Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 4.27
van het Reglement van Orde VV en commissies Delfland
Omschrijving problematiek
Waterkwaliteitsrapportage 2018 (publicatie juli 2019) In deze rapportage geeft Delfland inzicht in de
toestand en ontwikkeling van de waterkwaliteit weer. In deze rapportage wordt vermeld dat de
ecologische waterkwaliteit nog weinig verandering laat zien. Het vergt de komende jaren inspanning om
samen met de gebiedspartners de waterkwaliteitsdoelstellingen van de KRW voor 2027 te behalen.
Delfland heeft de afgelopen jaren samen met de partners in het glastuinbouwgebied veel ingezet op de
Gebiedsgerichte Aanpak. Echter zien wij dat er op andere plekken in het gebied werkzaamheden door
externen worden gedaan die niet bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit.
Als voorbeeld: Natuurmonumenten legt het gemaaide riet in een strook langs het water. zo komen de
nutriënten die vrijkomen in de boezem terecht.
Tevens zien wij nergens in rapportages terug hoe het gaat met de NEZ die tussen 2000 en 2010 zijn
aangelegd in de polders.(Geen KRW verplichting)
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Vragen met in blauw de antwoorden
1. a. Was Delfland voor de informatieve vv van 18 juli jl. op de hoogte van het storten van het
maaisel van terreinen van natuurmonumenten in de rand langs de boezem in het gebied van
Delfland?
Ja, in 2014 zijn afspraken gemaakt met Natuurmonumenten over het verwerken van maaisel op
de oevers. In juli jl. heeft een handhaver van ons een aannemer, die in opdracht van
Natuurmonumenten werkte, aangesproken n.a.v. een locatie waar het maaisel in de watergang
dreigde te vallen. Hierop is het maaisel verder op de oever gelegd.
b. Zo nee, waarom is er dan niet met de jaarlijkse schouw een melding van gemaakt?
Niet van toepassing, zie antwoord a. Maar voor de volledigheid. De watergangen waar wij zelf het
onderhoud uitvoeren, worden niet gecontroleerd d.m.v. een schouw maar vanuit het toezicht op het
werk van onze aannemer. Overigens kunnen zaken los van de schouw of toezicht opgemerkt worden
vanuit de normale surveillance van de handhavers en/of op basis meldingen van bewoners die via het
KCC binnenkomen.

c. Hoeveel ha. van Natuurmonumenten wordt er op deze manier gemaaid?
Het exacte aantal hectare is ons niet bekend, er zijn rietlandjes van Natuurmonumenten in de
Woudse polder, de Aalkeet-buitenpolder, de Commandeurspolder en nabij de Foppenpolder (de
Vlietlanden).
d. Is Delfland het met ons eens dat door het storten van dit maaisel er nutriënten aan het water
worden toegevoegd, die weer van invloed zijn op de waterkwaliteit?
Als het maaisel in het water belandt (wat niet de bedoeling is), voegt dit nutriënten toe aan het
water.
2. In het verleden heeft Delfland in de boezem langs de vlietlanden drijfbladzones aangelegd. a.
Zijn deze zones nog intact?
Ja, deze zones zijn nog intact.

b. Hoe dragen deze zones bij aan de doelstellingen van Delfland?
De zones zijn onderdeel van het ecologisch netwerk dat binnen Delfland wordt opgebouwd. De
waterplanten leveren habitat voor bijvoorbeeld vissen en macrofauna, wat de ecologische
waterkwaliteit en doelen van Delfland ten goede komt.
3. Door het maaisel in een strook langs het water te leggen, verrijkt de bodem en gaat dat de
biodiversiteit tegen.
Welke middelen heeft Delfland om er voor te zorgen dat dit maaisel als nog wordt verwijderd uit
de watergang?
Het maaisel mag op de kant worden verwerkt maar niet in de watergang. Indien er maaisel in de
watergang terecht komt is er reden om Natuurmonumenten aan te spreken. Zie ook
beantwoording vraag 1 en 4.
4. Door het maaisel in een strook langs het water te leggen, wordt dit ook een ideale broedplaats
voor ganzen in het voorjaar. Ganzen verdringen andere vogels zoals weidevogels en kunnen ook
schade aanrichten aan de flora en fauna.
Welke middelen heeft Delfland om bij natuurmonumenten aan te dringen om dit te verwijderen
zodat er geen mogelijkheid is voor de ganzen om in deze stroken te broeden?
Natuurmonumenten bepaalt in de gebieden waar zij zelf onderhoudsplichtige is, zelf de
streefbeelden van de oevers en doet zelf het onderhoud. Indien er een relatie bestaat met het
beheer en/of het totale functioneren van het watersysteem is, treden wij in overleg met
Natuurmomenten.
Vragen: NEZ/NVO in de polders (buiten KRW-lichamen om)
5. Kan Delfland laten zien hoe de NEZ/NVO’s zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld?
De toestand van de NEZ’s waar wij onderhoudsplichtige zijn, wordt jaarlijks geïnventariseerd,
waarbij we sinds dit jaar expliciet op basis van deze evaluatie verbeteringen in het onderhoud
doorvoeren. Dit jaar is gestart met de inventarisatie van het eerste deel van de NVO’s binnen
Delfland; volgend jaar volgt de rest. Op den duur zal de ontwikkeling over de jaren heen met
behulp van deze methodiek goed gevolgd kunnen worden.
Naast deze reguliere inventarisatie is een evaluatie uitgevoerd naar de effectiviteit van NVO’s,
waarbij is onderzocht in hoeverre NVO’s bijdragen aan het bereiken van de KRW-doelen. De
resultaten van de evaluatie zijn besproken tijdens de informatieve VV van 18 juli 2019 en worden
voor het eind van het jaar gedeeld met de leden van de Verenigde Vergadering.
6. Heeft Delfland een goed beeld hoe het onderhoud van deze NEZ/NVO’s moet worden gedaan?
Ja, aan de hand van de inventarisaties voeren wij zo nodig verbeteringen door in het plannen en
uitvoeren van het onderhoud.
Korte toelichting:
In de eerste fase worden streefbeelden (profiel met een begroeiing) toegewezen aan de NVO’s.
Vervolgens worden de werkzaamheden van het onderhoud bepaald om de NVO’s te laten voldoen
aan deze streefbeelden. Na het uitvoeren van dit onderhoud wordt bij de inventarisatie
vervolgens bepaald in hoeverre de streefbeelden van de NVO’s worden/zijn behaald. In overleg
tussen de ecoloog en de onderhoudsmedewerker wordt vervolgens besloten bij welke NVO’s het
onderhoud gewoon door kan gaan en bij welke NVO’s het onderhoud aangepast dient te worden.

7. a. Heeft Delfland een overzicht van waar zich de knelpunten van NEZ/NVO’s zich bevinden?
(zowel in de polders als in KRW-lichamen) Wat betreft onderhoud en of het streefbeeld gehaald
is/wordt?
Zoals in het tweede deel van het antwoord op vraag 5 aangegeven, is het eerste deel van de
NVO’s binnen Delfland geïnventariseerd. Volgend jaar is het resterende deel aan de beurt en dan
kan een overzicht worden gegeven.
8. Heeft Delfland over 2018 een overzicht op polder niveau (Commandeurs-, Duif-, Dorp- en
Woudsepolder) van de resultaten? Volgens onze informatie zijn er een aantal meetpunten
aangegeven in de polders die gemonitord worden op aanwezige flora en fauna.
a. Zo ja, kan Delfland hier ook informatie uithalen over onderhoud en of een NEZ/NVO bijdraagt
aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit?
Zodra de inventarisatie is uitgevoerd ontstaat een beeld in hoeverre de streefbeelden worden
gehaald.
b. Zo nee, wat is dan de reden dat dit niet heeft plaatsgevonden?
Zoals aangegeven is de totale inventarisatie volgend jaar afgerond.
9. De doorstroming van het water in de Dorppolder kwam door de NEZ/NVO dit jaar in de
problemen. De sloot langs de Dorppolderweg was zo goed als dicht gegroeid. Afgelopen zomer is
er op korte termijn onderhoud gepleegd/gemaaid langs de Dorppolderweg. Het beleid was echter
om het ene jaar de ene kant van de oever te maaien en het volgende jaar de andere kant.
Volgens onze informatie is dit jaar niet de oever aan de Dorppolderweg aan de beurt.
a. Hoe gaat Delfland dit corrigeren en bij voorkeur in overleg met de aangrenzende
agrariers/bewoners?
De NVO langs de Dorppolderweg bestaat uit twee delen: een deel ligt direct langs de
Dorppolderweg, het andere deel grenst direct aan de zijde van de agrariërs. De NVO langs de
Dorppolderweg is vorig jaar en dit jaar gemaaid. De agrarische zijde is daarbij niet gemaaid.
Deze is/wordt meegenomen bij de herinrichting van de watergang waarvan de uitvoering recent
gestart is. Vanaf volgende jaren zal alleen nog een NVO aan de zijde van de Dorppolderweg
bestaan.
b. In de Dorppolder zijn plannen voor een nieuw gemaal, heeft dit gemaal nog invloed op de
bestaande NEZ/NVO?
Ja, zie antwoord op vraag a. De watergang langs de Dorppolderweg wordt vanwege de realisatie
van het nieuwe gemaal heringericht. Bij deze herinrichting wordt de NVO langs de agrarische
zijde verwijderd. Er wordt daarmee ruimte gecreëerd om voldoende doorvoer van water naar het
nieuwe gemaal te realiseren. Aan de zijde van de Dorppolderweg wordt een nieuwe NVO
aangelegd.
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