied en de nog te ontwikkelen stedelijke gebieden is de doorlatendheid van de bodem gering. De mogelijkheden van berging van neerslag in de
bodem zijn dan ook gering. De neerslag kan aileen geborgen worden in het oppervlaktewaterstelsel. Voor een deel is de grondwaterkwaliteit goed. In dit deel Iiggen
kansen voor stedelijke ontwikkelingen waarbij water een belangrijke rol speelt (veel
open water gevoed door onder andere kwelwater). Ook in een sma lie zone die grenst
aan het randmeer liggen kansen voor de ontwikkeling van dit verstedelijkingstype.
Hier heeft de dijkskwel een positieve invloed op de waterkwaliteit en zijn goede
mogelijkheden voor ontwikkeling van waternatuur. Verder landinwaarts is vanwege
de matige waterkwaliteit het gebied meer geschikt voor stedelijke ontwikkelingen
met weinig open water.
De actuele waternatuurwaarden in de stadswateren van Almere zijn middelmatig,
met uitzondering van het Kromslootpark en het Weerwater. De waarden van de kwel
met goede kwaliteit achter de dijken kunnen verder worden ontwikkeld.
Door de uitbreiding van Almere zal het oppervlak voor landbouwkundig gebruik
afnemen. De landbouw heeft onder het huidige peilregime te maken met vochttekorten. Door optimalisatie van het peilbeheer kunnen de vochttekorten in de zomer
worden gereduceerd. In het gebied zijn goede mogelijkheden aanwezig voor akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en weidebouw. De kwaliteit van het oppervlaktewater (ijzer en chloride) vormt geen probleem voor de landbouw.
Gewenste ontwikkelingen:
• het streven is een scheiding van enerzijds zoet, voedselarm water en anderzijds
brak, voedselrijk water;
• de bodemdaling wordt door middel van peilbeheer zoveel mogelijk beperkt, dan
wei gestabiliseerd;
• binnen de stedelijke en natuurgebieden wordt zoveel mogelijk de neerslag en de
kwalitatief goede kwel gebufferd, waardoor het systeem min of meer zelfvoorzienend wordt;
• de inrichting van de waterlopen in stedelijk gebied wordt afgestemd op de ontwikkeling van bijzondere waternatuurwaarden;
• de droogteschade in de landbouw wordt zoveel mogelijk beperkt door middel van
peilverhoging in droge perioden. Aanvullend kan eventueel beregend worden uit
oppervlaktewater.

Middengebied Zuidelijk Flevoland (F)
Het watersysteem wordt gekenmerkt door een deklaag van zware zavel en klei, die
naar het westen toe dikker wordt. Het grondwater in het derde watervoerend pakket
is zoet en wordt afgeschermd door een dikke kleilaag, waardoor de waterkwaliteit
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wordt beschermd tegen nadelige be"invloeding als gevolg van landgebruik. Het overige grondwater is brak. De kwaliteit van het oppervlaktewater is (matig tot) slecht,
met name voor chloride en nutrienten zijn gehalten gemeten tot meer dan twee
maal de MTR-waarden. Het lOete grondwater is uitermate geschikt voor de winning
van drinkwater uit grondwater. Ten behoeve van de winning van drinkwater is
bescherming van de kwaliteit van het grondwater noodzakelijk.
Ten aanzien van de waternatuurwaarden zijn de waterlopen matig soortenarm tot
soortenarm. Ook de kansen voor de ontwikkeling van landnatuur zijn matig. Er liggen
aileen matige kansen voor de droge variant van bossen op zeeklei.
3S

Het gebied kent een overwegend landbouwkundig gebruik. Akkerbouw is wat oppervlak betreft overheersend, daarnaast komt in geringe mate veeteelt en fruitteelt voor.
Onder de hUidige omstandigheden treedt vochttekort op als gevolg van lage lOmerpeilen. Dit vochttekort wordt veelal aangevuld door middel van beregening. De
waterkwaliteit is niet optimaal voor intensieve teelten, lOals fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt.
Het gebied is met name geschikt voor de ontwikkeling van steden met relatief hoge
dichtheden (> 50 woningen per hectare) en waarin water en groen geconcentreerd
voorkomen. Vanwege de slechte waterkwaliteit zijn de potenties voor stedelijke ontwikkelingen met grate percentages open water matig. Om zuurstofloosheid en
algengraei te voorkomen is doorspoelen noodzakelijk. Een andere mogelijkheid is het
terugdringen van de kwelintensiteit.
Gewenste ontwikkeling:
• indien mogelijk wordt de negatieve be·invloeding van de kwaliteit van het oppervlaktewater door kwel teruggedrongen door technische ingrepen;
• het lOete grondwater in het derde watervoerend pakket wordt gereserveerd voor
de open bare drinkwatervoorziening;
• het waterbeheer wordt primair afgestemd op de landbouw:
• waterkwaliteit moet voldoen een de eisen die gesteld worden door landbouwkundige gebruiksdoelen, indien noodzakelijk wordt water aangevoerd met het
oog op doorspoeling;
• voldoende oppervlaktewater voor beregening en nachtvorstbestrijding, indien
noodzakelijk wordt water aangevoerd;
• het licht brakke grondwater kan gebruikt worden voor agrarische doeleinden
onder de voorwaarde dat er geen nadelige invloeden optreden;
• het waterbeheer in stedelijke gebieden wordt afgestemd op een optimale afwatering (voorkomen van piekafvoeren). Vanwege de matige kwaliteit van het water zijn
stedelijke ontwikkelingen met veel open water minder gewenst.
Oostvaardersplassen (G)
De ondergrand bestaat uit een dikke afsluitende kleilaag.ln het gebied komt in geringe mate lOwel kwel als infiltratie voor. Zowel lOete als brakke grandwatertypen zijn
vertegenwoordigd. Het belangrijkste landgebruik wordt gevormd door natuur.
Het internationaal belangrijke moerasgebied de Oostvaardersplassen en het
Wilgenbos liggen in het watersysteem. Delen van de Oostvaardersplassen en het
Wilgenbos zijn verdroogd.
In het zuiden van het systeem liggen de wijk Almere Buiten, een glastuinbouwgebied
en industrieterrein De Vaart. Het grandwater ten noordwesten van de Hoge Vaart (ter
hoogte van het industrieterrein de Vaart) is lOet en van een goede kwaliteit.
Gewenste ontwikkelingen:
• berging van neerslag en kwel van goede kwaliteit;

de verdroging van natuurgebieden wordt aangepakt;
o het gietwater voor de kassengebieden wordt bij voorkeur gewonnen uit oppervlaktewater en/of neerslagwater;
o het zoete grondwater onder industrieterrein de Vaart wordt beschikbaar gesteld
voor de industriele gebruiksdoelen waarvoor eisen worden gesteld op basis van de
warenwet. Aan de grondwateronttrekkingsputten worden eisen gesteld met het oog
op de bescherming van de kwaliteit van het grondwater. De onttrekkingen mogen
geen nadelige invloed hebben op de zoetwatervoorraad die is gereserveerd voor de
openbare drinkwatervoorziening.
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Middengebied Oostelijk Flevoland (H)
Het bovenste deel van de bodem (de deklaag) is voornamelijk kleiig, aileen ter hoogte van de Hoge Vaart komt zand voor in de bovengrond. Over het algemeen is er sprake van infiltratie van neerslag, kwel komt voornamelijk voor in een zone langs de
Hoge Vaart, waar de deklaag dun is of ontbreekt. Daarnaast komt kwel voor in diep
insnijdende waterlopen. Het grondwater is brak. De kwaliteit van het oppervlaktewater is matig tot slecht (brak en voedselrijk).
Ais gevolg van de matig tot slechte waterkwaliteit hebben de waterlopen in het
gebied een matige ecologische waarde. Ook de kansen voor de ontwikkeling van
landnatuur zijn matig. Er Iiggen aileen matige kansen voor de droge variant van bossen op zeeklei.
Het gebied is met name geschikt voor de ontwikkeling van steden waarin water en
groen geconcentreerd voorkomen. Vanwege de slechte waterkwaliteit zijn de potenties voor stedelijke ontwikkelingen met grote percentages open water matig. am
zuurstofloosheid en algengroei te voorkomen is doorspoelen noodzakelijk. Een andere mogelijkheid is het terugdringen van de kwelintensiteit.
Het gebied kent een overwegend landbouwkundig gebruik, met een van de belangrijkste fruitteeltgebieden in Flevoland. Akkerbouw is wat oppervlak betreft echter
overheersend, daarnaast komt ook veeteelt voor. Door de realisatie van een groot
wateraanvoerproject vanuit de Hoge Vaart zijn de landbouwmogelijkheden sterk verbeterd. Uitbreiding van de intensievere teelten is daarom ook te verwachten. In het
gebied treedt een geringe droogteschade op. Deze schade kan bestreden worden
door het heroverwegen van winterpeilen in combinatie met hogere zomerpeilen.
Mocht dit niet toereikend zijn dan kan wateraanvoer worden overwogen.
Gewenste ontwikkelingen:
o indien mogelijk wordt de negatieve be·invloeding van de kwaliteit van het oppervlaktewater door kwel teruggedrongen door technische maatregelen;
o het waterbeheer wordt primair afgestemd op de landbouw:
ode waterkwaliteit moet voldoen een de eisen die gesteld worden door landbouw
kundige gebruiksdoelen. Indien noodzakelijk wordt water aangevoerd met het
oog op doorspoeling;
oer is voldoende oppervlaktewater voor beregening en nachtvorstbestrijding.
Indien noodzakelijk wordt water aangevoerd;
ohet Iicht brakke grondwater kan gebruikt worden voor agrarische doeleinden
onder de voorwaarde dat er geen nadelige invloeden optreden;
ohet waterbeheer in stedelijke gebieden wordt afgestemd op een optimale afwatering (voorkomen van piekafvoeren). Vanwege de matige kwaliteit van het water
zijn stedelijke ontwikkelingen met veel open water minder gewenst.

Lelystad (I)
De bodem bestaat over het algemeen uit klei en zware zave!. In het westen van
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Lelystad is de bodem zandig. Zwakke kwel wordt lokaal afgewisseld met sterke kwel.
Het grandwater en het oppervlaktewater zijn licht brak. Het oppervlaktewater is rijk
aan nutrienten en ijzer.
Het grondgebruik wordt gedomineerd door stedelijk gebied en de daaromheen liggende bosgebieden. Het gebied is met name geschikt voor de ontwikkeling van steden met relatief hoge dichtheden (> 50 woningen per hectare) en waarin water en
groen geconcentreerd voorkomen. Vanwege de slechte waterkwaliteit zijn de potenties voor stedelijke ontwikkelingen met grote percentages open water matig.
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De actuele waternatuurwaarden in de stadswateren in Lelystad zijn middelmatig,
met uitzondering van de Zuigerplas en de plas in het Natuurpark. De zoete dijkskwel
biedt mogelijkheden voor ontwikkeling van waternatuurwaarden. De kansen voor de
ontwikkeling van waardevolle landnatuur zijn matig, het betreft aileen de droge
variant van bossen op zeeklei.
Het gebied is matig geschikt voor akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en fruitteelt,
als gevolg van de matige waterkwaliteit.ln de zomer treedt vochttekort op als gevolg
van lage oppervlaktewaterpeilen.
Gewenste ontwikkelingen:
• indien mogelijk wordt de negatieve beYnvloeding van de kwaliteit van het oppervlaktewater door kwel teruggedrongen door technische maatregelen;
• het waterbeheer in stedelijke gebieden wordt afgestemd op een optimale afwatering (voorkomen van piekafvoeren), vanwege de matige kwaliteit van het water zijn
stedelijke ontwikkelingen met veel open water minder gewenst.
Swifterbant

(J)

Het watersysteem heeft over heIe gebied een kleiige deklaag, soms is deze vrij Iicht
tot zandig. Zwakke kwel overheerst, plaatselijk is de kwel sterker. De grondwaterkwaliteit is overal brak, voedselrijke kwel bepaalt in belangrijke mate de slechte
oppervlaktewaterkwaliteit.
De potenties voor natuurontwikkeling zijn in dit gebied matig. Natuurtypen die ontwikkeld kunnen worden zijn voornamelijk bossen op klei en rietland en ruigte. De
Pleisterplas heeft waternatuurwaarden. De wateren in de (smalle) randzone hebben
potenties voor zoetwatergemeenschappen als gevolg van het voorkomen van zoete
dijkskwel. Langs de oevers van het Ketelmeer en het IJsselmeer zijn goede mogelijkheden aanwezig voor natuurontwikkeling in de buitendijks gelegen voorlanden.
Het gebied is geschikt voor de ontwikkeling van stedelijk gebied met relatief hoge
dichtheden, waarin water en groen geconcentreerd voorkomen. Vanwege de slechte
waterkwaliteit (hoge gehalten aan ijzer en nutrienten) zijn de potenties voor stedelijke ontwikkelingen met grate percentages open water matig.
Om zuurstofloosheid en algengroei te voorkomen is doorspoelen noodzakelijk. Een
andere mogelijkheid is het terugdringen van de kwelintensiteit.
In dit gebied is het agrarisch gebruik het belangrijkst, het is een van Flevolands
belangrijkste bollenteeltgebieden. Daarnaast zijn akkerbouw en weidebouw belangrijk. Wat grondsoort betreft biedt het systeem goede kansen voor vollegrondsgroententeelt en bollenteelt. De waterkwaliteit is nog een belemmerende factor. De hoge
concentraties aan ammoniak en chloride in het grond- en oppervlaktewater vormen
een probleem. Door middel van doorspoelen kan de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd worden. Bij het huidige peilbeheer treedt droogteschade op. Door
optimalisatie van het peilbeheer kan de droogteschade worden beperkt.

Gewenste ontwikkelingen:
• indien mogelijk wordt de negatieve be"invloeding van de kwaliteit van het oppervlaktewater door kwel teruggedrongen door technische maatregelen;
• de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoet aan de eisen die gesteld worden door
landbouwkundige gebruiksdoelen. Indien noodzakelijk wordt de waterkwaliteit
verbeterd door middel van wateraanvoer;
• vanwege de verdroging van de Kamperhoek is terughoudendheid geboden bij de
verlening van nieuwe grondwatervergunningen;
• er is voldoende oppervlaktewater voor beregening en nachtvorstbestrijding;
het waterbeheer in stedelijk gebied wordt afgestemd op de berging van neerslag in
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niet grondwatergevoede waterpartijen met als doel het voorkomen van piekafvoeren;
• behoud en ontwikkeling van waternatuurwaarden in de Pleisterplas en de zone
langs de Ketelmeerdijk.

3

NOORDELIJK FLEVOLAND

Hoofdvaarten
In Noordelijk Flevoland liggen drie hoofdvaarten: de Urkervaart, de Lemstervaart en
de Zwolse Vaart. De vaarten vervullen met name een functie in de afvoer van overtollig water en hebben geen functie in de wateraanvoer. De waterkwaliteit van de
vaarten is over het algemeen matig, het water is overwegend brak en voedselrijk.
Gewenste ontwikkelingen:
de vaarten hebben een belangrijke functie in de afvoer van water;
indien de waterkwaliteit dat toelaat vormen de vaarten een belangrijke bron voor
toepassingen in de industrie, landbouw en stedelijk gebied waarvoor minder strenge eisen worden gesteld aan de waterkwaliteit1;
de vaarten moeten kunnen functioneren als natte ecologische verbindingen.
Nagele (L), Urk, Tollebeek, Emmeloord (M), Creil, Bant, Rutten (N)
De drie watersystemen hebben min of meer dezelfde eigenschappen. De potenties
en gewenste ontwikkelingen komen ook overeen.
In de zone langs de dijk komen zandgronden voor, in het overige deel bestaat de
bodem overwegend uit zware zave!. De bodemopbouw op en in de omgeving van het
voormalige eiland Urk is divers. In het noordenoosten komen veen en moerige gronden voor.ln een zone langs de dijk treedt intensieve kwel op (circa 5 millimeter/dag),
naar binnen toe neemt de kwel af. Het grondwater is overwegend brak. In de zone
langs de Noordermeerdijk is het bovenste deel van het grondwater zoet.
Ten noordwesten van Emmeloord is tot een diepte van 10 meter het grondwater
zout. Vanaf circa 75 meter diepte is het grondwater in de drie systemen zout. De kwaliteit van het oppervlaktewater is matig tot slecht. Het water is voedselrijk. Ais gevolg
van de aanvoer van grondwater zijn de gehalten aan chloride hoog.
De kansen voor natuurontwikkeling liggen met name in de zone langs de
Noordermeerdijk en in de omgeving van de Rotterdamse Hoek. De dijk is gereserveerd voor natuurontwikkeling. De natuurwaarden die tot ontwikkeling kunnen
worden gebracht zijn de natte varianten van de bosgemeenschappen, bloemrijk
grasland en zoetwatergemeenschappen.
De zandige bodemopbouw in het westen biedt goede mogelijkheden voor intensieve teelten zoals vollegrondsgroenten en bollen. De zandige gronden zijn droogtegevoelig, voor een optimale gewasproductie is beregening in droge perioden gewenst.
De overige del en zijn minder droogtegevoelig en geschikt voor akkerbouw, fruitteelt
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en weidebouw. In de gebieden die verder van de dijk zijn gelegen vormt voor de
intensieve teelten de waterkwaliteit van zowel het oppervlaktewater als het grondwater een probleem als er behoefte is aan beregeningswater.
Het gebied is met name geschikt voor de ontwikkeling van steden waarin water en
groen geconcentreerd voorkomen. Vanwege de slechte waterkwaliteit zijn de potenties voor stedelijke ontwikkelingen met grote percentages open water matig. am
zuurstofloosheid en algengroei te voorkomen is doorspoelen noodzakelijk. Een andere mogelijkheid is het terugdringen van de kwelintensiteit.
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Gewenste ontwikkelingen:
• ontwikkeling van waternatuur in de zone aan de Noordermeerdijk, in combinatie
met waterberging. Daarnaast wordt in deze zone het waterbeheer ook afgestemd
op de landbouw;
• met uitzondering van bovengenoemde zone wordt het waterbeheer primair afgestemd op de landbouw:
• indien noodzakelijk wordt water aangevoerd met het oog op doorspoeling;
• voldoende oppervlaktewater voor beregening en nachtvorstbestrijding, indien
noodzakelijk wordt water aangevoerd;
• indien mogelijk wordt de negatieve be"invloeding van de kwaliteit van het oppervlaktewater door kwel teruggedrongen door technische ingrepen;
• het waterbeheer in stedelijke gebieden wordt afgestemd op een optimale afwatering (voorkomen van piekafvoeren), vanwege de matige kwaliteit van het water
zijn stedelijke ontwikkelingen met veel open water minder gewenst.
Marknesse, Kuinderbos (0) en Schokland, Ens, Kraggenburg (Q)
De twee watersystemen hebben min of meer dezelfde eigenschappen. De potenties
en gewenste ontwikkelingen komen ook overeen. De bodemopbouw in dit systeem
is divers. In het gebied komen de volgende bodemtypen voor: zware zavel, Iichte zavel,
veen en zand. De zandgronden Iiggen met name in de oostrand en in het zuidoosten.
In het watersysteem komt zowel zoet, brak als zout grondwater voor. In watersysteem a is op een diepte van 50 meter het grondwater met name zoet.ln het systeem
is overwegend sprake van infiltratie, met uitzondering van de omgeving van
Kraggenburg. De oppervlaktewaterkwaliteit voldoet aan de MTR-waarden.

In het Kuinderbos, het Voorsterbos, het Vollenhovermeer, het Kadoelermeer en de
Enservaart zijn waardevolle aquatisch ecologische gemeenschappen aangetroffen.
Ten noorden van het Kuinderbos en in de zone langs de oude dijk Iiggen goede kansen voor de ontwikkeling van deze gemeenschappen. In de watersystemen Iiggen
goede mogelijkheden voor de ontwikkeling van natuurwaarden die voorkomen
onder natte omstandigheden. Vanwege de gevarieerde bodemopbouw en de kwel
kunnen met name in de zone langs de randmeren verschillende 'natte' natuurtypen
ontwikkeld worden: bosgemeenschappen van zeeklei en leemgrond, nat schraalgrasland en vochtig schraalgrasland. am deze typen te ontwikkelen is in delen van
het Voorsterbos, het Kuinderbos en het Kadoelerbos vernatting gewenst.
Het percentage open water in het gebied is gering. Bij extreme hoeveelheden neerslag treedt regelmatig wateroverlast op. De problemen kunnen worden beperkt door
het realiseren van meer waterberging.
De productieomstandigheden voor de landbouw in deze regio zijn in het algemeen
goed. De gronden zijn met name geschikt voor akkerbouw, weidebouw, fruitteelt en
in mindere mate voor de teelt van bollen.
Ten zuidoosten van Schokland en in de omgeving van het Kuinderbos komen gebieden voor met hoge opbrengstdepressies door vochttekort. Hier Iijkt conservering van

water of aanvoer van water een oplossing.
In het gebied treedt overwegend infiltratie op. Er liggen dan ook goede kansen voor
stedelijke ontwikkelingen met veel open water. Afhankelijk van de locatie dient wei
de brakke en zoute kwel te worden gescheiden van de neerslag. Niet aileen in het
stedelijk gebied, maar ook in het landelijk gebied Iiggen naar verwachting mogelijkheden voor waterberging.
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Gewenste ontwikkelingen:
• de verdroging van het Voorsterbos en Kuinderbos wordt aangepakt;
• vanwege de verdroging van natuur- en bosgebieden is terughoudendheid geboden
bij de verlening van nieuwe grondwatervergunningen;
• de waternatuurwaarden worden verder ontwikkeld;
• binnen de watersystemen wordt gezocht naar locaties voor waterberging;
• ten behoeve van de landbouw wordt water aangevoerd voor beregening;
• infiltratie van neerslag en waterberging in stedelijk gebied.
Oostrand Noordoostpolder (P)
De bodem in het systeem bestaat overwegend uit zand. In het watersysteem komt
met name zout grondwater voor. Het systeem kenmerkt zich door matige kwel (circa
0,5 millilmeter/dag) De kwaliteit van het oppervlaktewater is matig tot slecht. De
gehalten aan stikstof en chloride Iiggen boven de MTR-waarden. Het chloridegehalte is hoog als gevolg van de aanvoer van chloriderijk grondwater.
De waterhuishouding in het watersysteem biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van bloemrijke graslanden en bosgemeenschappen van arme zandgronden. De
wateren in de zone tussen de Uitendijkerweg en de oude dijk hebben potenties voor
bijzondere waternatuur.
Vanwege de relatief slechte kwaliteit van het kwelwater is het grootste deel van het
gebied in principe niet geschikt voor stedelijke ontwikkelingen waarbij veel open
water een belangrijke rol speelt. Wanneer gekozen wordt voor een dusdanige ontwikkeling zijn kostbare maatregelen in het waterbeheer noodzakelijk. De mogelijkheden van waterberging zijn beperkt. De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt
naar verwachting teveel be·invloed door chloriderijk grondwater.
In de landbouwgebieden treedt opbrengstderving op als gevolg van vochttekorten in
droge perioden. Optimalisatie van het peilbeheer draagt weinig bij aan de verbetering van de productieomstandigheden. Door wateraanvoer en de mogelijkheid te
beregenen uit oppervlaktewater kan de opbrengstderving in relatie tot waterbeheer
worden beperkt.
Gewenste ontwikkelingen:
• ten behoeve van de landbouw wordt water aangevoerd voor beregening;
• ontwikkeling van waternatuurwaarden in de zone tussen de Uitendijkerweg en de
oude dijk;
• het waterbeheer in stedelijke gebieden wordt afgestemd op een optimale afwatering (voorkomen van piekafvoeren). Vanwege de matige kwaliteit van het water
zijn stedelijke ontwikkelingen met veel open water minder gewenst.
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Toelichting waternatuur

1

RICHTLIJNEN VOOR BASISKWALITEIT

Een goede ecologische toestand van de wateren (=Iaagste ecologische ambitieniveau) is een onderdeel van de basiskwaliteit (zie paragraaf 3.1.3). am te voldoen
aan het laagste ecologische ambitieniveau gelden, naast de MTR-waarden, de volgende richtlijnen voor de waterkwantiteit, inrichting en beheer:
waar mogelijk wordt een natuurlijk fluctuerend peil nagestreefd (zie intermezzo,
natuurlijk fluctuerend peilbeheer). Dit geldt zowel in landbouw-, natuur-, als stedeIijk gebied;
het peilbeheer is erop gericht dat wateren, met uitzondering van kavelsloten, in de
winter niet volledig droogvallen (met een waterdiepte van tenminste 10 cm), vanwege de overwinteringsfunctie voor amfibieen en macrofauna;
wateren van grote omvang (vaarten, tochten, grote stadswateren, zand- en kleigaten, meren en plassen) hebben voor de overwinteringsfunctie voor vis gedeeltelijk
een waterdiepte van minimaall,2 meter, met plaatselijk een diepte van 1,5 meter;
oevers vormen een geleidelijke gradient van water naar land. Bij voorkeur wordt
geen beschoeiing toegepast (zie intermezzo, natuurvriendelijke inrichting). Ook als
beschoeiing wordt toegepast, is er een geleidelijke gradient van water naar land;
toepassing van milieubelastende (uitlogende, toxische) materialen en technieken bij
oeverbescherming, onkruidbestrijding en overig onderhoud wordt voorkomen;
het maaibeheer en het baggerbeleid zijn erop gericht de ontwikkeling van aquatische levensgemeenschappen te stimuleren en zo min mogelijk te verstoren (zie
intermezzo, natuurvriendelijk maaibeheer);
overmatige algengroei, een gesloten kroosdek, vissterfte of belemmering van voortplanting en groei van organismen worden voorkomen;
ook bij het afwijken van de norm voor gebiedseigen stoffen (bijvoorbeeld ijzer, chloride, sulfaat, ammonium) op basis van natuurlijke achtergrondgehaltes, moet aan
deze richtlijnen worden voldaan.
INTERMEZZO: WAAROM EEN NATUURLIJKE INRICHTING EN BEHEER?

Natuurvriendelijke inrichting

Een natuurvriendelijk ingerichte oever heeft een geleidelijke gradient van water naar
land, heeft een gevarieerd profiel en geen beschoeiing. Hierdoor kan een maximaal
gevarieerde oevervegetatie tot ontwikkeling komen. Natuurvriendelijke oevers dragen bij aan de natuurwaarde, de belevingswaarde (recreatie) en hebben educatieve
waarden. Daarnaast hebben natuurvriendelijk ingerichte oevers een positieve
invloed op de waterkwaliteit en kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan de
vergroting van de waterberging.
Natuurlijk fluctuerend peilbeheer

Een natuurlijk fluctuerend peil betekent dat het waterpeil in de zomer lager is dan in
de winter. Een natuurlijk peilbeheer in combinatie met een flauwer talud,levert een
grote bijdrage aan de ecologische kwaliteit doordat een geleidelijke gradient van nat
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naar droog ontstaat. Hierdoor kan zich een brede, gevarieerde oevervegetatie ontwikkelen. Ook voor waterdieren, zoals aan oeverplanten gebonden vissen (ruisvoorn,
snoek), is een natuurlijk peilbeheer van groot belang. Tevens brengt een peilfluetuatie een vergroting van de berging met zich mee. Een natuurlijk peilverloop kan gerealiseerd worden op natuurlijke wijze, omdat het peil geheel onder invloed staat van
neerslag en verdamping, of door een gereguleerd peilbeheer waarbij een vast minimum- en maximumpeil ingesteld worden. De peilfluetuaties zijn in de orde van
grootte van
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Natuurvriendelijk maaibeheer
De wijze van beheer en onderhoud van wateren is een bepalende factor voor het al
dan niet tot ontwikkeling komen van ecologisehe potenties. Door een natuur- en
milieuvriendelijk beheer ontstaat een gevarieerde, struetuurrijke en bloemrijke
oevervegetatie. Hierdoor wordt de soortenrijkdom van plant en dier fangs de wateren vergroot.
Het gewenste maaibeheer is extensief (een keer per twee jaar maaien of minder),
waarbij het maaien gefaseerd wordt uitgevoerd. Milieubelastende (uitlogende, toxisehe) materialen en teehnieken bij onkruidbestrijding en overig onderhoud worden
niet gebruikt. Ook het maaien van de waterplanten onder water vindt extensief
plaats en zodanig dat de ontwikkeling van de aquatisehe levensgemeensehappen zo
min mogelijk wordt verstoord. Door het maaisel afte voeren kunnen nutrienten die
door de vegetatie opgenomen zijn, uit het watersysteem verwijderd worden.
Wanneer het maaisel plaatselijk in hopen langs de watergang geplaatst wordt, biedt
het een leefplek voor ringslangen.

2
2.1

FLEVOLANDSE WATERTYPEN

INLEIDING

Elk watertype heeft zijn eigen kenmerken. Het ecosysteem van een meer versehilt
van het ecosysteem van een sloot of een beek. Dit kan bijvoorbeeld komen door versehillen in oeverprofiel, grootte en diepte (morfologie) of in stroomsnelheid (hydrologie). Daarom is ten behoeve van het waterbeleid een indeling gemaakt van de in
Flevoland te onderseheiden watertypen. Een optimaal behoud en ontwikkeling van
waterecosystemen vraagt om toegespitste doelstellingen, die per watertype geformuleerd kunnen worden. Ook voor de waterbeheerder biedt dit meer houvast,
omdat deze hierdoor per watertype een speeifieke beheersstrategie kan bepalen,
waarmee de versehillende watertypen optimaal beheerd kunnen worden. Om te
kunnen toetsen in hoeverre de eeologisehe doelstellingen bereikt worden en hoe de
wateren zieh ontwikkelen, moet de eeologisehe kwaliteit ook per watertype toetsbaar zijn. De maatregelen die hierbij naar voren komen om de knelpunten op te 105sen, richten zieh op de specifieke watertypen in Flevoland. Dit laatste is met name
een taak van de waterbeheerder.

2.2

WATERTVPEN

Op basis van morfologie en hydrologie (droogvallen, kwel, stroming) zijn door de
waterbeheerder en de provineie Flevoland de onderstaande Flevolandse watertypen
onderseheiden.
Vaarten
Vaarten onderseheiden zieh door hun breedte, die varieert van 20 tot 50 meter en
vormen de hoofdboezemwateren van de provineie Flevoland. Vaarten vervullen een
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belangrijke functie voor de scheepvaart en kunnen daarnaast een belangrijke functie vervullen als ecologische verbinding. De Hoge vaart en de Urkervaart zijn voorbeelden van vaarten in Flevoland.

INVENTARISATIE VAN
LEVENSGEMEENSCHAPPEN VAN
VERSCHILLENDE WATERTVPEN

V
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TOETSING:
ECOLOGISCHE BEOORDELING
PER WATERTYPE

v-------.

ECOLOGISCHE

ECOLOGISCHE DOELSTELLINGEN

WAARDEN EN POTENTIES

PER WATERTYPE

PER WATERTYPE

KNELPUNTENANALYSE
PER WATERTYPE

MAATREGELEN
PER WATERTYPE

Tochten en sloten

brede sloten (toehten, wateraanvoersloten)
Brede sloten zijn watergangen die 5 tot 20 meter breed zijn.ln brede sloten kan een
grote verscheidenheid aan waterplanten voorkomen, er komen plaatselijk bijzondere aquatische natuurwaarden voor. Vaak vormen deze sloten belangrijke schakels in
de natte ecologische structuur in Flevoland. (De Roggebottocht en de Klutentocht
zijn voorbeelden van brede sloten.)

droagvallende slaten (D-toehten, kavelsloten)
Dit zijn smalle tot zeer smalle watergangen die in de huidige situatie ook in de winter droogvallen, en hierdoor in het algemeen weinig aquatische waarden herbergen.
Droogvallende sloten komen met name voor in het centrale landbouwgebied.

kwelslaten (permanent watervoerend)
Kwelsloten zijn het hele jaar watervoerend en worden vooral aangetroffen aan de
randen van de polders. In kwelsloten worden aquatisch ecologische waardevolle
levensgemeenschappen aangetroffen. Voorbeelden van kwelsloten zijn de sloten in
het Voorsterbos en in het Bremerbergbos.
Meren, plassen en moerassen

moerassen
Moerassen kenmerken zich door de afwisseling van poeltjes en vochtig land.
Flevoland heeft klei-oermoerassen, en moerasgebieden met rietland en ruigte. Het
Toppad Urk en de Oostvaardersplassen vallen onder dit watertype.

meren en plassen

Meren en plassen zijn ondiep, niet Iijnvormig en hebben min of meer stilstaand
water. Voorbeelden in Flevoland zijn het Weerwater en de Pleisterplas.

Klei- en zandgaten (diep)
Klei- en zandgaten zijn uitgegraven voor de winning van klei en zand voor wegenaanleg en stedenbouw. Het zijn relatief diepe plassen. De oevers zijn vaak sma I ten
opzichte van het totale wateroppervlak. De Casteleynsplas en de Reigerplas vallen
onder de klei- en zandgaten.
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Beken
Beken zijn stromende, Iijnvormige wateren, die gevoed worden door grondwater. In
Flevoland zijn de beken (deels) gegraven, op een dusdanige manier dat de watervoerende grondlaag aangesneden wordt. Voorbeelden zijn de Muiderzandbeek en de
Gooimeerbeek.

Stedelijk water
Aansluitend op de landelijke indeling van watertypen wordt ook binnen Flevoland
het watertype 'stedelijk water' apart onderscheiden. Dit watertype is niet onderscheiden op basis van morfologie en hydrologie lOals de andere watertypen, maar op
basis van gebruik. Bij water in de stad speelt de belevingswaarde een grote rol, waarop doelstellingen voor het water in de stad afgepast moeten worden, of het nu gaat
om een stadsvijver of een stadsgracht. AI het oppervlaktewater in stedelijk gebied
valt onder dit watertype.
Het kan blijken van belang te zijn bij een aantal watertypen een onderscheid te
maken in een Iicht brakke en lOete variant. Dit zal lOnodig tijdens de planperiode bij
het uitwerken en actualiseren van de ecologische doelstellingen naar voren komen.
2.3

ECOLOGISCHE BEOORDELING VAN DE FLEVOLANDSE WATERTYPEN

In Flevoland is ervoor gekozen in ieder geval gebruik te maken van de landelijk ontwikkelde ecologische beoordelingsmethoden van de Stichting Toegepast Onderzoek
Waterbeheer (STOWA). Tabel 813 geeft aan met welke van deze beoordelingssystemen de verschillende watertypen in Flevoland beoordeeld kunnen worden.
TABEl 813

TOE TE PASSEN STOWA-BEOORDELINGSSYSTEEM IN DE WATERTYPEN IN FLEVOLAND

WATERTYPEN IN FLEVOLAND

STOWA-BEOORDELINGSSYSTEEM

VAARTEN
TOCHTEN EN SLOTEN

KANALEN
SLOTEN

- brede slaten (tochten, wateraanvoersloten)
- droagvallende slaten (D-tochten, kavelsloten)
- Kwelslaten
ZAND- EN KLEIGATEN (DIEP)

ZAND-, GRIND-, EN KLEIGATEN

MEREN, PLASSEN EN MOERASSEN (ONDIEP)

ONDIEPE MEREN EN PLASSEN

BEKEN
STEDELlJK WATER'

STROMENDE WATEREN
STEDELlJK WATER

• EEN BEOORDElINGSSYSTEEM VOOR STEDELIJK WATER IS IN VOORBEREIDING. ZOLANG DIT BEaORDElINGSSYSTEEM
NOG NIET GEREED IS, WORDT PER STADSWATER HET BEOORDElINGSSYSTEEM TOEGEPAST DAT HET MEEST GESCHIKT IS
(DIT KAN BIJVOORBEELD HET BEOORDElINGSSYSTEEM VOOR SLOTEN Z1JN VQOR EEN GRACHT, EN HET BEOORDELINGSSYSTEEM vaOR ONDIEPE MEREN EN PLASSEN VOOR EEN STADSVIJVER).
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Integraalomgevingsbeleid,
kosten en regionale economie 1

1
1 Mede gebaseerd op 'Kosten
en socfGal-economische gevolgen van het milieu en
waterbeleid
TME 1999

in

Flevoland',

INLEIDING

Het is van belang te kunnen beoordelen wat de gevolgen zijn van het geformuleerde milieu- en waterbeleid voor de economische ontwikkeling van een provincie en
hoe de kosten van het voorgestelde beleid verdeeld zijn over instellingen en inwoners. In de Wet milieubeheer en de Wet op de waterhuishouding is dan ook vastgelegd dat de 'redelijkerwijze te verwachten financiele en economische gevolgen van
het te voeren beleid' moeten worden beschreven. De Wet op de waterhuishouding
geeft tevens aan dat een overzicht gegeven moet worden van de financiele middelen die voor de uitvoering van het grondwaterbeheer nodig zijn.
Voor dit Omgevingsplan wordt in deze bijlage aan de wettelijke eisen voldaan.
Daaraan voorafgaand passen enkele algemene opmerkingen over de plaats van een
dergelijke analyse in een integraal Omgevingsplan, omdat meer onderdelen van dit
plan lOwel positieve als negatieve effecten kunnen hebben op de ontwikkeling van
de regionale economie en het kostenpatroon van inwoners, bedrijven en instellingen. Beperking tot een partiele sociaal-economische en financieel-economische analyse van het milieu- en waterbeleid doet daarom geen recht aan het integrale karakter van dit plan. De discussie over nut en noodzaak van een financieel-economische
en sociaal-economische paragraaf in een integraal omgevingsplan zal nog met het
rijk gevoerd moeten worden, al dan niet in IPO verband.
Voorafgaand aan het voldoen aan de formele eisen in de paragrafen 2 en 3 van deze
bijlage zal hieronder een aanzet voor deze discussie gegeven worden op basis van
een globale inventarisatie van effecten, en waar mogelijk een indicatieve kwantitatieve benadering daarvan.
Er van uitgaande dat vermelding van genoemde effecten beleidsmatig relevant is,
bestaan er twee opties. Of aile relevante kostenaspecten en economische effecten
worden benoemd, geschat en beschreven in een paragraaf in het verlengde van de
huidige eisen die het rijk stelt aan een provinciaal milieubeleidsplan en waterhuishoudingsplan, of het plan moet door de integrale opzet ervan in combinatie met een
breed opgezette effectrapportage impliciet aan deze eisen voldoen. De laatste keuze
Iigt, althans voor wat de regionaal economische effecten betreft, voor de hand op het
moment dat een volledige integratie van de beleidsonderdelen van het
Omgevingsplan heeft plaatsgevonden en de effectrapportage zich uitstrekt over het
geheel van de samenstellende onderdelen van het plan. Dat laatste is in het onderhavige plan niet volledig het geval. Gelet op de ontwikkelingsdoelstelling lOals die in
dit plan is verwoord, kan wei gesteld worden dat het beleid op een lOdanige evenwichtige wijze is geformuleerd dat bij aile beleidsonderwerpen sociaal-economische
effecten impliciet betrokken zijn, waardoor een aparte analyse daarvan sterk aan
belang inboet. Het ambitieniveau in termen van werkgelegenheid is immers een van
de uitkomsten van het geformuleerde integrale omgevingsbeleid. Het bijbehorende
effectrapport voorziet reeds voor een belangrijk deel in een beschrijving van de effecten van het beleid in brede zin als het gaat om verstedelijking. De kosteneffecten
komen evenwel niet aan de orde.
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GLOBALE VERKENNING VAN KOSTEN EN SOCIAAL ECONOMISCHE EFFECTEN

Kosten van het omgevingsbeleid
De kosten die samenhangen met het omgevingsbeleid worden voor een deel door de
provincie zelf gedragen, voor een deel door de rijksoverheid en lagere overheden en
voor het overige deel door bedrijven, instellingen en inwoners. De gebruikelijke
benadering ten aanzien van het milieubeleid is lOdanig dat aileen als er kosten ontstaan waar geen gelijkwaardige opbrengsten tegenoverstaan, deze in de analyse
worden opgenomen.
De kosten die samenhangen met het beleid lOals dat in het Omgevingsplan is geformuleerd met betrekking tot maatschappelijke ontwikkelingen en de uitvoering daarvan, concentreren zich voornamelijk bij de overheid: rijk, provincie en gemeenten
doen uitgaven voor de realisering van het beleid op het gebied van socia Ie samenhang, wonen, werken en voorzieningen. Deze uitgaven worden hier niet nader toegelicht, een nadere analyse van begrotingen van genoemde overheden kan hierover
desgewenst inzicht verschaffen.
De kosten voor milieubeleid en waterbeleid worden gemaakt door vele maatschappelijke actoren, hetzij in directe zin door de aanschaf van goederen en diensten, hetzij in indirecte zin als gevolg van heffingen van overheidsinstanties. Voor de raming
van de milieu- en waterkosten (inclusief investeringen) is gebruik gemaakt van een
landelijk ontwikkeld (iPO) rekenmodel: RIM+. Een overzicht hiervan, alsmede de
spreiding over de actoren, wordt in paragraaf 3 weergegeven. Dit model is gebaseerd
op de structuur en de inhoud van het landelijk milieubeleid lOals dat wordt uitgevoerd door rijksoverheid, provincie, gemeenten en waterschappen. Het is daarmee de
vraag in hoeverre dit model aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever. Het blijkt niet of nauwelijks mogelijk onderscheid te maken naar het niveau
waarop de regelgeving wordt bepaald: rijk, provincie, gemeente of waterschap.
Daardoor is het slechts beperkt mogelijk de kosten toe te rekenen aan de specifieke
maatregelen die in het betreffende plan worden beschreven.
De kosten die samenhangen met het ruimtelijk beleid strekken zich uit over een
groot aantal onderwerpen. Voor provincie en gemeenten gaat het om de kosten van
het voorbereiden, opstellen, toetsen en uitvoeren van structuur- en bestemmingsplannen. De kosten hiervan vallen in het niet bij de bedragen die samenhangen met
de exploitatie van een grondbedrijf. Daarover valt over het algemeen niet veel in
voorspellende zin te zeggen. Het saldo van deze exploitatie zal per bestemmingsplan, per gemeente en per periode verschillen, mede afhankelijk van de economische
omstandigheden. Voor de inwoners kan ruimtelijk beleid verstrekkende gevolgen
hebben, bijvoorbeeld voor de waarde van onroerend goed, lOweI in positieve als in
negatieve zin. Ook voor bedrijven is dit van toepassing: ruimtelijk beleid kan verstrekkende gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld als het gaat om
regelgeving ten aanzien van toegestane bedrijfsactiviteiten in het buitengebied en
op bedrijventerreinen. Het lijkt gezien de grote onzekerheden, nauwelijks zinvol om
op provinciaal niveau in te gaan op een kwantificering van deze effecten. Dit kan
beter overgelaten worden aan de gemeenten die reeds verplicht zijn exploitatieoverzichten aan bestemmingsplannen toe te voegen.

Regionaal economische effecten van het omgevingsbeleid
In dit plan wordt het beleid beschreven op het gebied van de regionaal economische
ontwikkeling in de verstedelijkte delen en de landelijke gebieden van Flevoland. Dit
beleid impliceert ruimtelijk economische ontwikkelingen.ln directe zin gaat het om
het ruimte geven aan en bevorderen van de werkgelegenheid en de bereikbaarheid.
In indirecte zin betreft het effecten op de regionaal economische ontwikkeling als
het gaat om de activiteiten die samenhangen met de planvorming, voorbereiding en
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realisatie van woonwijken en met de bestedingen van de bewoners daarvan.
De berekening van de sociaal-economische effecten van het in dit plan beschreven
milieu- en het waterbeleid is gebaseerd op de uitkomsten van de milieukostenraming als voornoemd en uitgevoerd met de MIOW-PROV-methode (zie paragraaf 4
van deze bijlage). Ook voor deze analyse geldt dat de uitkomsten niet aileen betrekking hebben op provinciaal beleid. Een belangrijk deel van het effect kan toegeschreven worden aan beleid van de rijksoverheid. Overigens is de analyse uitgebreid
met het beleid op het gebied van water, voor lOver dat niet in het milieubeleid is
meegenomen. Het gaat dan met name om het waterkwantiteitsbeheer.
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De toekenning van functies aan gebieden binnen de provincie, lOals die voortvloeit
uit het beleid, heeft regionaal economische gevolgen. Gebieden die nu nog door de
landbouw gebruikt worden en in de toekomst een andere bestemming krijgen, wilen op een andere manier bijdragen aan de voortbrenging van producten en diensten. Gaat het om een verschuiving van landbouw naar natuur dan zal het rendement uitgedrukt in geproduceerde toegevoegde waarde per hectare volgens de
gangbare economische meetsystemen (CBS, Nationale Rekeningen) aanmerkelijk
lager worden.
Wordt landbouwgrond vervangen door stedelijke gebied ,dan zal meestal de waarde volgens de CBS methodiek aanmerkelijk toenemen. In het Omgevingsplan wordt
voorzien dat ca 5.500 hectare landbouwgrond en 1.300 hectare aan 'overige gronden'
in de toekomst een andere functie zal krijgen. Daarvan za14.000 hectare een stedelijke functie krijgen (wonen, werken, voorzieningen), 1.000 hectare voor de aanleg
van verkeersinfrastructuur gebruikt worden, 1.000 hectare zal een bestemming bos
en natuur krijgen en 900 hectare zal voor recreatiedoeleinden gebruikt gaan worden. Voor de landbouw betekent dit een vermindering van het areaal met 5,5%.
Indien dit een evenredig effect heeft op de werkgelegenheid betekent dit een verlies
van ongeveer 500 arbeidsplaatsen in directe zin. Het totale effect, voorwaarts (verwerking van landbouwproducten) en achterwaarts (Ieveringen van goederen en
diensten aan de landbouw), zal rond de 1.000 arbeidsplaatsen kunnen bedragen. De
nieuwe functie van het onttrokken areaal zal evenwel een veelvoud van dit aantal als
extra arbeidsplaatsen opleveren. Volgens het plan wilen de 5.500 hectare Flevolands
grondgebied die in de toekomst geen landbouwbestemming meer hebben het
grootste deel van de 130.000 extra inwoners en 95.000 extra banen gaan huisvesten.
Overigens geldt voor aile onderdelen van het omgevingsbeleid dat de gangbare analyse van regionaal economische effecten een aantal belangwekkende elementen
buiten beschouwing laat. De kwaliteit van de leefomgeving (wonen, werken, verplaatsen, recreeren) laat zich niet op onomstreden wijze in geld of arbeidsplaatsen
uitdrukken. Toch is er brede consensus over de maatschappelijke waarde van omgevingskwaliteit. De kwaliteit van milieu en water, de ruimte en de samenleving vormen, hoewel nauwelijks in integrale zin meetbaar, een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor wonen en werken.

3

INDICATIEVE ANALYSE VAN DE KOSTEN EN BATEN VAN HET MILlEU- EN
WATERBELEID

Het landelijk milieu- en waterbeleid is bijna volledig bepalend voor de kosten van de
uitvoering van het milieu- en waterbeleid in Flevoland. Het milieu- en waterbeleid in
het Omgevingsplan Flevoland is immers voor een belangrijk deel een uitwerking van
het landelijke of het EU beleid. Waar maatwerk is vereist is sprake van specifiek provinciaal beleid, waardoor het niveau van milieukosten wordt be·invloed. Een toes pit-

2

In principe is het mogelijk

am de milieubaten van beleid

in geld am te rekenen, door
bijvoorbeeld de vermeden
schade aan het milieu geldelijk te waarderen (minder visvangst bij vervuild water,
schade aan gewassen, daling
hUizenprijzen door geluids48

overlast, extra ziektekosten
als gevolg van vervuiling, e.d.).

3.1

sing van het rekenmodel op de Flevolandse situatie is bereikt door aileen de voor
Flevoland relevante milieu- en watermaatregelen in de berekening te betrekken. Ook
is rekening gehouden met de specifieke dynamiek van Flevoland (bijvoorbeeld bevolkingsgroei en economische ontwikkeling).
Het gaat bij kostenramingen van milieu- en waterbeleid om de zogenoemde eerste
orde effecten van beleid: een bedrijf, overheid of huishouden moet een bepaalde
maatregel treffen en daarvoor moeten (eventueel) investeringen worden gedaan, en
(jaarlijks) kosten worden gemaakt voor bediening en onderhoud. De kosten worden
niet verdisconteerd met 'milieubaten'2. Voor bedrijven, huishoudens en overheden
zijn milieukosten vergelijkbaar met andere kostensoorten, zoals bijvoorbeeld de kosten voor energie, materialen of halffabrikaten.
MILlEU- EN WATERKOSTEN EN INVESTERINGEN

Bij de gehanteerde methodiek voor de schatting van de milieu- en waterkosten, worden de volgende kostencomponenten bij maatregelen onderscheiden:
• investeringen (apparatuur, bouwwerken);
• operationele kosten (personeel voor bediening/onderhoud, energie, overige kosten);
• operationele baten (besparing op energie, grond- en hulpstoffen).
De ontwikkeling van de kosten (inclusief investeringen) in Flevoland is voor de planperiode 2001 - 2004 berekend. Een deel van de kosten wordt uit heffingen betaald.
De raming voor Flevoland is opgebouwd uit twee elementen:
• ramingen van de kosten van maatregelen op nationaal niveau verbijzonderd naar
Flevoland met behulp van regionale verdeelsleutels. Deze raming is gemaakt met
het RIM+ model;
ramingen op basis van specifiek voor Flevoland beschikbare kostengegevens. Deze
omvatten het gehele waterkwantiteitsbeheer en de kosten van milieuactiviteiten
van gemeenten, provincie en waterschap.
De Flevolandse economie groeit aanzienlijk sneller dan de Nederlandse economie.
Hiermee is in de berekening expliciet rekening gehouden. Het standaardmodel
houdt namelijk geen rekening met regionale groeiverschillen omdat deze over het
algemeen een beperkte invloed op de uitkomsten hebben.
De totale kosten die het gevolg zijn van het milieu- en waterbeleid in Flevoland
bedragen gemiddeld per jaar in de planperiode f 460 miljoen. De kosten lopen op van

3

In het landelijke model

wordt gerekend met milieukosten tot

2002

en zijn de

kosten voor waterkwantiteit
niet meegerekend.

circa f 445 miljoen in 2001 tot f 480 miljoen in 2004. De gemiddelde stijging per jaar
bedraagt 2,3%.
In Nederland bedraagt de stijging circa 1,6% per jaar. Hoewel er niet zonder meer
vergeleken mag worden 3, geven de bovengenoemde groeipercentages wei aan dat
de stijging in Flevoland groter is dan landelijk, voornamelijk als gevolg van bovengenoemd verschil in groeitempo. De ontwikkeling per hoofd van de bevolking wijkt niet
afvan het Nederlands gemiddelde.
Voor zowel Nederland als voor Flevoland geldt dat de groei van de totale milieukosten naar verwachting achter zullen blijven bij de groei van de economie.
In het Omgevingsplan zijn doelstellingen geformuleerd op het niveau van beleidsonderwerpen. Voor de kostenramingen is hierbij in het model zoveel mogelijk aangesloten. Voor een aantal beleidsonderwerpen zijn de kosten op provinciaal niveau
geraamd aan de hand van begrotingen. Het gaat hierbij om bijna aile maatregelen
die betrekking hebben op het waterbeleid (zowel kwalitatief als kwantitatief
beheer), afvalverwijdering, bodemsanering en instrumentarium. Het algemene
beeld is dat de kostenontwikkeling voor de beleidso~derwerpen niet sterk afwijkt
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van de gemiddelde totale kostenstijging. De belangrijkste oorzaak van de kostenstijging is de toename van bevolking en bedrijvigheid in Flevoland, waardoor bijvoorbeeld meer capaciteit voor zuivering en afvalverwijdering benodigd is.
De traditionele milieu- en waterbeleidsonderwerpen afvalwaterzuivering, riolering,
afval en lucht zorgen met respectievelijk 19%, 9%, 22% en 14% nog steeds voor het
merendeel van de kostendruk. De kostenstijging in deze beleidsonderwerpen is relatief beperkt. De kosten in het beleidsonderwerp instrumentarium beslaan circa 10%
van de totale kosten. Het gaat hierbij om de kosten van beleidsbepaling, uitvoering
en handhaving, onderzoek en bijvoorbeeld het innen van heffingen. De kostenstijging per inwoner is beperkt tot circa 1% per jaar in de periode 2001-2005.
De toedeling van kosten aan sectoren vergroot het inzicht in de opbouw en de financiering van milieu- en watermaatregelen. Deze informatie is ook nodig voor de berekening van de sociaal-economische effecten van het milieu- en waterbeleid in de
provincie Flevoland.
Niet aileen de kosten die een doelgroep maakt om zelf maatregelen te treffen (bijvoorbeeld een waterzuivering, een katalysator, e.d.) zijn van invloed op het kostenniveau voor bedrijven en burgers, ook de extra kosten van heffingen moeten worden
meegenomen om een beeld te vormen van de werkelijke milieulasten voor een doelgroep. Zo geldt bijvoorbeeld dat huishoudens zelf een relatief beperkt aantal maatregelen (kunnen) nemen.
Veel van de huishoudelijke milieuproblemen worden opgelost door het inzetten van
(gemeentelijke) diensten op het gebied van afval en afvalwater. Voor deze diensten
moet echter wei worden betaald omdat overheden streven naar een kostendekkende milieudienstverlening. Ook in het waterbeleid geldt dat een groot deeI van overheidsuitgaven wordt verhaald op de doelgroepen die profiteren van deze uitgaven.
In figuur 82 zijn de netto milieu- en waterkosten van het beleid en de verdeling per
doelgroep in Flevoland weergegeven. De netto milieu- en waterkosten zijn berekend
FIGUUR 82

NETTO KOSTEN- EN LASTENVERDELINCi OVER DE DOELCiROEPEN VAN MILIEU- EN
WATERMAATRECiELEN IN FLEVOLAND,
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door de kosten van de eigen activiteiten van een doelgroep (jaarlijkse kapitaalslasten van de milieu- en waterinvesteringen en de jaarlijkse operationele kosten) te vermeerderen met door de doelgroep te betalen heffingen op milieu- en watergebied
en te verminderen met de te ontvangen subsidies. De kosten bij de doelgroep huishoudens worden in belangrijke mate bepaald door heffingen van de overheid. Ook
voor de doelgroep industrie hebben de heffingen een belangrijk aandeel in de kosten.
De overheid speelt in het milieu- en waterbeleid qua maatregelen ('netto kosten')
een overheersende rol (afval, afvalwater, bodemsanering). Meer dan de helft van
deze kosten van milieu- en waterbeleid worden dan ook gemaakt door de overheid:
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gemeenten 23%, provincie 7%, waterschappen 23%. De landbouw draagt met maatregelen (bestrijdingsmiddelen, mest, stallen) 9% van de netto milieukosten.
De milieu- en waterkosten van de overige doelgroepen worden grotendeels bepaald
door de activiteiten die deze doelgroepen ontplooien. Voor de doelgroep verkeer en
vervoer komen de milieu- en waterkosten in belangrijke mate voort uit de nationale
bestrijding van de uitstoot van NOx, CO en koolwaterstof naar de lucht.
Door het systeem van heffingen vallen de netto lasten voor de lagere overheden
(gemeenten, provincie en waterschap) lager uit. Deze bedragen circa 14% van de
totale milieu- en waterlasten in Flevoland (gemeenten 7%, provincie 5%, waterschap
2%). De lasten worden daardoor afgewenteld op bepaalde doelgroepen. De huishoudens dragen na verrekening van milieu- en waterheffingen circa 30% van de totale
lasten in Flevoland. De doelgroep landbouw draagt uiteindelijk circa 16% van de totaIe lasten voor Flevoland. Het aandeel van de dienstensector in de totale lasten in
Flevoland bedraagt circa 14%.
Zoals hiervoor reeds is opgemerkt zijn de kosten van het milieu- en waterbeleid op
provinciaal niveau voor het grootste deel het gevolg van het landelijk beleid. De
invloed van het provinciaal beleid op de kosten kan indicatief worden aangegeven
als minder dan 5%.
De verwachting is dat de milieu- en waterkosten in de provincie Flevoland in absolute zin sterker toenemen dan landelijk gezien. Dit wordt veroorzaakt door de voorziene bevolkingstoename en de groei van de bedrijvigheid in Flevoland. In de periode
2001-2004 ontstaat er wei een trend tot afvlakking van de kostenstijging. Dit is overigens ook het landelijke beeld. Voor Flevoland is dit opmerkelijk omdat de prognose
is dat de economie en bevolking aanzienlijk sneller toenemen dan in de rest van
Nederland.
Op terreinen waar de overheid actief is (afvalwater, afval) doet zich een demping van
de kostenstijgingen voor. Relatief gesproken is er in Flevoland zelfs sprake van een
beperkte relatieve daling van bepaalde kosten (afval, waterzuivering), in aanmerking
nemende dat bevolking en bedrijvigheid sneller groeien dan de milieu- en waterkosten. Dit zou erop kunnen wijzen dat er in de periode 2001-2005 relatief steeds efficienter met milieugeld wordt omgegaan door de overheid. De consequentie hiervan
kan zijn dat er in principe weinig ruimte is in de periode 2001-2005 voor aanvullende kostenbesparingen, omdat er reeds met aanmerkelijke efficiencyverbetering rekening wordt gehouden.

3.2

BATEN VAN HET MILIEUBELEID

Het omgevingsbeleid van de provincie is gericht op een duurzame ontwikkeling.
Economisch gezien is een goede milieukwaliteit en schoon en voldoende water een
vorm van kapitaal en is verontreiniging een vorm van kapitaalverlies. Op de langere
termijn zou een op duurzame ontwikkeling gericht beleid een batig saldo voor de
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economie moeten opleveren.lnvesteren in kwaliteit en innovaties levert vooral op de
lange termijn winst op.
De kosten en de baten van het milieu- en waterbeleid worden vaak niet op dezelfde
balans gewogen. In de praktijk blijkt het op dit moment niet mogelijk de baten van
het Flevolandse milieu- en waterbeleid in geld uit te drukken. Wei kan een kwalitatieve beschrijving van de baten worden opgesteld. In aanzet kunnen deze baten van
het milieu- en waterbeleid worden onderverdeeld in twee categorieen:
vermeden kosten: hierbij kan onder meer worden gedacht aan besparingen op voorraden (water, energie, grondstoffen), efficienter omgaan met ruimte door bijvoorbeeld meer verdichte bouwwijzen en door afvalpreventie en minder kosten voor
(water)bodemsanering door preventieve beschermende maatregelen;
toename van het algemeen welzijn: hierbij kan onder meer worden gedacht aan
minder gezondheidsklachten en derhalve ook minder kosten als gevolg van medische zorg en ziekteverzuim, een hogere waardering voor de openluchtrecreatie en
een toename van de soortenrijkdom door het realiseren van een goede milieu- en
waterkwaliteit.

4

4.1

SOCIAAL-ECONOMISCHE GEVOLCiEN VAN HET MILIEU- EN WATERBELEID

INLEIDING

In de discussie over milieu- en waterbeleid spelen sociaal-economische gevolgen een
belangrijke rol, vanwege mogelijke effecten op de werkgelegenheid. Om dergelijke
effecten te kwantificeren is het MIOW-PROV model ontwikkeld. Met het MIOWPROV systeem kunnen het weerstandsvermogen van bedrijfstakken (om stijgende
milieukosten op te kunnen vangen) en de werkgelegenheidseffecten worden
geraamd. Voor het bepalen van de sociaal-economische gevolgen van het milieu- en
waterbeleid in Flevoland is gebruik gemaakt van dit model.
MIOW-PROV kan voor een 22 tal economische sectoren de volgende economische
parameters berekenen op provinciaal niveau:
• marktsituatie;
• concurrentiepositie;
• weerstandsvermogen, zonder en met milieukosten;
• werkgelegenheidseffecten: positieve, als gevolg van bestedingen (investeringen,
extra personeel), of negatieve (hogere bedrijfskosten).

4.2

GEVOELIGHEID BEDRIJFSLEVEN VOOR KOSTENDRUK

De gevolgen van de uitgaven voor milieu- en watermaatregelen die de Flevolandse
bedrijven gedurende de planperiode moeten doen, kunnen worden uitgedrukt in
weerstandsvermogen en kostendruk. Het weerstandsvermogen geeft een algemene
indruk van de economische situatie van een bedrijfstak. Het weerstandvermogen in
MIOW-PROV wordt als score bepaald als ongewogen gemiddelde van een aantal
bedrijfseconomische kentallen:
•
•
•
•

solvabiliteit;
winstmarge;
rentabiliteit op totaal vermogen;
omloopsnelheid van het kapitaal;

• kapitaal intensiteit.
Om de scores ten aanzien van het weerstandsvermogen in perspectief te plaatsen,
zijn deze in een grafiek afgezet tegen de relatieve milieukostendruk voor een sector.
De milieukostendruk wordt bepaald door netto milieukosten te delen door de totale
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bedrijfskosten. De milieukostendruk geeft derhalve aan welk deel van de bedrijfskosten aan milieu worden besteed.
Een totaal score van lager dan 1,5 (maximaal bedraagt de score 5) geeft aan dat een
bedrijfstak een laag weerstandvermogen heeft en dus gevoelig zal zijn voor (milieu)
kostenstijgingen. Een score tussen de 1.5 en 2.5 geeft aan dat het weerstandvermogen in een bedrijfstak beperkt is. Bedrijfstakken met een score van boven de 2.5 hebben in principe een goed weerstandvermogen.
Per bedrijfstak is de omvang van de kosten tot uitdrukking gebracht in de grootte
van het punt (cirkel): hoe grater de cirkel, des te hoger de absolute omvang van de
milieukosten.
Uit figuur B3 blijkt dat vooral industriele en transportbedrijven in Flevoland een relatief laag weerstandsvermogen hebben. Deze bedrijven wilen dus minder goed in
staat zijn extra milieukosten te dragen. De landbouw is relatief sterk in Flevoland en
ook de dienstensectoren en de bouw hebben een goed weerstandsvermogen.
Veruit de meeste bedrijfstakken hebben een relatief lage milieukostendruk (minder
dan 3%), slechts enkele sectoren, openbaar nut (> 4%) en overige landbouw (> 6%),
hebben een hogere milieukostendruk. Deze bedrijfstakken hebben echter een voldoende weerstandsvermogen.
Voorts blijkt dat ondanks de extra kostendruk er voor enkele bedrijfstakken een iets
lagere score wordt behaald (voeding, papier, bouwmaterialen, bouw, vervoersdiensten). Voor de meeste bedrijfstakken geldt dat de extra kostendruk geen invloed
heeft op de beoordeling van het weerstandsvermogen.
Geconcludeerd kan worden dat als gevolg van het milieu- en waterbeleid het weerstandsvermogen van het bedrijfsleven in Flevoland nauwelijks of niet wordt aangetast. De meeste bedrijven zitten boven de score van 2,5. De bedrijfstakken met een
relatief laag weerstandsvermogen hebben relatief lage milieukosten.
4.3

WERKGELEGENHEIDSEFFECTEN

Als gevolg van het milieu- en waterbeleid wordt werkgelegenheid gecreeerd. Het
gaat bijvoorbeeld om tijdelijke werkgelegenheid als gevolg van het bouwen van
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bepaalde installaties (milieu-investeringen). De grooUe van deze werkgelegenheid is
gekoppeld aan het verloop van de milieu-investeringen zoals beschreven in paragraaf z. Milieu- en waterbeleid levert ook blijvende werkgelegenheid op, bijvoorbeeld
op het gebied van afvalverwerking, het bedienen van installaties en aangepaste produdieprocessen.
In MIOW-PROV wordt aandacht besteed aan het kwantificeren van werkgelegenheidseffecten van het beleid. Drie effecten worden gekwantificeerd:
• werkgelegenheid als gevolg van bediening van installaties, etc.; het zogenoemde
'd irecte effect';
• werkgelegenheid als gevolg van 'eerste orde bestedingseffecten' (d.w.z. door
milieu- investeringen worden bestedingen gedaan in andere sectoren, die tot extra
productie en dus tot extra werkgelegenheid leiden). Deze positieve effecten treden
op in de sectoren: overige metaalbedrijven, openbaar nut, bouwnijverheid en diensten (ingenieurs- en adviesbureaus). Een deel van de bestedingen (vooral investeringen in apparaten) lekt weg naar het buitenland ;
• vermindering werkgelegenheid door hogere produdiekosten als gevolg van milieukostenstijgingen; het lOgenoemde 'kosten-effect'.
Het MIOW-PROV model pretendeert niet een precieze raming van de werkgelegenheidseffecten te kunnen geven, maar veeleer een indicatie daarvan.
Wat betreft de totale werkgelegenheid die gerelateerd is aan maatregelen in het
milieu- en het waterbeleid, wordt geschat dat in Flevoland circa 600 directe volledige arbeidsplaatsen bestaan die samenhangen met het bedienen en onderhouden
van installaties, het maken van beleid, het uitgeven van vergunningen en dergelijke.
Ongeveer een derde van deze werkgelegenheid is gelokaliseerd in de overheidssector (kwartaire diensten). Dit is niet verwonderlijk als men in gedachte houdt dat
meer dan de helft van de bruto milieukosten door overheden worden gemaakt.
De bouw van milieu-installaties, het laten uitvoeren van werkzaamheden in het
waterbeheer, onderhoud, onderlOeksdiensten etc. levert de provincie ongeveer goo
volledige arbeidsplaatsen op.
Het tot~le positieve werkgelegenheidseffect in Flevoland van het milieu- en waterbeteid kan daarmee becijferd worden op circa 1.500 volledige arbeidsplaatsen. Dit is
ruim z% van de totale werkgelegenheid in de provincie. Van deze 1.500 arbeidsplaatsen wordt ongeveer 10% veroorzaakt door nieuw beleid.
Met het MIOW-PROV model kan ook een raming van de negatieve werkgelegenheidseffecten worden gemaakt. Het totale negatieve werkgelegenheidseffect wordt
geraamd op circa 100 fte's. Het gaat dan om sectoren als de bouw, consumentendiensten, de landbouw en de voedings- en genotmiddelenindustrie. Daarbij wordt
aangetekend dat de raming van negatieve werkgelegenheidseffecten met behulp
van het model binnen ruime onzekerheidsmarges valt.
Geconcludeerd kan worden dat de neUo werkgelegenheidseffecten in de periode
ZOOl-Z005 van het milieu- en waterbeleid in Flevoland marginaal zijn. De conclusie
dat milieubeleid een marginale invloed heeft op de economie en de werkgelegenheid, wordt gestaafd door diverse (inter)nationale studies naar de sociaal-economische effecten van het milieubeleid. AI deze studies wijzen in dezelfde richting: bij een
in de economie ge'integreerde uitvoering van het milieubeleid en internationale
afstemming zal het algeheel negatief effect op groei en werkgelegenheid verwaarloosbaar zijn. In sommige gevallen lOU er zelfs een positief effect kunnen optreden
(bij slimme aanwending van bijvoorbeeld 'groene belastingen').
De provincie kan deze uitkomsten slechts ten dele direct be'invloeden, omdat de provincie zelf een relatief bescheiden werkgever is op de 'milieumarkt'. In indirede zin
kan de invloed groter zijn. De provincie kan beleid voeren om Flevoland als vesti-
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gingsplaats van innovatieve milieubedrijven aantrekkelijk te maken hetgeen zou
kunnen leiden tot extra werkgelegenheid in deze sector.
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Een omschrijving van de verschillende modellen
ecologische verbindingen

De uiteindelijke inrichting van de ecologische verbindingen binnen Flevoland, wordt
door een aantal zaken bepaald. In de eerste plaats zijn dit de diersoorten die in de te
verbinden kerngebieden (kunnen) voorkomen en van de verbinding gebruik kunnen
gaan maken om zich te verspreiden. Grotere lOogdieren die thuishoren in een bosrijke omgeving stellen daarbij geheel andere eisen aan een ecologische verbinding
dan bijvoorbeeld insecten die gebonden zijn aan waterrijke milieus. Ook zijn er diersoorten die afhankelijk zijn van verbindingen tussen verschillende soorten gebieden
(bijvoorbeeld bos en moeras). Het ene gebied wordt gebruikt om te slapen en het
andere wordt gebruikt om voedsel te lOeken. De verbindingen dienen daarom lOdanig te worden ingericht dat tegemoet wordt gekomen aan de voorkeuren die verschillende (groepen) dieren hebben die van deze verbindingen gebruik wilen maken.
In de tweede plaats is het niveau waarop de verbinding moet gaan functioneren
belangrijk. Binnen Flevoland bevindt zich een aantal natuurgebieden dat binnen de
Ecologische Hoofdstructuur van Nederland een belangrijke plaats inneemt. Dit zijn
bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. het Horsterwold, de
randmeerbossen in Oostelijk Flevoland, het Harderbroek en het Voorster- en
Kuinderbos. Belangrijk is dat tussen deze gebieden onderling en met gebieden buiten Flevoland uitwisselingsmogelijkheden aanwezig zijn, lOdat Flevoland een schakel vormt in een landelijke keten van natuurgebieden.
Op regionaal niveau zijn ecologische verbindingen nodig die de overige gebieden van
de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur onderling met elkaar en met de grotere
gebieden verbinden. Daarnaast worden er op lokaal niveau nog verbindingen onderscheiden die vaak een verbinding vormen naar kleinere bos- of natuurgebieden,
maar die eveneens een belangrijke functie vervullen in het vergroten van de basiskwaliteit voor natuur in de overwegend agrarische gebieden in Flevoland.
Met name op basis van de in Flevoland aanwezige diersoorten en/of diersoorten die
hier in de toekomst voor lOuden kunnen komen, is een aantal verschillende modellen verbindingen opgesteld. Dit zijn uitgangspunten op basis waarvan met betrokken partijen zal worden overlegd hoe de ecologische verbindingen in de daadwerkeIijke situatie wilen worden uitgevoerd. Hier horen eveneens afspraken bij over de
financiering, het beheer en de fasering in de uitvoering. Tevens zal nader worden
onderzocht in hoeverre (vis)migratiemogelijkheden van en naar bUitendijkse wateren wenselijk zijn.
MODEL SALAMANDER EN PAD

Dit model bestaat uit een corridor met stapstenen, waarin 'natte' elementen als poelen, inhammen, plasbermen en dergelijke essentieel zijn.
Doel en gidssoorten
Verspreiding en leefmogelijkheden bevorderen van amfibieen en reptielen
(Kamsalamander, Kleine watersalamander, Gewone pad, Rugstreeppad, Groene en
Bruine kikker en Ringslang) en dagvlinders.
Door enkele grotere stapstenen, met een onderlinge afstand van enkele kilometers,
een open verbinding te geven met het open water en de waterloop barrierevrij in te
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richten, zal de verbinding tevens voldoen aan de eisen voor aquatische fauna (zie
beschrijving model Blankvoorn en Libel).
Begeleidende soorten

Het model biedt een leefgebied aan een zeer grote verscheidenheid van diersoorten,
als Das, Ree, muizen, Egel, Hermelijn, Bunzing, vleermuizen, alsmede libellen, struweelvogels en rietvogels (onder meer Rietzanger, Blauwborst, Grote karekiet).
Bouwstenen: corridor

De corridor bestaat uit een moza'iek van plas-drasbermen, vochtig grasland, ruigtes,
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struwelen en kleine bosschages met een minimale breedte van 10 tot 15 meter.
Lokaal, met een onderlinge afstand van circa 1 kilometer, maakt het moza'iek plaats
voor brede (minimaallo meter) oeverzones met vitaal riet.
Bouwstenen: stapsteen

Kleine stapstenen « 1 hectare), op een onderlinge afstand van circa 300 meter,
bestaan uit een poel omgeven door (riet)ruigte. De volgende richtlijnen gelden voor
een amfibieenpoel:
• zonbeschenen;
• oppervlak van tenminste 25 m 2 ;
• in droge perioden moet nog 50 centimeter water aanwezig zijn; de meest wenseIijke diepte varieert van 1-1,5 meter;
• de oever waar de middagzon op staat moet glooiend zijn; voor de rest een afwisseling van steile en vlakke oevers;
• brak water (> 300 mg Chloride/liter) is minder geschikt tot ongeschikt voor amfibieen met uitzondering van de Rugstreeppad; hiermee moet bij de locatiekeuze
zoveel mogelijk rekening worden gehouden;
• voor amfibielarven is het van belang dat de poelen geen vis bevatten, omdat ze
anders worden opgegeten; daarom mag er geen verbinding met het open water
aanwezig zijn.
Grotere stapstenen (1 tot 4 hectaren), op een onderlinge afstand van circa 1 kilometer, zijn ingericht als basisbiotoop voor amfibieen: een of meerdere poelen met een
onderlinge afstand van maximaallOo meter. De poelen zijn omgeven door (riet)ruigtes, struwelen en bosschages. Het is van belang dat er voldoende schuilmogelijkheden zijn in de vorm van dood hout, bladafval en dergelijke.
Beheer

Het beheer na inrichting van de verbinding is gericht op het instandhouden van de
variatie aan biotopen. Ais beheer achterwege blijft zullen de poelen, drasbermen en
ruigten zich na een kortere of langere tijd ontwikkelen tot struweel en bos. Om dit te
voorkomen is beheer noodzakelijk. Het volgende beheer is gangbaar:
• drasbermen en graslanden een tot twee keer per jaar maaien en afvoeren van
maaiselafhankelijk van de voedselrijkdom en daarmee samenhangende productiviteit;
• jaarlijks in de herfst ongeveer de helft van de waterplanten in de poelen verwijderen en eens per 3-5 jaar uitbaggeren;
• (riet)ruigten om de 2-3 jaar gefaseerd wintermaaien en afvoeren;
• struwelen om de 3-5 jaar gefaseerd afzetten.
Beplanten met waterplanten heeft als risico dat per ongeluk vissen (eieren) worden
uitgezet. Het verdient aanbeveling om in dat geval waterplanten te gebruiken uit
'visloze' wateren. Mocht er op den duur vis komen dan is leegvissen van de poelen
gewenst. Daarom kunnen de poelen beter niet al te groot worden gemaakt.
Er wordt van uitgegaan dat er geen begrazing met runderen of paarden plaatsvindt.
Ais dit wei het geval is, dan moeten de poelen tenminste gedeeltelijk worden afgerasterd om vertrapping en overbemesting te voorkomen.
Knelpunten

• onderbrekingen van de corridor die groter zijn dan 50 tot 100 meter vormen een
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barriere. Daarbeneden is de versnipperinggevoeligheid afhankelijk van de mate
waarin het gebied afwijkt van een idea Ie, kleinschalige inrichting voor de betreffende soorten;
• verstoring van de basisbiotopen en brede delen van de corridor, die behalve een
functie als voortplantingsbiotoop oak een functie vervullen als rust- en leefgebied;
• voor barrieres als drukke verkeerswegen en spoorwegen zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk. Het gebruik van amfibietunnels (bij voorkeur 1 meter doorsnede) door zowel doelsoorten als begeleidende soorten, is vastgesteld. Ais tunnellengte kan maximaal 50 meter worden aangehouden. Bij een lengte van 100-150
meter vindt veel sterfte plaats (Trentini en Trentini, 1980).
Maximalisatie
Verbreding van de corridor, zodat voor lOwel doel- als begeleidende soorten een aaneengesloten leefgebied ontstaat.
MODEL DAS EN REE

Dit model bestaat uit een brede corridor van kleinschalige elementen. 'Natte' elementen zijn niet noodzakelijk.
Doel en gidssoorten
Verspreiding en leefmogelijkheden bevorderen van middelgrate lOogdieren (Ree,
Das, Boommarter, Eekhoorn) en dagvlinders, met name de aan bosranden en open
plekken in het bas gebonden soorten.
Begeleidende soorten
Diverse diersoorten, lOals Muizen, Egel, Eekhoorn, Wezel, Hermelijn, alsmede struweelvogels en algemene amfibieensoorten (Sruine kikker, Gewone pad). De geleidende structuren zijn voor Vleermuizen van belang.
Bouwstenen: corridor
De kern hiervan wordt gevormd door een houtsingel van 20 tot 30 meter breedte en
bosjes (stapstenen) van enkele hectares. Op basis van vrijwillige medewerking van
betrokken eigenaren en gebruikers kan deze, eventueel tegen een beheersvergoeding, aangevuld worden met een strook van ongeveer 500 meter met landschapselementen als houtsingels, heggen en kleine bosjes. In deze strook blijft tevens agrarisch gebruik mogelijk. Deze extra strook geldt met name voor de Das. Daar waar een
verbinding geen geschikte leefgebieden voor de Das ontsluit, kan worden volstaan
met een doorlopende houtsingel (20-30 meter).
Bouwstenen: stapsteen
Sij lange verbindingen dienen op onderlinge afstand van enkele kilometers grate
stapstenen gerealiseerd te worden,die alsleefgebied voor een dassenfamilie kunnen
fungeren. Dergelijke stapstenen bestaan uit enkele tientallen hectaren kleinschalig
agrarisch landschap met voldoende foerageermogelijkheden in de vorm van akkerranden, vochtige graslanden en fruitbomen. Ais de Das geen gidssoort is, dan volstaan bosjes (2-5 hectare) op onderlinge afstand van een kilometer.
Beheer
Het beheer na inrichting van de verbinding is gericht op het instandhouden van de
vegetatiestructuur. De heggen moeten ongeveer am het jaar gesnoeid worden am
een dichte structuur te behouden. Dit geldt oak voor de struiken die zich bevinden in
de houtsingels. De aanwezige bosjes hebben geen beheer nodig.
Knelpunten
• fysieke barrieres in de vorm van doorsnijding met drukke verkeerswegen en wateren met harde oevers. Deze barrieres zijn echter passeerbaarte maken door middel
van tunnels, loopplanken in duikers en uittredeplaatsen;
• onderbrekingen in de corridor van enkele honderden meters.
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Maximalisatie
Volledige aaneenschakeling van dassenleefgebied door middel van een kleinschalig,
extensief beheerd cultuurlandschap met veellandschapselementen (bosjes, poelen,
houtwallen) en kleine boskernen van enkele hectaren groot.
MODEL OTTER EN WATERSPITSMUIS
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Dit model bestaat uit een aan vaarten en tochten gebonden corridor met stapstenen
in de vorm van struweelplekken, ruigte en ruige oeverzones.
Doel en gidssoorten
Verspreiding en leefmogelijkheden van Otter, Bever, Noordse Woelmuis, Waterspitsmuis, Ringslang en algemene soorten amfibieen.
Begeleidende soorten
Diersoorten als Das, Ree, Egel, Wezel, Hermelijn en Bunzing, alsmede struweelvogels,
moerasvogels (lOa Is Rietzanger, Blauwborst, Grote karekiet en Snor) en algemene
soorten dagvlinders.
Bouwstenen: corridor
Een 25 tot 50 meter brede corridor bestaande uit doorgaande brede oeverstroken
(>10 meter) met vitaal riet, overgaand in ruigere vegetaties met struwelen. De houtige beplanting vormt een lOveel mogelijk doorgaand lint met overgangen naar een
ruigere vegetatie.
Bouwstenen: stapsteen
Enkele hectaren grote moerasgebieden met grazige vegetaties, ruigtes en bosschages op een afstand van circa 1 kilometer.
Beheer
Het beheer na inrichting van de verbinding is gericht op het instandhouden van de
variatie aan biotopen. Hiervoor komt het volgende beheer in aanmerking:
• rietlanden en ruigten om de 2 tot 3jaar gefaseerd wintermaaien en afvoeren; enige
bosopslag is wenselijk (1-5% van de oppervlakte);
• struwelen om de 3 tot 5jaar gefaseerd afzetten om een dichte structuur te behouden;
• bosjes hebben geen beheer nodig.
Knelpunten
• barrieres in de vorm van drukke verkeerswegen. Tunnels kunnen als mitigerende
maatregelen worden aangewend;
• menselijke verstoring van de stapstenen, die behalve als voortplantingsgebied voor
de gidssoorten ook een functie vervullen als rust- en leefgebied voor de begeleidende soorten;
• onderbrekingen van de corridor met gaten van 10 tot 100 meter, afhankelijk van de
inrichting van het tussenliggende gebied.
Maximalisatie
Verbreding van de corridors, lOdat voor zowel gidssoorten als begeleidende soorten
een aaneengesloten leefgebied ontstaat. Uitbreiding van de oeverstroken met vitaal
riet tot een dusdanige omvang dat hierin zelfstandige populaties van moerasvogels
duurzaam kunnen voorkomen.
MODEL BLANKVOORN EN LIBEL

Dit model bestaat uit een corridor met stapstenen. Ais enkele van de stapstenen uit
het model salamander en pad een verbinding met open water hebben, dan voldoet
dit model tevens aan de eisen van het model Blankvoorn en Libel.
Doel en gidssoorten
Verspreiding en leefmogelijkheden bevorderen van aquatische fauna en van oeverfauna met een hoog verbreidingsvermogen (Iibellen). Wat betreft de aquatische
fauna gaat het in Flevoland met name om vissen van stilstaand water (Drie- en
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Tiendoornige Stekelbaars, Blankvoorn, Snoekbaars, Brasem, Karper, Spiering en Pos).
Begeleidende soorten
Aigemene soorten amfibieen, Ringslang, Otter, Bever, Waterspitsmuis, Rietgors,
Kleine Karakiet en vleermuizen kunnen zich door deze inrichting laten leiden.
Bouwstenen: corridor
Een waterloop met dusdanige migratiemogelijkheden dat er een leefgebied aanwezig is (paai- en opgroeigebied, fourageergebied, overwinteringsgebied) voor een
gezonde vispopulatie. Een ongeveer 10-15 meter brede strook inrichten met natuurlijke oevers, plas-drasbermen en bosschages, langs circa een kwart van de totale
lengte van de verbinding. Langs het overige deel van de waterloop moet ten behoeve van de Otter dekkingbiedende vegetatie voorkomen. Er kan worden volstaan met
een smalle rietgordel (2-5 meter) met hier en daar wat struiken, in combinatie met
een plasberm.
Bouwstenen: stapsteen
Op abiotisch kansrijke plaatsen paai-, schuil- en overwinteringsmogelijkheden voor
vissen creeren met een onderlinge afstand van enkele kilometers. Hierbij kan gedacht worden aan grotere inundatievlaktes, in ham men en moerasjes waar zijtochten in de hoofdtochtlvaart uitmonden. Ais paaiplaats heeft harde, steenachtige of
zandige bodem de voorkeur. Het heeft de voorkeur om een natuurlijk peilregime te
hanteren (hoog winterpeil, laag zomerpeil).
Beheer
• bij voorkeur jaarlijks de helft van de watervegetatie schonen in de periode september tot half oktober met behulp van een maaikorf om zoveel mogelijk planten en
dieren te sparen; bagger en plantenresten niet op de oever deponeren, maar gebruiken voor broeihopen ten behoeve van de Ringslang en anders afvoeren;
• bij voorkeur een natuurlijk peilregime te hanteren (hoog winterpeil, laag zomer
peil);
• moerasvegetatie (riet en natte ruigten) om de 3jaar gefaseerd maaien en afvoeren.
Knelpunten
• aanwezigheid van fysieke barrieres in de vorm van sluizen en stuwen. Te mitigeren
met vistrappen;
• voor de otter is de aanwezigheid van rust een vereiste. otters zijn zeer gevoelig
voor verstoring door wandelaars en honden. Het is daarom gewenst om bij het lokaIiseren van de verbindingen zoveel mogelijk bebouwing en recreatie uit te sluiten;
• waterkwaliteit is een punt van aandacht. Hieronder wordt nader ingegaan op een
aantal aspecten.ln tabel 2 wordt een aantal belangrijke normen gegeven waaraan
de waterkwaliteit moet voldoen. Er is zoveel mogelijk uitgegaan van ecologische
normen ('streefwaarde'). Ais hier geen cijfers over bekend zijn, dan is het MTR
(Maximaal Toelaatbaar Risico) als maat genomen. Dit geldt ook voor de stoffen die
hieronder riiet worden genoemd:
• lage fosfaat- en stikstofconcentraties zijn van belang als beperkende factor voor
algengroei (chlorofyl-a) en voor de ontwikkeling van een structuurrijke watervegetatie;
• het zoutgehalte bepaalt in sterke mate de soortensamenstelling. Bij een chloridegehalte hoger dan 300 mg per liter laten de meeste zoetwatersoorten (Blankvoorn, Karper, Snoek, libellen en dergelijke) het afweten;
• laag accumulatieniveau van zware metalen en organische macro-verontreinigingen in het sediment. Ais ecologische norm kan de streefwaarde gehanteerd worden (zie Vierde Nota Waterhuishouding);
• helder water is een belangrijke voorwaarde voor een goed ontwikkelde watervegetatie. De eisen van de gidssoorten ten aanzien van de doorzicht van het water
verschillen sterk van soort tot soort, zodat hiervoor niet een eenduidige norm kan
worden gegeven.
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De Snoek heeft een voorkeur voor doorzicht tot op de bodem, terwijl de Brasem,
Spiering en Snoekbaars juist gebaat zijn bij troebel water. De helderheid van het
water hangt af van de concentratie aan algen, slib en dood organisch materiaal
en de aanwezigheid van Brasems (woelen de bodem om). Om zovee! mogelijk
planten en dieren te herbergen is een rijke plantengroei vereist en dus de aanwezigheid van helder water;
• zuurstofloosheid leidt tot vissterfte. Daarom moet de belasting aan organische
stoffen zo laag mogelijk zijn en moeten ondiepe wateren in verbinding staarunet
dieper water;
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• de Otter stelt als toppredator hoge eisen aan de PCB-gehaltes in water, sediment
en voedsel (vis).
Maximalisatie
Herstel van de waterkwaliteit.
TABEl 814

WATERKWALITEITSNORMEN TEN AANZIEN VAN MODEL BLANKVOORN EN LIBEL
(VIERDE NOTA WATERHUISHOUDING,
PARAMETERS

1997

EN HANDBOEK NATUURDOElTYPEN,

1995)

ECOLOGISCHE NORM (STREEFWAARDE)

0,05 mgtl

TOTAAL-FOSFAAT

1,0 mgtl

TOTAAL-STIKSTOF

AMMONIAK

0,02 mgtl

CHLOROFIL-A

100 mgtl

CHLORIDE

300 mgtl

ZUURSTOF

3 MGIL (sioten)
4 MGIL (kana len)
5 MGIL (overige wateren)

DOORZICHT
PCB

>0,4 meter
<0,025x10-6 mgtl (water)
<0,001 MG/KG (sediment)
<0,025 mg/kg (vis)

ROBUUSTE VERBINDING

De meeste verbindingen in de provincie Flevoland dienen geschikt gemaakt te worden voor meerdere modellen. Er wordt gesproken over'robuuste verbindingen' als het
gaat om
• model
• model
• model

de volgende combinatie:
Salamander en Pad (natte natuur);
Otter en Waterspitsmuis;
Das en Ree (droge natuur).

Deze verbinding is bedoeld voor natte en droge natuur en zal moeten voldoen aan de
eisen van aile gidssoorten. De inrichting is daarom een soort optelsom van de drie
modellen. De corridor bestaat uit droge geleidende elementen (heggen, houtsingels
en bosjes) gecombineerd met natte stroken (oevers met riet, ruigten en struwelen).
Een kleinschalig agrarisch landschap (akkers, grasland) afgewisseld en gecombineerd
met moerasgebieden (poelen, ruigten, bosschages) is geschikt als stapsteen.
Voor de maatvoering is rekening gehouden met de meest kritische soort, oftewel de
maximaIe eis. Ais het ene model bijvoorbeeld een singel verlangt van 10 meter breed
en de andere een breedte aangeeft van 25 meter, dan gaat de robuuste verbinding uit
van 25 meter.
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Interprovinciale afspraken met betrekking tot het
IJsselmeer/Markermeer die zijn aan te merken als
essentiele onderdelen

ESSENTIELE ONDERDELEN VAN DE BELEIDSUITWERKING PER FUNCTIE (IJSSELMEER)

• Het beleid is gericht op voortdurende beschikbaarheid van voldoende water van
tenminste de algemene milieukwaliteit en het bereiken van de kwaliteitsdoelstelling behorende bij de functie van het water voor drinkwaterbereiding.
• De bestaande inlaatpunten en spuipunten worden gehandhaafd, waarbij ervan
wordt uitgegaan dat. behoudens door noodzakelijke en niet om te leiden uitslag
van polderwater, de lOutbelasting op het IJsselmeer geen toename vertoont en
waar mogelijk wordt verminderd.
• De bestaande natuurlijke kwaliteiten van het IJsselmeer verbonden aan de aquatische levensgemeenschappen worden in stand gehouden. De betekenis als broed-,
rust-, rui- en foerageergebied wordt veiliggesteld en verder ontwikkeld. Van belang
voor de instandhouding van de natuurlijke kwaliteiten is dat de gebieden voldoende groot zijn. Doorsnijding, versnippering en rustverstoring van natuurterreinen
moet voorkomen worden.
• Het bestaande recreatief gebruik van het IJsselmeer wordt gehandhaafd.
Daarnaast kan het IJsselmeer verder ontwikkeld worden tot een volwaardig functionerend gebied voor recreanten vanuit de aangrenzende regia's en voor toeristen
afkomstig uit binnen- en buitenland. Dit houdt in dat in het IJsselmeer in kwantitatief en kwalitatief opzicht uitbreiding en verbetering van het voorzieningenaan
bod mogelijk is.
• Om natuurbehoud en -ontwikkeling en de ontwikkeling van de recreatie lo goed
mogelijk samen te laten gaan, wordt bij uitbreiding van de recreatievoorzieningen
lOveei mogelijk aansluiting gelOcht bij bestaande zwaartepunten om versnippering en verstoring van natuurterreinen en ecologisch belangrijke gebieden te voor
komen. Buiten deze bestaande zwaartepunten bestaan op slechts enkele locaties
beperkte mogelijkheden voor uitbreiding van de recreatievoorzieningen. Dit betreft
dan locaties waar al een aanzet is voor recreatieontwikkeling, locaties waar dit geen
(nadelige) gevolgen heeft voor de natuur of locaties waar eventuele compensatie
goed mogelijk is.
• Het beleid is gericht op behoud van de grootschalige openheid en het geomorfologische en cultuurhistorische elementen.lngrepen die het grootschalig karakter, de
uitgestrektheid en de afwisseling tussen de meer natuurlijke kusten van het oude
land en de strakke kusten van de polders aantasten of de zichtlijnen naar de overkant onderbreken, zijn ongewenst.
• Uitbreiding van de militaire activiteiten is niet mogelijk.
• In aansluiting op het voorgenomen rijksbeleid is het beleid voorshands gericht op
het winnen van ophoogzand en industriezand (beton- en metselzand), uitsluitend
in de vaargeulen en vaarroutes met een opleveringsdiepte van NAP -8 meter, gecombineerd met vaargeulaanleg en vaarwegverbetering.
• Vanwege de grote gevolgen die, nimmer geheel uit te sluiten calamiteiten, kunnen
hebben voor de waterkwaliteit en daarmee voor de functies (drink)-watervoorziening, natuur, recreatie en beroepsvisserij, wordt olie- en gaswinning in het IJsselmeer uitgesloten. Ook proefboringen zijn daarom niet mogelijk.
• Het beleid voor de beroepsvisserij is gericht op instandhouding van voldoende
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vangstlocaties en instandhouding of waar mogelijk uitbreiding dan wei verbetering van de paaigebieden van snoekbaars, baars en spiering.
• De bestaande vaarwegen worden in stand gehouden voor de beroepsscheepvaart
en de hoofdvaarwegverbinding zal worden verdiept voor schepen tot CEMT-klasse
V, waarbij de mogelijkheid van groei naar tweebaksduwvaart wordt open gehouden.
• Het beleid is gericht op het benutten van de mogelijkheden van energieopwekking
in het IJsselmeer voor zover dat past binnen de hoofddoelstelling en het afwegingskader. Met name de waterkwaliteit mag niet negatief be·invloed worden.
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• De bouw van kernenenergiecentrales aan het IJsselmeer is niet mogelijk.
• Het plaatsen van windturbines in grootschalige park- en lijnopstelling langs de
oudeland kusten is vanwege de natuurwaarden van de ondiepe oeverzone (water
ondieper dan

2

meter) en vanuit landschappelijk oogpunt niet mogelijk.

• Het plaatsen van solitaire windturbines langs de oudeland kusten is buitendijks
niet mogelijk waar het natuurterreinen (buitendijks land of water ondieper dan 2
meter) betreft.
• In het IJsselmeer kan baggerspecie behorende tot verontreinigingklasse 1 of klasse
2 geborgen worden, op voorwaarde dat daardoor geen verslechtering van de wateren bodemkwaliteit optreedt.

• Specie van verontreinigingsklassen slechter dan klasse

2

kan met het oog op de

gewenste waterkwaliteit en met name de drinkwatervoorziening niet in een open
berging in het IJsselmeer gestort worden.
ESSENTIELE ONDERDELEN VAN DE BELEIDSUITWERKING PER FUNCTIE (MARKERMEER)

• Het beleid is gericht op voortdurende beschikbaarheid van voldoende water van
tenminste de algemene milieukwaliteit.
• De bestaande inlaatpunten en spuipunten worden gehandhaafd.
• De bestaande natuurlijke kwaliteiten van het Markermeer, verbonden aan de aquatische levensgemeenschappen worden in stand gehouden. De betekenis als broed-,
rust-, rui- en foerageergebied alsmede paai- en opgroeigebied voor vis wordt gehandhaafd en verder ontwikkeld. Van belang voor de instandhouding van de
natuurlijke kwaliteiten is dat de gebieden voldoende groat zijn. In het algemeen
geldt dat doorsnijding, versnippering en rustverstoring van gebieden met een belangrijke natuurfunctie voorkomen moet worden.
• Het bestaande recreatief gebruik van het Markermeer wordt gehandhaafd.
Daarnaast kan de recreatiefunctie van het Markermeer verder ontwikkeld worden
voor recreanten vanuit de aangrenzende regia's en voor toeristen afkomstig uit binnen- en buitenland. Dit houdt in dat in het Markermeer in kwantitatief en kwalitatief opzicht uitbreiding en verbetering van het voorzieningenaanbod mogelijk is.
• Om natuurbehoud en -ontwikkeling en de ontwikkeling van de recreatie zo goed
mogelijk samen te laten gaan, wordt bij uitbreiding van de recreatievoorzieningen
zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande zwaartepunten. Om versnippering en verstoring van natuurterreinen en ecologisch belangrijke gebieden te
voorkomen zijn langs de kust van Noord-Holland nieuwe recreatievoorzieningen
buiten deze bestaande zwaartepunten niet gewenst.
• Het beleid is gericht op behoud van de grootschalige openheid en het geomorfologische en cultuurhistorische elementen. De landschappelijke kenmerken zullen in
stand gehouden worden door een adequate planologische bescherming.
• In aansluiting op het voorgenomen rijksbeleid is het beleid voorshands gericht op
het winnen van ophoogzand en industriezand (beton- en metselzand), uitsluitend
in de vaargeulen en vaarroutes met een opleveringsdiepte van NAP -8 meter, gecombineerd met vaargeulaanleg en vaarwegverbetering.
• Vanwege de grate gevolgen die, nimmer geheel uit te sluiten, calamiteiten kunnen
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hebben voor de waterkwaliteit en daarmee voor de functies watervoorziening,
natuur, recreatie en beroepsvisserij, moet olie- en gaswinning in het Markermeer
worden uitgesloten. Hetzelfde geldt voor proefboringen.
• Het beleid voor de beroepsvisserij is gericht op instandhouding van voldoende
vangstlocaties en instandhouding ofwaar mogelijk uitbreiding dan wei verbetering
van de paaigebieden van snoekbaars, baars en spiering.
• De bestaande vaarwegen worden in stand gehouden voor de beroepsscheepvaart
en de hoofdvaarwegverbinding zal worden verdiept waarbij de mogelijkheid van
groei naar tweebaksduwvaart wordt open gehouden.
• Het beleid is gericht op het benutten van de mogelijkheden van energieopwekking
in het Markermeer voor zover dat past binnen de hoofddoelstelling en het afwegingskader. Ook mag de waterkwaliteit niet negatief be'invloed worden. De bouw
van kernenergiecentrales aan het Markermeer is daarom niet mogelijk.
• Het plaatsen van windturbines in gro?tschalige park- en Iijnopstelling langs de
'oude land' kusten (ondiep water in de oeverzone) en de Oostvaardersdijk ter plaatse van de Oostvaarders- en Lepelaarsplassen is vanwege de aanwezige natuur
waarden en vanuit landschappelijk oogpunt niet mogelijk.
• Het plaatsen van solitaire windturbines langs de oudeland kusten is buitendijks niet
mogelijk waar het natuurterreinen betreft.
• In het Markermeer kan baggerspecie behorende tot verontreinigingklasse 1 of klasse 2 geborgen worden, op voorwaarde dat daardoor geen verslechtering van de
water- en bodemkwaliteit optreedt.
• Specie van verontreinigingsklassen slechter dan klasse 2 kan met het oog op de
gewenste waterkwaliteit niet in een open berging in het Markermeer gestort worden.
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REGIONALE WATERSVSTEMEN FLEVOLAND

Fig uurB4
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