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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In het Natuurbeleidsplan van het Ministerie van LNV (I) is de Biesbosch
aangewezen als natuurkerngebied binnen de Ecologische Hoofdstructuur. De
Biesbosch is een zoetwatergetijdengebied met een lage getijdenwerking en
wordt in internationaal opzicht als zeldzaam aangemerkt.
Grenzend aan de Biesbosch zijn in het Natuurbeleidsplan tevens enkele na.
tuurontwikkelingsgebieden aangewezen. Dit betreft gebieden die nu nog in
gebruik zijn bij de landbouw, maar die in de toekomst voor natuurontwikke-
ling in aanmerking komen. Eén van deze gebieden is het westelijk deel van de
polder de Noordwaard (ca. 600 ha), gelegen op Brabants grondgebied.
Natuurontwikkelingsgebieden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan
vergroting van de Biesbosch als natuurgebied. Tevens kunnen deze gebieden,
middels voorzieningen voor extensieve natuurgerichte landrecreatie, een bij-
drage leveren aan een betere spreiding van de recreatie in de Biesbosch.

In 1992 is, als uitwerking van het Natuurbeleidsplan (I), een eerste visie met
globale inrichtingsschets voor het natuurontwikkelingsgebied Noordwaard
opgesteld, het zogenoemde Natuurontwikkelingsplan Noordwaard (2).
Op basis van dit plan heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in 1993
de begrenzing van het Natuurontwikkelingsgebied Noordwaard vastgesteld
(3). Het te ontwikkelen natuurontwikkelingsgebied heeft een oppervlakte van
circa 600 ha, waarvan circa 450 ha in gebruik is als landbouwgrond.

Voor de verdere realisering van het Natuurontwikkelingsgebied Noordwaard
is op 25 augustus 1993 een convenant gesloten tussen het Ministerie van
LNV, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Werkendam en het Hoog-
heemraadschap Alm en Biesbosch (4). In dit convenant is destijds door de
diverse betrokken overheden onder meer vastgelegd dat:
. alle partijen instemmen met het natuurontwikkelingsplan Noordwaard (2)

en met de realisatie daarvan binnen de vastgestelde begrenzing;
. de Staat (LNV) de grondverwerving op zich neemt en gelden beschikbaar

stelt voor de grondverwerving en inrichting (NURG), alsmede voor de
meerkosten voor plan vorming en aanleg van een nieuwe dijk;

. de provincie Noord-Brabant de coördinatie op zich neemt en het Begren-

zingenplan vaststelt (is inmiddels gebeurd);
· het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch zorgdraagt voor de aanleg

van een nieuwe dijk, die de oostelijke begrenzing vormt van het natuur.
ontwikkelingsgebied (is inmiddels gereed);

. de gemeente Werkendam zorgdraagt voor de noodzakelijke procedures
voor realisering van het natuurontwikkelingsgebied, met name het aan.
passen van het bestemmingsplan.
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Inleiding

In 1994 is de Dienst Landelijk Gebied in opdracht van de initiatiefnemers
begonnen van verwerving van de benodigde gronden in het plangebied. In
december 1995 heeft de provincie Noord-Brabant, in het kader van de Delta-
wet Grote Rivieren, het plan voor de aanleg van een nieuwe primaire water-
kering langs de oostkant van het natuurontwikkelingsgebied Noordwaard
vastgesteld. Hierdoor kwam het gehele plangebied buitendijks te liggen.

In het voorjaar van 1999 is het MER voor het Natuurontwikkelingsgebied
Noordwaard (7) door het bevoegd gezag aanvaard en is het Inrichtingsplan
Natuurontwikkelingsgebied Noordwaard (17), met daarin de uitwerking van
het voorkeursaltematiefvoor de inrichting van het plangebied, door de beide
initiatiefnemers vastgesteld. Mede op basis daarvan is vervolgens gestart met
het opstellen van een voorontwerp-bestemmingsplan voor het plangebied en
zijn vergunningen in het kader van de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken en
de Ontgrondingen wet aangevraagd.
Medio 2000 is door de Dienst Landelijk Gebied geconstateerd dat de verwer-
ving van alle gronden en gebouwen binnen het plan gebied voor de korte ter-
mijn niet realistisch is. Een en ander heeft ertoe geleid dat de reeds opgestarte
procedures voor de ontgrondingenvergunning en het bestemmingsplan,
waaraan het MER gekoppeld was, werden opgeschort c.q. stilgelegd.

De afgelopen jaren is er echter een ontwikkeling op gang gekomen, die ertoe
heeft geleid tot er een toenemend belang wordt toegekend aan de rivierver-
ruiming die met het natuurontwikkelingsproject Noordwaard kan worden
bereikt. Zo is in het advies Integrale Verkenningen Benedenrivieren van fe-
bruari 2000 (IS) om die reden het natuurontwikkelingsplan Noordwaard als
zogenaamde "geen spijtmaatregel" opgenomen. Ook in het kabinetsstandpunt
"Ruimte voor de Rivier" van december 2000 (20) is opgenomen dat lopende
Nurg-projecten met kracht moeten worden voortgezet om de taakstelling
voor 2015 te kunnen halen. Dit kabinetsstandpunt wordt nogmaals bevestigd
in een brief van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van I juni 2001
aan de provincie Noord-Brabant.

Bovenstaand belang wordt tevens onderschreven door de besluitvormings-
processen die sindsdien zijn opgestart om het convenant van 1993 te wijzigen,
waardoor onder andere een onteigeningstitel voor realisatie van dit project
beschikbaar komt (Waterstaatswet, artikel 12, lid 2).
Een en ander heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuwe Bestuursovereen-
komst "Inrichting zoetwatergetijdegebied Noordwaard 2001" die op 2 no-
vember 2001 door alle eerdere convenantpartners (Ministerie van V&W, Mi-
nisterie van LNV, Staatsbosbeheer, provincie Noord-Brabant, gemeente
Werkendam, Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch) is ondertekend. Deze
nieuwe bestuursovereenkomst is opgenomen in bijlage 2.

In de komende periode zullen de diverse noodzakelijke procedures worden
afgehandeld, waarna met de voorbereiding van de uitvoering kan worden
gestart. Omdat het milieu-effectrapport (MER) voor het Natuurontwikke-
lingsgebied Noordwaard al weer geruime tijd geleden is afgerond (d.d. de-
cember 1995), is onder meer besloten om een aanvullng op het MER te ma-
ken (24). In deze aanvullng wordt ingegaan op een aantal relevante ontwik-
kelingen en wijzigingen, die zich hebben voorgedaan sinds het verschijnen van
het MER. Een en ander heeft er ook toe geleid dat het Inrichtingsplan voor
het natuurontwikkelingsgebied (d.d. mei 1999) op enkele punten is herzien.
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Inleiding

1.2 Projectgroep Noordwaard

Voor de realisering van het Natuurontwikkelingsgebied Noordwaard is des-
tijds door de gezamenlijke convenantpartners de Projectgroep Natuuront-
wikkeling Noordwaard ingesteld. In deze projectgroep zijn de provincie
Noord-Brabant, het Ministerie van LNV directie Zuid, Rijkswaterstaat direc-
tie Zuid-Holland, de gemeente Werkendam, Staatsbosbeheer en het Hoog-
heemraadschap Alm en Biesbosch vertegenwoordigd. De Dienst Landelijk
Gebied (DLG) van het Ministerie van LNV verzorgt, namens de Directie
Zuid van LNV en Rijkswaterstaat Zuid-Holland, de projectleiding en -
coördinatie van het project.

1.3 Plan ge bied

Het toekomstige "Natuurontwikkelingsgebied Noordwaard" bestaat uit het
gehele westelijk deel van de polder de Noordwaard, die is gelegen ten westen
van Werkendam. Het totale plangebied heeft een oppervlakte van circa 600
hectare. De begrenzing van het plangebied is weergegeven in figuur I.

Binnen het plangebied worden de volgende deelgebieden onderscheiden:
. een noordelijk deelgebied gelegen tussen de dijk langs de Nieuwe Mer-

wede en de Bandijk, bestaande uit de Beneden Spieringpolder en de Bo-
ven Spieringpolder. Dit deel van het plangebied wordt aangeduid als het
deelgebied Spiering;

. een centraal gelegen deelgebied, bestaande uit de polder Hardenhoek, de

polder Oude Hardenhoek, de polder Pannekoek en de bedijkte kreek Gat
van Lijnoorden. Dit deelgebied wordt aangeduid als het deelgebied Har-
denhoek c.a.;

. een zuidelijk deelgebied, dat wordt gevormd door de Polder Maltha en

een tweetal bedijkte kreken ten westen en oosten van de Maltha. Dit deel
van het plangebied wordt aangeduid als het deelgebied Maltha.

De inrichting van de deelgebieden Spiering en Maltha, beide met een opper-
vlakte van circa SO ha, is inmiddels gerealiseerd. De uitvoering daarvan heeft
plaatsgevonden in combinatie met de aanleg van de nieuwe NOP-dijk door de
Noordwaard, in het kader van de Deltawet grote rivieren (SJ. Voordat tot de
inrichting van het resterende deel van het natuurontwikkelingsgebied
Noordwaard, te weten het deelgebied Hardenhoek c.a. (ca. 450 ha), kan wor-
den overgegaan moet eerst een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.

1.4 Doelstellng

In het Beheers- en Inrichtingsplan voor het Nationaal Park de Biesbosch (6)

wordt geconstateerd dat er sprake is van een stagnatie in de ontwikkeling van
natuurwaarden in de Biesbosch. Als redenen hiervoor worden genoemd:
. verontreiniging van water en waterbodem, door de aanvoer van sterk

verontreinigd rivier water van de Maas en de Rijn;
. verschilende functies in het gebied, waardoor de effectief voor natuur

beschikbare oppervlakte beperkt is;
. ontbreken van ruimtelijke samenhang tussen de verschilende delen van

de Bies-bosch;
. het huidige beheer van de Haringvlietsluizen, waardoor de getijdebewe-

ging sterk wordt afgevlakt.

if Grontmij 3



...~~~."- )i//".~ I ct'/';/ ,/~~ -- -41_""

.. '- ''" ",,,. i f"j' \// '. /' "~~.,:' " LI'/. /\ "f 0;l ,/ ~",.J.;:",_.i!~ ";:~! l i ",,! r /; ,- ",)( 0f ./~~\. '//" !l"\/~ __,_~~ "'- p '-,," \~C :: - j ~,,! J" IA /~o / \ /'" "''',_ ~ 'I' /ÝI,t1~"'- :j! "1\ ,,) I 1'",1 7'''''' / Ø)lj"\' '\" "( / ~¿;_'~ /0 .1'__'" I "-.~ '-''' Vi \ fi \ /, ,/" /, , 'i/,'y/ t
j ..'1 rl. í 1 '! !.. I ft X"' \ ,f / "'I ,,4,""- / ì'P"' r "-~ /""1 ,... "" ./ \ // t/ hl ' ,

'') ,~ r " i' "; ;.." ! cc , X' \ ~. ~-;..~"

~"""~(~~;t";:.¡ "'--¡f h :w~''\ )(/ \ ~;:¿;,:-.e - ,~. ~"~\:,.. -..( -"j- i ''-ti', \ / "A9i
'''--~ .. l\'::'¡"~ 'J, "ij fì,,,lf'\f _ ~ ~-dg

, ,,~ ,\ \ r.. í.. 1k I l;h ~__,.~'('fM',: 1'\".( ¡, ,¿,"-ti¡ ,¡;¡,!6 ,;; ~ ~r.Q'êi \ ~, "~\\ ",,' I!J ft." ,~, ", \ 'y \ /'" "117, i G~ I
;;~'( \;;\\ \'~'f" Ì" '. h /',;) , : ~ ~~ ~~ -"'" ,,/ \\\ "V ( ~ """"~"'''' ø /''-Xt \ i '.I " , ~ ..~.I ~'" :" \ . ~ ¿,,, _,,~i~\.\\ .' _..

~. ~.v:t, __ r ~ /,/'\ \t:~;; /
\ \ ~\'-""'-,/'

..';.\/

,
1,---

",;oy

,1/

i

J"c!:¡);P~L~,"",t

1f "_IJ ¡! .,I f -., "..""i'.
)Ff;/

II
. 
Ti'

._-.,c. ..........."'-

//
I

I -.

¡

t-

".1. -"'.....,
"

'~--~-~ '~'\

t ,-~'ll \~:1!, ,
.4 ' i J_ 1:L", ~:~:, ..~-¿A\-vi ~ \' \.L _-----~___-- ,/7~~OORDERK~., ~

.. -G"'1 "",tl¡O~__,-._~. ,~
PETRUSPLAAT
(spaarbekken)

Legenda
1 deelgebied Spiering

2 deelgebied Hardenhoek c.a.

3 deelgebied Maltha Natuurontwikkeling Noordwaard
onderdeel : Begrenzing plan ge bied
figuur : 1 7\

'U'
ti Gronj

~.



Inleiding

Natuurontwikkeling in het westelijk deel van de Noordwaard zal een bijdrage
moeten leveren aan het beperken van bovengenoemde belemmeringen.
In 1993 is het natuurontwikkelingplan voor de Noordwaard echter ook onder
de vlag van de Raamafspraak realisatie natuurontwikkelingsprojecten uiter-
waardengebied (NURG) (25) gebracht. Dit betekent dat er, naast het hoofd-
doel "natuurontwikkeling", tevens sprake is van de nevendoelstelling "rivier-
verruiming". Bovendien is daarmee afgesproken dat de kosten 50'Yi,-50%, wor-
den gedragen door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en
het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Zowel in 1993 als in 1995 hebben zich, als gevolg van hoogwater op de grote
rivieren, probleemsituaties voorgedaan met het waterbeheer. Dit heeft geleid
tot een ingrijpende wijziging in het denken en het beleid op dit vlak.
Zo kennen wij inmiddels de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier (8), het advies
Integrale Verkenning Benedenrivierengebied (18) en de beleidsnota Waterbe-
heer 21' eeuwen mede naar aanleiding daarvan het kabinetsstandpunt van
december 2000 (19, 20J. In dit kabinetsstandpunt is uitgesproken dat reeds
lopende projecten, die passen binnen de doelstellingen van ruimte voor de
rivier, met kracht moeten worden voortgezet om de taakstelling voor rivier-
verruiming voor 2015 te kunnen halen. Het natuurontwikkelings- en rivier-
verruimingsproject Noordwaard voldoet nadrukkelijk aan deze criteria.

Een en ander betekent dat er in de loop der jaren dus sprake is geweest van
een verschuiving in de doelstellingen van het Natuurontwikkelingsproject
Noordwaard. In plaats van de oorspronkelijke hoofddoelstelling "natuuront-
wikkeling" en de nevendoelstelling "rivierverruiming" , is er thans sprake van
een tweetal gelijkwaardige hoofddoelstellingen. Het project valt als zodanig
ook onder de IRMA (Interreg Rijn Maas Activiteiten) en de nieuwe NURG
(Nadere Uitwerking Rivierengebied)-regelingen, waarin deze doelstellingen
expliciet worden genoemd, en is tevens opgenomen in de Raamafspraak Nat-
te Natuur tussen de ministeries van LNV en V&W.

Het bovenstaande heeft ertoe geleid dat de oorspronkelijke doelstelling voor
de totstandkoming van het Natuurontwikkelingsgebied Noordwaard thans
gewijzigd is in de volgende tweeledige doelstelling:
. ontwikkeling van een aaneengesloten zoetwatergetijdengebied met open

water, riet- en biezen velden, moerasbossen en open terreinen;
. leveren van een bijdrage aan vergroting van de bergings- en afvoercapaciteil

van de grote rivieren, teneinde toekomstige hoge rivierafvoeren beter te kun-
nen opvangen.

1.S Mileu-effectrapportage

In december 1998 is het MER voor het Natuurontwikkelingsgebied Noord-
waard (7) afgerond. Vervolgens zijn het MER in het Inrichtingsplan Natuur-
ontwikkelingsgebied Noordwaard (7, 17) in het voorjaar van 1999 door de
beide initiatiefnemers vastgesteld ingediend bij het coördinerend bevoegd
gezag en door beide betrokken bevoegde gezagen (provincie Noord-Brabant,
gemeente Werkendam) formeel aanvaard.
Omdat er sprake is van een nauwe samenhang tussen MER en Inrichtings-
plan zijn beide rapporten in een voortdurende onderlinge wisselwerking opge-
steld. In het MER zijn alternatieven voor de inrichting van het natuuront-
wikkelingsgebied ontwikkeld. Vervolgens zijn de effecten van deze modellen
beschreven, beoordeeld en onderling vergeleken. Kortom, het MER biedt alle
benodigde informatie voor de te maken noodzakelijke milieuafwegingen.
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Inleiding

Mede op basis van de resultaten van het MER is door de initiatiefnemers uit-
eindelijk een voorkeursplan voor de inrichting van het natuurontwikkelings-
gebied bepaald. Dit voorkeursplan is uitgewerkt in het inrichtingsplan.

De in de vorige paragraaf genoemde wijziging in de hoofddoelstelling van het
project, waarbij naast "natuurontwikkeling" nu ook "rivierverruiming" als
hoofddoel wordt aangemerkt, heeft ertoe geleid dat het project binnen de
Ontgrondingenverordening van 1998 van de provincie Noord-Brabant wordt
gerekend tot de waterstaatswerken en derhalve is vrijgesteld van de vergun-
ningplicht op grond van Ontgrondingenwet.

Een en ander betekent dat er thans in formele zin geen sprake meer is van een
m.e.r.-plichtige activiteit. Toch kan het reeds beschikbare milieu-effectrapport
(MER) een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van de overige besluit-
vorming over het project, met name bij het bestemmingsplan. Derhalve is in
overleg tussen de beide initiatiefnemers (LNV Zuid, Rijkswaterstaat Zuid-
Holland) en het oorspronkelijke bevoegd gezag (provincie Noord-Brabant,
gemeente Werkendam) besloten om de oorspronkelijke m.e.r.-procedure om
te zetten in een vrijwillige m.e.r.-procedure. De gemeente Werkendam treedt
in deze vrijwilige procedure op als bevoegd gezag. Vanwege de tijd die in-
middels is verstreken sinds het verschijnen van het MER (d.d. december 1998)
is tevens besloten om daarop een aanvulling te maken. Deze aanvulling op het
MER (24) is eveneens begin 2002 uitgebracht.

1.6 Leeswijzer

Het onderhavige Inrichtingsplan voor het Natuurontwikkelingsgebied
Noordwaard omvat een volledige update van het Inrichtingsplan van mei
1999. In hoofdstuk 2 wordt de planvisie op hoofdlijnen toegelicht.
Hoofdstuk 3 gaat in op de diverse in het plangebied te treffen inrichtings-
maatregelen. Hoofdstuk 4 beschrijft het toekomstig beheer van het natuur-
ontwikkelingsgebied, dat door Staatsbosbeheer zal worden uitgevoerd.
In hoofdstuk 5 komen enkele uitvoeringsaspecten aan de orde. In hoofdstuk 6
wordt ingegaan op de benodigde vergunning. Hoofdstuk 7 tenslotte bevat de
globale kostenraming van het project.

.s Grontmij 6



2 Planvisie

2.1 Uitgangspunten

Het Natuurontwikkelingsplan Noordwaard (2) vormde de eerste aanzet voor
de uitwerking van de voorgenomen natuurontwikkeling in het westelijk deel
van de Noordwaard. Dit plan gaat als streefbeeld voor de lange termijn uit
van de totstandkoming van een zoetwatergetijdengebied. In genoemd rapport
zijn de volgende uitgangspunten voor de natuurontwikkeling aangegeven:
. natuurontwikkeling in de Noordwaard is gericht op de ontwikkeling van

een zoetwatergetijdengebied dat zowel in biotisch als in abiotisch opzicht
aansluit bij de Biesbosch;

. tot het moment dat de kwaliteit van het buitenwater en de waterbodem

voldoende wordt geacht, dient de natuurontwikkeling met gebiedseigen
water plaats te vinden (regenwater, kwelwater). Na verbetering van de
kwaliteit van het rivierwater dient het waterbeheer aan te sluiten op het
waterbeheer van de Biesbosch;

. bij het beheer is zelfregulatie zoveel mogelijk het uitgangspunt;

. natuurontwikkeling in de Noordwaard is gericht op versterking van de
ecologische samenhang tussen Sliedrechtse en Brabantse Biesbosch.

In samenhang met de Biesbosch dienen in het Natuurontwikkelingsgebied
Noordwaard gunstige leefomstandigheden te worden gecreëerd voor moeras-
en watervogels die afhankelijk zijn van grote rustgebieden. Hiermee wordt
tevens de omvang van de Biesbosch vergroot en de kwetsbaarheid van dit
natuurgebied verminderd. Met het openen van de dijken kan het Natuuront-
wikkelingsgebied Noordwaard zich, samen met de Biesbosch, ontwikkelen tot
een groot aaneengesloten zoetwatergetijdengebied. Nog een stap later, bij
gedeeltelijk herstel van de getijbeweging door aanpassing van het beheer van
de Haring-vliet-sluizen, kunnen specifieke abiotische processen, die karakte-
ristiek zijn voor een zoetwatergetijdengebied, verder tot ontwikkeling komen.
Aansluiting van het Natuurontwikkelingsgebied Noordwaard op het buiten-
water, middels openingen in de dijken, leidt tevens tot een vergroting van de
komberging van het Biesboschgebied. Hiermee kan een belangrijke bijdrage
worden geleverd aan het overheidsbeleid ten aanzien van rivierverruiming,
zoals verwoord in het kabinetsstandpunt "Ruimte voor de Rivier" (20J.

2.2 Streefbeeld

Als streefbeeld voor het Natuurontwikkelingsgebied Noordwaard voor de
lange termijn geldt de totstandkoming van een zoetwater-getijdengebied (ver-
gelijk de toestand in het eind van de vorige eeuw), waarbij zowel sprake is van
waterstroming als getijbeweging. Daarbij zullen in wisselende mate diep en
ondiep water, slikken, platen, gorzen en vloedbossen voorkomen. Enkele van
deze biotopen zullen actief moeten worden aangelegd, aangezien deze mo-
menteel in het gebied ontbreken en bij natuurlijke ontwikkeling ook niet
spontaan tot stand zullen komen (o.a. diep water).
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Planvisie

Voor de realisering van de gewenste ecologische doelstellingen van het Na-
tuurontwikkelingsgebied Noordwaard wordt uitgegaan van een fasering in
korte, middellange en lange termijn. Deze fasen zijn op hoofdlijnen als volgt
te omschrijven:
Korte termijn: betreft de situatie dat alle gronden in het gebied zijn

aangekocht, dat de dijken nog gesloten zijn en dat nog
geen graafwerk heeft plaatsgevonden;
situatie waarbij de Biesbosch en het plangebied al wel
één geheel vormen (dijken open), het graafwerk is uit-
gevoerd, maar de getijdedynamiek nog te gering is
(huidig beheer van de Haringvlietsluizen);
betreft het referentiebeeld voor de Biesbosch (zoetwa-
tergetijdengebied), waarbij sprake is van een gewijzigd
beheer van de Haringvlietsluizen (grotere getijslag);

Middellange termijn:

Lange termijn:

Bovenstaande fasering is in principe nog steeds aan de orde. Wel zal, vanwege
de urgentie die aan het natuurontwikkelingsproject Noordwaard is toegekend
met het oog op de gewenste rivierverruiming, zo snel mogelijk worden over-
gegaan naar de tweede fase (middellange termijn),

Het Natuurontwikkelingsgebied Noordwaard zal derhalve reeds op korte
termijn in open verbinding komen te staan met het buitenwater, waarbij het
waterpeil zal worden bepaald door getijde- en rivierdynamiek. In dat kader is
tevens een aanpassing van het beheer van de Haringvlietsluizen wenselijk,
aangezien daarmee een grotere getijslag dan thans het geval is kan worden
bereikt. Er wordt uitgegaan van open verbindingen met het buitenwater aan
zowel de noord- als zuidzijde van het plangebied (Nieuwe Merwede-
Spieringpolders-Hardenhoek c.a. resp. Gat van de Noorderklip-Maltha-
Hardenhoek). Om volledige doorstroming van het plangebied mogelijk te
maken, en daarmee een getij beweging die minder wordt overheerst door op-

en afwaaiing, is tevens een opening in de Bandijk voorzien.

De totstandkoming van het streefbeeld voor de lange termjn wordt aange-
merkt als het doel van de voorgenomen activiteit en geldt derhalve als uit-
gangspunt bij het opstellen van het inrichtingsplan voor het Natuurontwik-
kelingsgebied Noordwaard. Eén en ander betekent dat bij de uitwerking van
inrichtingsmaatregelen steeds nadrukkelijk rekening is gehouden met het ge-
wenste eindbeeld. De resultaten van het nader onderzoek dat ten behoeve van
het MER (7) is uitgevoerd zijn gebruikt om dit streefbeeld te concretiseren.

2.3 Natuurdoeltypen

De natuurdoeltypen, die in het Natuurontwikkelingsgebied Noordwaard tot
ontwikkeling kunnen komen, zijn in belangrijke mate afhankelijk van de wij-
ze van inrichting en het hydrologische regime in het plangebied. Voor de om-
schrijving van de natuurdoeltypen, die tijdens de verschilende planfasen tot
ontwikkeling kunnen komen, is aangesloten bij de terminologie zoals die
wordt gehanteerd in het Handboek Natuurdoeltypen in Nederland (9J.

Het gewenste streefbeeld voor de lange termijn is een zoetwatergetijdenge-
bied, waarbij diep en ondiep water, slikken, platen, gorzen en vloedbossen in
wisselende mate voorkomen.
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Op middellange termijn wordt gestreefd naar een zoetwatermoeras, met
voornamelijk diep en ondiep water en moeras (kleioermoeras). Voor beide
situaties geldt een biotoopverdeling zoals aangegeven in tabel 2. i, waarbij
tevens enkele referentiesoorten zijn opgenomen (2J.

Tabel2.1 Verdeling biotopen, doe/soorten en natuufundies Natuurontwikke/ingsgebiedM d d rf L 'drfll .. 'b 1.1)oor. waar. op e anoeenmi e ange termijn (, ron: 2

SlreefbeeJd Lange Middel- Doelsoorten en -functies
termijn lange

termijn

diep water (kreken, geulen, gaten, killen) 10% 10% vissen (overwintering)
ondiep water 2m!(i 20'% kwak (fourageergebied)
slik (regelmatig overstroomd) met pioniervegetatie im!(i driekantige bies

platen met oever. en moerasvegetaties lYYii spindotter
gorzen met moerasvegetaties, ruigten 30% noordse woelmuis
wilgen(vloed)bossen 10%. 10% kwak (broedbioloop), bever
hardhoutbossen 5% 5% hoogwatervluchtplaats
moeras 451X) roerdomp, rallen
grasland 10% grauwe gans, rallen

I
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3 Inrichting

3.1 Algemeen

Voor de realisering van een zoetwaterge-tijdengebied in het westelijk deel van
de Noordwaard is door de initiatiefnemers, mede op basis van de onderzoeks-
resultaten van het MER (7, 24), een keuze gemaakt voor een voorkeursplan.
Dit voorkeursplan is nader uitgewerkt in het inrichtingsplan.
Het inrichtingsplan voor het Natuurontwikkelingsgebied Noordwaard is
primair gericht op natuurontwikkeling én rivierverruiming, met daarnaast
voorzieningen voor extensieve recreatie, infrastructuur en het inpassen van
enkele bestaande gebouwen. Bij de inrichting van het gebied wordt uitgegaan
van het graven van kreken met natuuroevers, het opwerpen van eilanden en
het realiseren van openen verbindingen met het buitenwater.

In het MER zijn verschilende modellen voor de inrichting het plangebied
onderzocht. Bij de ontwikkeling daarvan is sprake geweest van een voortdu-
rende wisselwerking en terugkoppeling tussen de voorgestelde wijze van in-
richting, de (toekomstige) hydrologische situatie en de na te streven natuur-
doeItypen. Op basis daarvan is uiteindelijk het voorkeursplan voor de inrich-
ting van het plangebied tot stand gekomen (zie figuur 2). Voor een uitbreide
beschrijving van de afwegingen die daarbij zijn gemaakt wordt verwezen naar
het MER en de aanvullng daarop (7, 24).

3.2 Overwegingen en uitgangspunten

De volgende overwegingen en uitgangpunten hebben een rol gespeeld bij de
uitwerking van het inrichtingsplan voor het natuurontwikkelingsgebied:

i) Het toekomstig beheer van het natuurontwikkelingsgebied is gericht

op zelfregulatie, teneinde de duurzaamheid te bevorderen. Hiervoor is
het nodig dat alle voor een zoetwatergetijdengebied kenmerkende bio-
topen (diep en ondiep open water, slikken, moerassen, wilgenvloed-
bossen, hardhoutooibossen) tot ontwikkeling kunnen komen. Een
voorwaarde daarvoor zijn open verbindingen met het buitenwater
rondom het gebied, waardoor rivier- en getijbewegingen een rol kun-
nen gaan spelen bij de natuurontwikkeling. Daarvoor moeten de dij-
ken rondom het plangebied én de Bandijk worden geopend.

2) Een aantal biotopen ontwikkelt zich onder invloed van de dynamiek

van water en wind, verlandingsprocessen en successie, op termijn van-
zelf. Door de geringe stromingsdynamiek blijft diep open water echter
afwezig. Omdat bij een spontane ontwikkeling van het natuurontwik-
kelingsgebied, met name vanwege het ontbreken van diep water, de
gewenste natuurdoeltypen niet volledig vanzelf tot stand komen, zijn
volgens de initiatiefnemers gerichte inrichtingsmaatregelen nodig, ten-
einde ook diep open water binnen het plangebied te creëren.
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3) Uitgaande van een zoetwatergetijdengebied met een systeem van op-

en aanwassen, wordt gestreefd naar eilandvormen omringd door wa-
ter. Bij de realisering van open water wordt uitgegaan van kreken, in
aansluiting op het historisch geulenpatroon. Vanwege te verwachten
verlanding en sedimentatie kan daarbij een zekere overdimensionering
worden aangebracht. De situering van de kreken is zodanig dat te zij-
ner tijd een goede aansluiting op het buitenwater (rivieren) en een op-
timale doorstroming van de geulen gerealiseerd kunnen worden.

4) Bij het ontwerp speelt tevens de realisering van eilanden omgeven door

kreekvormen, waarbij op de eilanden desgewenst bosontwikkeling
kan plaatsvinden, een rol. Feitelijk betekent dit het zo veel mogelijk
aaneensluiten van ondiepe en diepere waterpartijen en de vorming van
geïsoleerde landecotopen, wat onder meer van belang is voor enkele
diersoorten (o.a. noordse woelmuis). Tevens vervullen deze hoger ge-
legen eilanden een rol als vluchtplaats bij hoogwater en als rustgebied
voor verstoringsgevoelige soorten.

5) Het creëren van geleidelijke overgangen van nat/laag naar droog/hoog,

ten behoeve van een uitgestrekte en brede zonering in relatie tot het
waterpeil C.q. de overstromingsduur, wordt van groot belang geacht.
Daarmee ontstaat de kans op brede zones van biezen, riet en dergelij-
ke. Geleidelijke overgangen leiden landschappelijk gezien tot een gro-
ve structurering, wat aansluit bij de aard van getijdemoerassen.

6) Het bestaande reliëfen de van nature aanwezige bodemvariaties in het

terrein vormen een uitgangspunt voor het ontwerp. Kreken worden
gekoppeld aan terreinlaagten of historische kreken. Voor één of meer
van de eilanden is het van belang dat deze uitsteken boven het huidige
of toekomstige 1 gemiddelde hoogwaterniveau of zelfs in enigermate
hoogwatervrij zijn. Langs de NOP-dijk zal, ter verdere beperking van
de golfoploop en ten behoeve van de opvang van ganzen, een hoger
gelegen overgangszone worden aangelegd.

7) Pas nadat alle benodigde gronden in het plan gebied zijn verworven,
kan het huidige peilbeheer worden beëindigd. Na het stopzetten van de
bemaling en het openen van de dijken zal zich in het gebied een hoger
waterpeil instellen, dat overeenkomt met het peil van het buitenwater.
Tevens heeft een eventuele wijziging van het beheer van de Haring-
vlietsluizen hierop invloed. Tijdens het uitvoeren van de werkzaame-
den blijft een (tijdelijke) regulering van het waterpeil nodig.

3.3 Graafwerkzaamheden

3.3.1 Terreinonderdelen

Bij de inrichting van het Natuurontwikkelingsgebied Noordwaard wordt uit-
gegaan van de aanleg van een samenhangend geulenstelseL. Daarnaast wor-
den eilanden opgeworpen en overgangszones gecreëerd. Om deze terreinvor-
men te realiseren zijn omvangrijke graafwerkzaamheden in het plangebied
nodig. Onderstaand wordt nader ingegaan op de belangrijkste kenmerken van
de genoemde terreinonderdelen (zie figuur 2).

1 Bij gebruik van de Haringvlietsluizen als stormvloedkering
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Inrichting

Kreken
Voor de realisering van open water in het natuurontwikkelingsgebied wordt,
in aansluiting op het karakter van de Biesbosch, uitgegaan van kreekvormen.
Voor de situering van de nieuw te graven kreken is zo veel mogelijk aangeslo-
ten bij bestaande terreinlaagten en historisch af te leiden krekenpatronen.
Tevens is bij de plaatsbepaling van de kreken rekening gehouden met het ge-
geven dat de aansluiting van de kreken op het riviersysteem op eenvoudige
wijze moet kunnen worden gerealiseerd. Vanuit veiligheidsoverwegingen
wordt in een zone van circa 100 meter breedte langs de nieuwe NOP-dijk geen
open water aangelegd (zie ook eilanden).
Er wordt uitgegaan van de aanleg van een tweetal brede hoofdgeulen in de
polder Hardenhoek, die zowel onderling met elkaar verbonden zijn, als via de
kreken in de deelgebieden Spiering en Maltha verbindingen krijgen met het
buitenwater. Hierdoor is sprake van doorstroming in beide geulen. Tevens

wordt hiermee bereikt dat, ingesloten door de beide hoofdgeulen, een meer
geïsoleerd gelegen rustgebied kan ontstaan.

Bij de bepaling van de dimensionering van de kreken is zowel rekening ge-
houden met een kleine als een grotere getijdeslag. Delen van de diepere kre-
ken dienen, in verband met de overlevingskansen voor vissen, te allen tijde
watervoerend te zijn. Ook bij extreem laag water dient er nog minimaal 0,5
tot 1,0 m water in de kreken te staan.
Eén en ander betekent dat bij de dimensionering van de kreken rekening is
gehouden met extreme laagwatersituaties. Bij lage rivierafvoeren en oostelijke
winden kan een waterstandsverlaging van 0,5 m onder het gemiddelde laag-
waterpeil optreden. In geval van een forse getij slag gaat het dan om water-
standen tussen NAP -0,5 en -I m. Uitgaande van een gewenste resterende
waterdiepte van 0,5 à 1,0 meter bij extreem laag water, betekent dit dat voor
de hoogteligging van de bodem wordt uitgegaan van een niveau van minimaal
NAP -L,S tot -2,0 m. Eén en ander betekent dat de kreken tot een diepte van
maximaal 3 m beneden maaiveld worden uitgegraven.
De nieuwe kreken hebben een bovenbreedte van circa 120 m, een diepte van 3
m -mv en taluds van I :20. Vanwege te verwachten verlandings- en sedimenta-
tieprocessen en ten behoeve van eventuele speciewinning kan bij de definitieve
maatvoering van de kreken nog rekening worden gehouden met een zekere
overdimensionering, voor zover de na te streven geulvorm in stand blijft.

Eilanden
Binnen het inrichtingsplan is voorzien in de aanleg van enkele hoger gelegen
terreindelen (eilanden), waarop bosontwikkeling kan plaatsvinden. Deze ho-
gere terreindelen kunnen dienen als rustgebied en hoogwatervluchtplaats.
Feitelijk betekent dit het zo veel mogelijk aaneensluiten van ondiepe en diepe-
re waterpartijen en de vorming van geïsoleerde landecotopen. Dit laatste is
van belang voor karakteristieke diersoorten als de noordse woelmuis en voor
het bieden van rust voor bijvoorbeeld reigerachtigen en roofvogels.

Bij de aanleg van de hogere terreindelen wordt onderscheid gemaakt in eilan-
den, die kunnen dienen als hoogwatervluchtplaats en die in principe hoogwa-
tervrij zijn (tenminste NAP +2,10 m), en terreindelen die alleen bij hoogwater
onderlopen. Deze laatste gebiedsdelen liggen net boven het toekomstige ge-
middelde hoogwaterniveau (" NAP +1,25 m).
Langs de nieuwe NOP-dijk is voorzien in de aanleg van een 100 meter brede
hoger gelegen zone, waarvan de hoogteligging varieert van NAP + 1,0 m tot
NAP +2,0 m. Hiermee wordt eventuele golfoploop bij hoogwater afgeremd.
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In deze zone is ter hoogte van het dijkgedeelte nabij het gemaal Boomgat,
vanuit veiligheidsoverwegingen, de aanwezigheid van opgaande begroeiing
(bos) gewenst. De rest van de zone kan worden ingericht als rietoever of
grasland. Het oostelijke eiland en de zone langs de NOP-dijk worden met
elkaar verbonden door een hoger gelegen terreingedeelte, dat kan dienen als
begrazingseenheid voor ganzen. Ook langs zuidzijde van de Bandijk is voor-
zien in verbreding en ophoging (circa 6 m), waardoor ruimte ontstaat voor de
eventuele aanleg van een fietspad en sprake is van een meer geleidelijke over-
gang naar de lager gelegen delen van het natuurontwikkelingsgebied.

Voor de aanleg van de hoger gelegen terreindelen wordt gebruik gemaakt van
het materiaal dat vrijkomt bij het graven van de kreken. Hoge koppen in het
terrein, die niet of weinig overstroomd worden en derhalve nauwelijks klei-
afzetting kennen, dienen in het algemeen een zandig tot zavelig substraat te
hebben. Voor de kern van de ophogingen kan wel klei worden gebruikt of de
(humeuze) teelaardelaag die vrijkomt bij het graven van de kreken.

Overgangszones
Geleidelijke overgangen van nat/laag naar droog/hoog, ten behoeve van een
uitgestrekte en brede zonering in relatie tot het waterpeil C.q. de overstro-
mingsduur, worden van groot belang geacht. Daarmee ontstaat de kans op
ontwikkeling van brede zones met biezen, riet en moerasplanten als overgang
tussen de kreken en de hoger gelegen terreindelen. Onderzoek van Rijkswa-
terstaat heeft uitgewezen dat in geulen met taluds van i :20 of I :25 boven de
laagwaterlijn ongewenste oeverafslag kan worden voorkomen. Bovendien
blijft in een dergelijke situatie het dichtslibben van de geulen beperkt van om-
vang. Plaatselijk zullen ook wat steilere oevers worden aangebracht, die onder
meer van belang zijn voor de oeverzwaluw. Ook zullen op enkele plaatsen
ondiepe zand- en slikplaten (hennippen) kunnen ontstaan.

De dimensionering van kreken, eilanden en overgangszones is samengevat in
tabel 3.1. Bedacht moet worden dat een zoetwatergetijdengebied dynamisch is
en dat de in de tabel opgenomen dimensionering de uitgangssituatie weer-
geeft. Na aanleg zullen zich natuurwaarden ontwikkelen die eigen zijn aan het
zoetwatergetijdengebied. Na verloop van tijd en afhankelijk van de stro-
mingsdynamiek zal een successie optreden naar ondiep water, moeras en bos.

Tabel31 Dimensies en maatvoering (onder voorbehoud)

Dimensies/maatvoering Hardenhoek c.a.

Maaiveldhooglc (m t.o.v. NAP) +0,3 lot +0,7

Gem. waterstanden bij huidig beheer Haringvlietsluien
- HW in m t.o.v. NAP +0,70
- LW in m l.o.v. NAP +0,35

Gem. waterstanden bij beheer Haringvlietsluizen als SVK (*)
- HW in m t.o,v. NAP +0,90
- LWinm t.o.v, NAP -0,20

Maatvoering kreken
- bovenbreedte kreken (m) 120
- minimale bodemhoogie (m t.o,v, NAP) -I,S à -2,0
- taludhelling 1:~1 I 1:~20

Maatvoering overgangszones
- taludhelling 1220
- hoogteligging (m t.o.v. NAP) +0,5 tot + 1,0

Maatvoering ophogingen
- vluchteilanden (m t.o.v. NAP) +3.0
- overgangszones (m t.o.v. NAP) +1.5à+2,0

*

I,

() afkomstig uit berekenmgen in het MER.
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3.3.2 Grondbalans

Bij het graven van de geulen in het natuurontwikkelingsgebied komen grote
hoeveelheden specie vrij. Het zand dat uit de te graven kreken vrijkomt wordt
gebruikt voor de aanleg van ophogingen en eilanden in het natuurontwikke-
lingsgebied. Nader onderzoek (22) heeft ertoe geleid dat door de initiatiefne-
mers is gekozen voor uitvoering van het werk uitgaande van een gesloten
grondbalans. Een en ander betekent dat al het vrijkomende materiaal in het
plangebied zelf worden verwerkt.

Met behulp van gegevens van beschikbare boorprofielen van het plangebied
en op basis van de inrichting volgens de thans voorliggende inrichtingsschets
voor het deelgebied Hardenhoek c.a. zijn de vrijkomende en voor de terrein-
inrichting benodigde speciehoeveelheden berekend (zie tabel 3.2). Het grond-
werk in de deelgebieden Spiering en Maltha is reeds uitgevoerd en is in dit
kader derhalve niet meer relevant.

r. b /32 G db L /dlldhka e ron aanSDO er ar en oe c.a.
Hoeveelheid bodemmaleriaal (m3)

humeuze gerijple ongerijp- zavel zand totaal
boven- klei te klei
grond

Onlgravingen (m3)
West- en Noordkreek 110.000 120,000 10,000 190.000 195.000 625.000
Ooslkreek 85.000 90.000 5.000 45.000 250.000 475,000..._...._.................................................... .............._._. ................... .................. ....._......._.. ._..........._.... f-------------------
Totaal (m3) 195.000 210.000 IS.OOO 235.000 445.000 1.00.000

Reeds voorziene ophogingen (m3
Eilanden 260.000
Zone langs NOP-dijk 225.000
Tussenzone 195.000.........................................................._....

------î(i5~OÕÜ-r--------------õ-T-----i5~oooT-2:iš~üüoT----235:000-
..............._..

Totaal (m3) 680.000

Resterende in het gebied zelf te ver-
werken hoeveelheid specie (m3)
Verbreden Bandijk (6 m; talud i :iO) 150.000
Exlra in terpen e.d.(schalling) 50.000
Ophogen Hilweg (kleidek I m) 50.000
Extra langs NOP-dijk (ca, 0,4 m) 170.000..._..._.....__.............................................

----------------Ü-r----iiõ-,üooT------------õ".-.-------------O-riiO:ÕOO-
...__._......_..

Totaal (m3) 420.000

3.3.3 Milieukundig onderzoek

In het kader van de ruilverkaveling zijn in de periode tussen 1967 en 1975
diverse sloten in het plangebied gedempt. In 1970 is tevens de kreek Gat van
Lijnoorden afgesloten. Voor het dempen van de sloten werd veelal gebruik
gemaakt van grond afkomstig uit af te graven kaden en nieuwe sloten. Over
de kwaliteit van dit materiaal zijn geen gegevens bekend.

Bodemonderzoek
Ten behoeve van het MER en het Inrichtingsplan Natuurontwikkelingsge-
bied Noordwaard is een verkennend milieukundig onderzoek in het pIange-
bied uitgevoerd (16). Daartoe zijn op een tiental locaties, waar in het plan is
voorzien in het graven van nieuwe kreken, boringen verricht en grondmon-
sters genomen. Deze monsters zijn in het laboratorium nader onderzocht
(NVN-bovengrondpakket).

I

I

I
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Uit de analyseresultaten komt naar voren dat ter plaatse van de kreek het Gat
van Lijnoorden in de sterk humeuze bovengrond (tot ca. 0,35 m -mv) sprake
is van sterk verhoogde gehalten aan metalen (m.n. arseen, cadmium, zink) en
licht verhoogde gehalten aan PAK en olie. Tot een diepte van circa 1,0 m ko-
men in dit gebiedsdeel licht verhoogde gehalten aan metalen, PAK en olie
voor. In de zandige ondergrond van het Gat van Lijnoorden zijn geen ver-
hoogde gehalten aangetroffen.
Ter plaatse van de landbouwgronden in de polder Hardenhoek zijn in de
kleiige bovenlaag veelal licht verhoogde gehalten aan metalen (m.n. cadmium,
zink) en PAK aanwezig. In de zandige (en plaatselijk kleiige) ondergrond van
het deelgebied Hardenhoek zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.

Bovenstaande analyseresultaten zijn in belangrijke mate vergelijkbaar met de
onderzoeksresultaten van een milieukundig onderzoek dat in i 996, in het
kader van de dijkaanleg, is uitgevoerd langs de oostzijde van het Gat van
Lijnoorden (14J. Ter plaatse van het toekomstige dijktracé, direct langs de
oostzijde van de kreek, blijkt dat in de bovengrond en voor een deel ook in de
ondergrond gehalten aan PAK en zware metalen worden aangetroffen die
boven de streefwaarden liggen. In hoeverre de afgedamde kreken ten oosten
en westen van het deelgebied Maltha, die in dezelfde periode zijn afgedamd,
eenzelfde beeld te zien geven is niet bekend. In algemene zin kan echter de
verwachting worden uitgesproken dat ter plaatse van vrijwel alle oude, afge-
damde kreken in en rondom de Biesbosch sprake is van verontreinigingen.

Het bij het graven van het nieuwe krekenstelsel in het plangebied vrijkomende
bodemmateriaal, behoudens een deel van de humeuze bovengrond in het Gat
van Lijnoorden, kan gezien het bovenstaande zonder problemen worden her-
gebruikt in het plangebied zelf, onder meer voor de aanleg van eilanden en
overgangszones. Bij dit hergebruik zal rekening worden gehouden met de
voorschriften uit de richtlijn Toepassing Secundaire Grondstoffen (21).

Waterbodem verontreiniging
Ter plaatse van het nieuw te bouwen gemaal in het Gat van Lijnoorden/-
Boomgat is begin 1996 milieukundig onderzoek uitgevoerd (15). Uit dit on-
derzoek blijkt dat de aanwezige sliblaag verhoogde gehalten aan zink en ar-
seen bevat. In hoeverre deze verhoogde gehalten het gevolg zijn van een ver-
hoogde natuurlijke achtergrondconcentratie is niet duidelijk.
Volgens literatuurgegevens (2) is bij het inlaatpunt van het Gat van Lijnoor-
den eveneens een dikke sliblaag aanwezig. Het gehalte aan zware metalen is
hier echter veel lager dan bij sediment van de Maas.

3.4 Natuurontwikkeling

Natuurbeleid
De Biesbosch, inc1usiefhet plangebied voor het Natuurontwikkelingsgebied
Noordwaard, zijn aangewezen als beschermde gebieden in het kader van de
Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Deze beschermde status is vooral
gebaseerd op de zeer belangrijke betekenis van het huidige natuurgebied De
Biesbosch en de aldaar aanwezige natuurwaarden (habitats, soorten).
Daarnaast is het gehele plangebied door de provincie in het nieuwe streekpan
als "Natuurparel" binnen de GHS-Natuur begrensd. Binnen de EHS is het
gebied opgenomen als Natuurontwikkelingsproject. Hiermee is de bescher-
mingsformule uit het Structuurschema Groene Ruimte vanuit de Wet op de
Ruimtelijke Ordening van toepassing op de ingrepen binnen dit gebied.
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Met de realisering van het Natuurontwikkelingsgebied Noordwaard is het de
bedoeling om uitbreidingsmogelijkheden te creëren voor het bestaande na-
tuurgebied De Biesbosch en de daarvoor kenmerkende habitats. Gezien het
huidige overwegend agrarische gebruik van de gronden in het plan gebied
(Hardenhoek c.a.) is er daarbij géén sprake van aantasting van waardevolle
habitats. De geplande ingrepen worden juist uitgevoerd ten behoeve van
nieuwe natuurontwikkeling en geven daarmee een invulling aan EHS en
GHS. Per saldo gaan er geen natuurwaarden verloren, ze nemen alleen maar
toe. Er is derhalve noodzaak tot mitigatie en/of compensatie.

Beschermde soorten
Op basis van beschikbare gegevens is in de MER-aanvulling (24) geconclu-
deerd dat binnen Hardenhoek c.a. sprake is van beschermde soorten:
. twee beschermde plantensoorten (Brede wespenorchis, Grasklokje);

. naast diverse algemeen beschermde broedvogels komt tevens een aantal

schaarse vogelsoorten voor (Blauwborst, Blauwe kiekendief, Brandgans,
Bruine kiekendief, Grote zilverreiger, IJsvogel, Nonnetje, Roerdomp)

. twee beschermde zoogdiersoorten (Meervleermuis, Bever);

. het is mogelijk dat in het Gat van Lijnoorden en sloten in het agrarisch

gebied enkele beschermde vissoorten voorkomen.

I'

Het Gat van Lijnoorden en de aangrenzende bosschages worden in het inrich-
tingsplan voor het natuurontwikkelingsgebied gehandhaafd. Wel worden
twee nieuwe stroomgeulen op het Gat van Lijnoorden aangesloten. Hierbij
kan, ondanks grote zorgvuldigheid bij de uitvoering, schadelijk handelen
voor enkele beschermde planten of vogels niet geheel worden uitgesloten.
Datzelfde geldt bij het doorgraven van sloten in het agrarisch gebied en het
maken van openingen in de bestaande dijken en kades.

Om dergelijke ongewenste neveneffecten tijdens de uitvoering zoveel mogelijk
te voorkomen zal, voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering van de
(graaf)werkzaamheden, een aanvullende veldverkenning worden uitgevoerd.
Daartoe zal op een aantal nader te bepalen plaatsen (o.a. aansluitpunten kre-
ken, te doorgraven sloten, te doorgraven kades) en voor een aantal specifiek
te benoemen habitats (6430, 9IEO) en soorten (bever, vogels, vissen, flora)
aanvullende veldonderzoek plaatsvinden. Met de uitkomsten van dit aanvul-
lend onderzoek kan dan bij de uitvoering rekening worden gehouden, in die
zin dat eventueel aanwezige waardevolle terrein delen worden ontzien of be-
schermende maatregelen voor bepaalde soorten kunnen worden getroffen.

Conclusie
Samengevat is ten aanzien van de toetsing op grond van "beschermde gebie-
den en soorten" in de MER-aanvulling (24) het volgende geconcludeerd:
. gebleken is dat er geen sprake is van een significant negatief effect op de

onder de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn te beschermen waarden;
. voor het eventueel verstoren en/of (onopzettelijk) doden van aanwezige,

onder de nieuwe Flora- en Faunaweg beschermde soorten moet een ont-
heffng worden aangevraagd bij het ministerie van LNV (via Laser);

. ten behoeve van de uitvoering zal in de komende periode, voordat met de

uitvoering wordt gestart, op een aantal nader te bepalen plaatsen en voor
een aantal specifieke habitats en soorten een aanvullende veld verkenning
worden uitgevoerd om mogelijke negatieve effecten te voorkomen;

. de graafwerkzaamheden dienen, ter voorkoming van verstoring van

broedvogels, buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd en zo nodig
ook buiten de pleisterperiode van ganzen (i.v.m. de Vogelwet);
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. ter voorkoming van slachtoffers onder amfibieën worden de werkzaam-

heden op de betreffende locaties buiten de voor deze diergroep meest
kwetsbare periode uitgevoerd (voortplantingsseizoen en winterverblijf).
Dus het werk vindt plaats tussen I juli en I oktober of i november;

. zo nodig worden voor specifieke groepen (o.a. amfibieën, vissen) aanvul-
lende beschermende maatregelen getroffen (wegvangen, overzetten e.d.);

. er zal een kennisgeving van de voorgenomen velling van bos naar het mi-

nisterie van LNV worden gestuurd (via Laser Dordrecht);
. er wordt een ontheffng van de herplantplicht voor de velling van bos

aangevraagd en toestemming voor aanplant elders (via Laser Dordrecht).

3.S Openen van de dijken

3.5.1 Fasering in de uitvoering

In de eindsituatie wordt gestreefd naar open verbindingen met het buitenwa-
ter aan de noord- en zuidzijde van het plangebied en het openen van de Ban-
dijk, waarmee doorstroming van het gehele natuurontwikkelingsgebied mo-
gelijk wordt. Het openen van de dijken is een noodzakelijke randvoorwaarde
voor de totstandkoming van een zoetwater-getijdengebied. In de tijd gezien
zal echter sprake zijn van een fasering in het daadwerkelijk openen van de
dijken. Deze fasering hangt samen met de eerdergenoemde fasering voor de
totstandkoming van het Natuurontwikkelingsgebied Noordwaard (zie § 2.2).

De fasering bij het openen van de dijken is als volgt:
. fase 1: betreft de situatie waarin alle dijken nog gesloten zijn;

. fase 2: betreft de situatie na aanleg van de kreken, waarbij de kreken tus-

sen de verschillende deelgebieden onderling met elkaar zijn verbonden en
deze zijn aangesloten op het buitenwater. Daartoe worden openingen in
de dijken binnen het plangebied gemaakt, worden bruggen in de Veerweg,
de Bandijk en over de brede kreek tussen Maltha en Lijnoorden aange-
legd en worden de openingen in de buitendijken gemaakt. Met het realise-
ren van deze openingen ontstaat een getijdeslag in het gehele natuuront-
wikkelingsgebied en treedt doorstroming op.

3.5.2 Waterkwaliteit

Bij de bepaling van het tijdstip waarop de buitendijken rondom het natuur-
ontwikkelingsgebied Noordwaard geopend kunnen worden, heeft de discussie
rondom de kwaliteit van het buitenwater een belangrijke rol gespeeld. De
meningen daarover lopen sterk uiteen. Vanuit het realiseren van een zoetwa-
tergetijdengebied, dat wordt gekenmerkt door getij slag en doorstroming (ri-
vierbewegingen), is het openen van de dijken echter essentieeL.

Als gevolg van doorstroming van het Natuurontwikkelingsgebied Noord-
waard met Rijn- en/of Maaswater zullen microverontreinigingen gebonden
aan slib het gebied binnen stromen en plaatselijk in meer of minder mate be-
zinken. Dit proces doet zich thans reeds voor in een groot deel van de Bies-

bosch. Slib en toxische stoffen zullen vooral terecht komen op plaatsen waar
de stroomsnelheid van het water gedurende korte oflangere tijd laag is. Dit
zal met name het geval zijn in het noordelijk deel van Hardenhoek c.a., op
enige afstand van de geulen. Eén en ander kan leiden tot geen of een meer dan
geringe kans op toxische effecten voor enkele soorten toppredatoren (o.a.
Kuifeend, Aalscholver) die foerageren op schelpdieren en vis.
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Ten aanzien van zware metalen kan worden gesteld dat, uitgaande van het feit
dat in de huidige situatie de overschrijding van de MTR (= Minimum Toe-
laatbaar Risiconiveau) beperkt is, de risico's voor het ecosysteem in de toe-
komst aanwezig zijn, maar beperkt blijven. Wat betreft PAK's en PCB's ligt
de situatie beduidend minder gunstig.

Wat betreft het terugdringen van eutrofiërende stoffen (nutriënten) zijn in het
Rijnstroomgebied de grootste reducties behaald in jaren '85-'95. Voor de
Maas zal de daling in de komende jaren nog doorzetten. Als gevolg van een
aantal processen (denitricificatie, bezinking) zullen de concentraties stikstof
en fosfaat in de meer stagnante wateren, die Rijnwater ontvangen, nog verder
dalen. De begin volgende eeuw te verwachten concentraties aan stikstof en
fosfaat, met name in de Rijn, vormen daarmee een redelijk goede basis voor
een gezonde ontwikkeling van meer stagnante ecosystemen.

Afhankelijk van de verblijftijd van het water kunnen ook andere processen
een rol spelen. Bij korte verblijftijden van het water wordt geen sterke algen-
ontwikkeling verwacht. Bij lange verblijftijden zal de algenpopulatie kunnen
toenemen met vooral soorten van stagnante wateren (groen- en blauwalgen).
Meer gemiddelde verblijftijden kunnen leiden tot lage algenbiomassa's.

Het meest geschikte moment voor het openen van de dijken, geredeneerd
vanuit de gewenste verbetering van de waterkwaliteit, is hiermee nog niet
vastgesteld. In algemene zin kan worden gesteld dat de te vestigen levensge-
meenschap, behoudens enkele gevoelige soorten, in het Natuurontwikke-
lingsgebied Noordwaard niet ernstig belemmerd hoeft te worden door de
kwaliteit van het rivierwater.
Deze conclusie is overigens ook getrokken voor enkele bovenstrooms gelegen
en meer aan verontreiniging onderhevige natuurontwikkelingsprojecten
(Grensmaas, Aakvlaai). Tevens kan worden geconcludeerd dat het Rijnwater
momenteel, maar ook in het begin van de volgende eeuw, een betere kwaliteit
heeft dan het Maaswater (m.u.v. het zoutgehalte).

Op grond van het bovenstaande is het moeilijk om een tijdslimiet te stellen
met betrekking tot het inlaten van buitenwater. Indien als uitgangspunt wordt
gehanteerd dat het rivierwater dient te voldoen aan de gestelde grenswaarden,
is de verwachting dat nog meerdere decennia zal moeten worden gewacht met
het openen van de buitendijken.
Aan de uitbreiding en toename van de oppervlakte aan zoetwatergetijdenge-
bied, een zowel nationaal als internationaal zeldzaam en bedreigd ecosysteem,
wordt echter een relatief groot gewicht toegekend in vergelijking met de kans
op effecten van verontreinigingen in rivierwater voor bepaalde organismen
die deel uitmaken van de levensgemeenschap. Op grond van internationale
afspraken omtrent de verbetering van de waterkwaliteit van de grote rivieren
mag worden verwacht dat deze situatie zich op termijn zal verbeteren.

I3.5.3 Veilgheid

Wat betreft het inlaten van met name Merwedewater vormt de veiligheid van
de NOP-dijk voor de bescherming van het achterliggende landbouwgebied
een randvoorwaarde. Uit berekeningen van Rijkswaterstaat ten behoeve van
het MER (7) blijkt dat de huidige hoogte van de NOP-dijk (NAP +4,5 m)
voldoende is om het maatgevend hoogwater (MHW) te keren. De maximale
waterstand in Hardenhoek c.a. zal, bij MHW en één opening in de Bandijk
halverwege deelgebied Spiering, ongeveer NAP +3,05 m zijn.
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Tevens is bij de inrichting van het natuurontwikkelingsgebied rekening ge-
houden met de aanleg van een verhoogde zone (NAP + 1,0 m tot NAP +2,0
m) van circa 100 meter breedte langs de gehele lengte van de NOP-dijk.
Hiermee wordt de theoretisch te verwachten golfoploop verder beperkt. Uit
aanvullende berekeningen ten behoeve van het MER is tevens gebleken dat
geen overbelasting van de nieuwe NOP-dijk optreedt bij waterstanden tot
NAP +3,30 m. Overigens is uit de berekeningen naar voren gekomen dat de
breedte van deze overgangszone desgewenst nog kan worden teruggebracht
naar 50 meter, waarbij deze geleidelijk afloopt naar het bestaande maaiveld.

3.4.4 Ruimte voor de rivier

Aansluiting van het Natuurontwikkelingsgebied Noordwaard op het buiten-
water, middels openingen in de dijken, leidt tot een vergroting van de kom-
berging van het Biesboschgebied. Hiermee kan een belangrijke bijdrage wor-
den geleverd aan de door de rijksoverheid uitgebracht beleidslijn en het kabi-
netsstandpunt "Ruimte voor de Rivier" (S, 20). Met name een aansluiting van
het plangebied op de Nieuwe Merwede is daarbij van groot belang. De hoog-
waterstand op de rivier wordt hierdoor verlaagd.

Uit berekeningen in het MER (7) blijkt dat bij realisering van één opening in
de Bandijk het verlagend effect op de Nieuwe Merwede ter hoogte van het
plan gebied (km 969) circa 9 cm bedraagt. Ter hoogte van Werkendam (km
962) bedraagt de verlaging nog ongeveer 4 cm en verder stroomafwaarts op
de Nieuwe Merwede (km 971) circa 3 cm. Ook ter hoogte van Gorinchem
bedraagt de bijdrage van het Natuurontwikkelingsgebied Noordwaard circa 3
cm. Een dergelijke verlaging kan betekenen dat dijkverbeteringen elders niet
of minder snel nodig zijn. Indien géén openingen in de Bandijk worden ge-
maakt bedraagt de MHW-verlaging ter hoogte van het plangebied circa 1,7
cm en bij het splitsingspunt bij Werkendam circa 0,7 mm.

Zoals reeds in de inleiding beschreven wordt door de overheid een toenemend
belang toegekend aan de rivierverruiming die met het Natuurontwikkelings-
project Noordwaard kan worden bereikt. Zo is in het advies Integrale Ver-
kenningen Benedenrivieren (iS) om die reden het natuurontwikkelingsplan
Noordwaard als zogenaamde "geen spijtmaatregel" opgenomen. Ook in het
kabinetsstandpunt Ruimte voor de Rivier (19, 20J is aangegeven dat lopende
Nurg-projecten, waaronder de Noordwaard, met kracht moeten worden
voortgezet om de taakstelling voor 2015 te kunnen halen. Dit kabinetsstand-
punt wordt nogmaals bevestigd in een brief van de Staatssecretaris van Ver-
keer en Waterstaat van I juni 2001 aan de provincie Noord-Brabant.

I

i

i

I-

3.6 Overige inrichtingsmaatregelen

3.6.1 Bebouwing

Bij de planvorming en inrichting van het Natuurontwikkelingsgebied
Noordwaard is steeds als uitgangspunt gehanteerd dat de bestaande bebou-
wing in het westelijk deel van het plangebied (bebouwing Waterwinningbe-
drijfBrabantse Biesbosch, Biesboschmuseum, kantoor Staatsbosbeheer, be-
bouwing nabij Spieringsluis) ongewijzigd gehandhaafd blijft.
Voor wat betreft de overige (woon)bebouwing in het plan gebied wordt er
door het Ministerie van LNV, Rijkswaterstaat en de toekomstige terreinbe-
heerder (SBB) van uitgegaan dat alle (in de toekomst) buitendijks gelegen
gebouwen en woningen worden aangekocht.
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Vervolgens zal alle laaggelegen bebouwing, en bebouwing die in de toekomst
niet meer (veilig) bereikbaar is, worden verwijderd.

Hooggelegen woningen (allen hoger dan NAP +2,6 m) kunnen in principe
gehandhaafd blijven. De bereikbaarheid van de woningen wanneer het gebied
onder water staat (openbare weg, hoogteligging van de weg) is essentieel bij
de beoordeling of hooggelegen woningen gehandhaafd kunnen blijven (vei-
ligheidsaspect). Enkele van de te handhaven gebouwen die reeds in eigendom
aan de Staat toebehoren zullen gebruikt gaan worden voor beheersdoeleinden
Zowel vanuit landschappelijke als cultuurhistorische overwegingen wordt de
Koningin Emmahoeve als een interessante plek aangemerkt, die als zodanig
behouden dient te blijven. Met name voor de duurzame instandhouding van
de schuur is een investering nodig. Andere reeds bij de Staat in eigendom
zijnde hooggelegen woningen en gebouwen, die niet worden aangewend voor
het beheer van het natuurontwikkelingsgebied dan wel voor het bereiken van
de recreatiedoelstellingen, dienen bij voorkeur te worden gesloopt.

Voor alle te handhaven gebouwen is een verscherpte regelgeving ten aanzien
van milieuvervuilende activiteiten noodzakelijk (riolering, bestrijdingsmidde-
len, geluidhinder e.d.). In kader van het Lozingsbesluit afvalwater 2005 wor-
den alle te handhaven woningen langs de Bandijk aangesloten op de riolering,
terwijl de overige te handhaven woningen van een IBA worden voorzien
(Witboomkil I, 3 en 4, Noorderklipweg 2, Lijnoorden 15). Tevens is het wen-
selijk om het natuurontwikkelingsgebied aan te wijzen als stiltegebied.
Wat het bovenstaande betekent voor de thans in het plangebied aanwezige
bebouwing is weergegeven in tabel 3.3.

Tabe/3.3 Consequenties voor de huidige bebouwintI

Gebouwen Verwijderen / handhaven(*)

Maltlia
I Boerderij Noorderklipweg 1 (van Berchum) reeds verwijderd
2 Klein Maltha, Noorderklipweg 2 (SBB) handhaven
3 Griendwerkerskeet Lijnoorden (SBB) handhaven

Spieringpolders
i Boerderij Bandijk 62 (Merschbergen) reeds verwijderd
2 Woning Bandijk 61 (van Sleenvoorden) handhaven
3 Woning Bandijk 60 (Smils) handhaven
4 Sluiswachterswoningen Spieringsluis i en 2 handhaven
5 Veerweg I (van der Pol) handhaven
6 Boerderij Bandijk 58 (Hakkers) reeds verwijderd

Hardenhoek c.a.
i Woning Bandijk 59 (Valkenburg) handhaven
2 Woning Ooyevaar i (Voordendag) aankopen en amoveren
3a Woning Bandijk 56 (!.. Baëlde) aankopen en amoveren
3b Woning Bandijk 56 (J.P, Baëlde) aankopen en amoveren
4 Boerderij Bandijk 57 (H,C. Baëlde) handhaven
5 Boerderij Wiiboomkill (de Kraker) handhaven of verwijderen (losse

schuur reeds verwijderd)
6 Kon. Emmahoeve, Witboomkil 4 (Roodzand) handhaven (schuren deels verwijderd)
7 Vakantiewoning Witboomkil 3 (Ames) handhaven
8 Prins Alexanderhoeve, Hardenhoek i (Kant) reeds verwijderd
9 Woning Pannekoek I (de Bruijn) aankopen en amoveren
10 Woning Lijnoorden 15 (Burgers) handhaven
ii Gemaal HAB HilwegiLijnoorden handhaven

I'

(*) Voor alle te handhaven bebouwing geldt:
onderzoek naar de ligging (tracés) van nutsleidingen;
bij een aantal woningen voorzieningen aan vloeren en elektriciteit nodig;
regeling van de uiterwaardstatus en onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe status

(Nadeelcompensatieregeling).
aansluiting op riolering of aanleg IBA.
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Tijdens de uitvoering van werkzaamheden in het plangebied kan er, als gevolg
van werkverkeer en stofvorming, hinder voor de bewoners van het gebied
optreden. Deze overlast kan enigszins worden beperkt door in droge perioden
de aan- en afvoerwegen nat te houden. Tevens zal er gedurende de aanlegpe-
riode sprake zijn van een toename van de geluidbelasting in de omgeving,
veroorzaakt door vrachtverkeer, machines voor het uitvoeren van graafwerk-
zaamheden e.d. Ter voorkoming van overlast op de wegen in het plangebied
worden tijdens de uitvoering zo mogelijk aanvullende maatregelen getroffen.

3.5.2 Infrastructuur

Wegen
De huidige hoofd ontsluiting van het plangebied vindt plaats via de noordzijde
van de polder de Noordwaard en loopt vanuit Werkendam via de route Ban-
dijk-Hilweg. De Bandijk vormt tevens de interlokale verbinding tussen Wer-
kendam en Dordrecht, via het veer Kop van 't Land. Daarnaast is het plange-
bied via de zuidzijde van de Noordwaard vanuit Werkendam bereikbaar via
de route Steurgat-Galeiweg-Lijnoorden-Hilweg.

In het Natuurontwikkelingsplan Noordwaard (2) heeft een nadere afweging
tussen verschilende toekomstige ontsluitingsvarianten plaatsgevonden.
In verband met de gewenste rust in het natuurontwikkelingsgebied wordt het
handhaven van een doorgaande route voor gemotoriseerd verkeer door het
plangebied niet gewenst geacht. Dit heeft ertoe geleid dat, na afweging van
verschilende ontsluitingsvarianten, is gekozen voor een variant waarbij de
bebouwing en overige voorzieningen in het westelijk deel van de Noord-
waard (waterwinningbedrijf, Biesboschmuseum , Staatsbosbeheer, horecage-
legenheden, Spieringsluis, jachthaven, veer) bereikbaar zullen blijven via de
route Bandijk-Hilweg. In dat kader zal een deel van de Hilweg worden ver-
legd naar een hoger gelegen terreingedeelte. Bij het ontwerp van het geulen pa-
troon in het plangebied is hiermee rekening gehouden.

De overige wegen binnen het natuurontwikkelingsgebied worden op termijn

allemaal verwijderd. Dit betekent dat ook de zuidelijke verbinding Reugtweg-
Lijnoorden-Hilweg wordt opgeheven voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.
Deze route zal, in het kader van de inrichting van het natuurontwikkelingsge-
bied, worden omgevormd tot een recreatief fietspad. Tevens biedt de voorge-
nomen aanleg van een verbrede berm langs de zuidkant van de Bandijk (ca. 6
m) mogelijkheden om hier om termijn een vrijliggend fietspad aan te leggen.

Bereikbaarheid Waterwinningbedrij Brabantse Biesbosch

Zoals aangegeven vormt de route Bandijk-Hilweg de ontsluitingsroute voor
het Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch. Tevens is als voorwaarde ge-
steld dat het waterwinningbedrijf in principe onder alle omstandigheden be-
reikbaar dient te zijn voor bevoorrading. Eén en ander betekent dat de hoogte
en stabiliteit van de Bandijk ook op termijn gegarandeerd moeten zijn. I '

De hoogte van de Bandijk varieert van NAP +3,40 m nabij Spieringssluis
(westzijde) tot circa NAP +4,0 m ter hoogte van de kruising met de NOP-dijk
(oostzijde). De maximale waterstanden in het deelgebied Spiering bedragen
onder maatgevende omstandigheid (bij MHW, d.w.Z. een waterstand die sta-
tisch gezien eens in de 2000 jaar voorkomt) in het westen NAP +3,14 m en in
het oosten NAP +3,23 m).
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Uit diverse onderzoeken (12,13) is naar voren gekomen dat de stabiliteit van
de Bandijk, ook onder maatgevende omstandigheden, voldoende is.
Reeds in 1990 is uit onderzoek van Grondmechanica Delf (12) gebleken dat
de destijds geconstateerde plaatselijke vervormingen aan de Bandijk werden
veroorzaakt door het optreden van lokale verweking van de klei onder en
naast het zandcunet van de weg door neerslag. Dit probleem is bij de over-
dracht van de Bandijk door Rijkswaterstaat aan de gemeente Werkendam
opgelost door het aanbrengen van drainage in de berm naast de weg.

Nader onderzoek naar de bereikbaarheid van het Waterwinningbedrijf Bra-
bantse Biesbosch (13), waarbij rekening is gehouden met transporten van
maximaal 40 ton, heeft eveneens uitgewezen dat de Bandijk ook onder maat-
gevende omstandigheden stabiel is. De aanleg van een verbrede berm langs de
zuidzijde van de Bandijk (breedte 6 m. talud I: i 0) kan wellicht een extra bij-
drage leveren aan verdere vergroting van de stabiliteit van de Bandijk.

Een aspect dat wel een rol kan spelen bij de berijdbaarheid van de Bandijk bij
zeer hoog water (maatgevende omstandigheden) is mogelijke verweking van
het dijklichaam bij langdurig hoogwater. Eén en ander betekent dat er onder
uitzonderlijke omstandigheden sprake zal kunnen zijn van een tijdelijke on-
derbreking (gedurende enkele dagen) van de verkeersfunctie van de Bandijk.
De verwachting is echter dat, reeds geruime tijd voordat een dergelijke situa-
tie aan de orde is, de Bandijk gesloten zal zijn voor alle verkeer.
In een dergelijke situatie zal er overigens ook buiten het plangebied naar ver-
wachting sprake zijn van vervoersbeperkingen. In dat geval is toestemming
van de wegbeheerder, de gemeente Werkendam, nodig om bij hoogwater in
noodsituaties (o.a. essentiële bevoorrading WBB) toch over de Bandijk te
mogen rijden. Voor de gevallen dat vervoer over de weg absoluut niet meer
mogelijk is, zullen in het kader van een rampenplan nadere afspraken moeten
worden gemaakt over een alternatieve vervoerwijze (bijv. boot, helikopter).

Kabels en leidingen
Bij de inrichting van het plangebied zal rekening moeten worden gehouden
met relevante eisen ten aanzien van te handhaven kabels en leidingen. Voor
kabels en leidingen die gehandhaafd blijven geldt dat deze ook in de toekomst
bereikbaar moeten zijn.

Door het deelgebied Maltha loopt een iso kV -hoogspanningsleiding die in
het noorden, in de polder de Kroon en de Zalm, eindigt bij een transforma-
torstation. Vanaf dit transformatorstation vindt, via een ondergrondse leiding
langs de weg Lijnoorden, de elektriciteitsvoorziening van het waterwinning-
bedrijf plaats. De PNEM heeft een zakelijk rechtstrook van 25 meter aan
weerszijden van de hartlijn van de hoogspanningskabels. Voor zover grond-
verzet in deze zone aan de orde is, is overleg met de PNEM noodzakelijk. In
het kader van de inrichting van deelgebied Maltha zijn reeds afspraken ge-
maakt over de bereikbaarheid van de bestaande masten (bovenkant mastvoet
NAP +1,14 m). Ook langs de Bandijk is sprake van de aanwezigheid van di-
verse kabels en leidingen.

Bij de uitwerking van het inrichtingsplan voor de Natuurontwikkelingsgebied
Noordwaard in een bestek, ten behoeve van de verdere uitvoering van het
plan, zal nader overleg plaatsvinden met de diverse leidingbeheerders.
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3.6.3 Recreatie

Het Natuurontwikkelingsgebied Noordwaard zal een belangrijke schakel
gaan vormen tussen de Brabantse en Zuid-Hollandsche Biesbosch. Het accent
ligt daarbij op de natuur en in dat kader is realisering van een groter aaneen-
gesloten rustgebied gewenst. Het gaat hierbij om een gebied van voldoende
omvang, waarin zich storingsgevoelige soorten kunnen vestigen die karakte-
ristiek zijn voor een zoetwatergetijdengebied. In een dergelijk rustgebied is
intensief recreatief medegebruik, vanwege mogelijke verstoring, ongewenst.

In het Beheers- en Inrichtingsplan Nationaal Park de Biesbosch (6) is een zo-
nering voor het recreatief medegebruik uitgewerkt. Het huidige recreatiebe-
leid van het Nationaal Park gaat uit van:
. stile kernen en meer recreatiemogelijkheden aan de randen;

. natuurgerichte recreatie (d.w.z. geen "massarecreatie");

. geen verblijfsrecreatie;

. koppeling met activiteiten van bezoekerscentra.

De komende jaren vindt een nadere afweging plaats omtrent de gewenste in-
tegratie van bestaande en nieuwe recreatieve voorzieningen in het Nationaal
Park. Mogelijk kan dit leiden tot een aanpassing van de zonering.
Tevens zullen de uitkomsten van dit evaluatieonderzoek richtinggevend zijn
voor de verdere invulling van recreatieve voorzieningen in de Noord-waard.
Hierbij kan worden opgemerkt dat het Natuurontwikkelingsgebied Noord-
waard, in tegenstellng tot het Nationaal Park zelf, met name goede mogelijk-
heden biedt voor de niet-vaarrecreant om natuur en landschap van de Bies-
bosch te beleven. Aan de Brabantse kant is de Bies-bosch slechts zeer beperkt
toegankelijk via wegen en paden. Vanuit deze kant is de Biesbosch met name
per boot te ervaren.

In het Natuurontwikkelingsplan Noordwaard (2) is gesteld dat de bestaande
recreatieve voorzieningen in het westelijk deel van de Noordwaard (Spiering-
sluis, jachthaven, horeca, Biesboschmuseum, uitzichtheuvel waterwinningbe-
drijf) gehandhaafd blijven. Daarnaast zijn aan de randen van het plangebied
natuurgerichte vormen van landrecreatie (wandelen, fietsen, vissen) denk-
baar. Op deze wijze kan het natuurontwikkelingsgebied vanaf de omringende
dijken/wegen worden waargenomen. Bij de inrichting van het gebied is daar-
om rekening gehouden met open en meer dichte gebiedsdelen, zichtlijnen en
visuele relaties. Tevens zullen op enkele plaatsen aan de randen van het plan-
gebied eenvoudige recreatieve voorzieningen (o.a. parkeergelegenheid, infor-
matieborden, vogelobservatiehut) worden aangelegd. Hiermee ontstaat de
volgende hoofdzonering:
. deelgebied Hardenhoek: kerngebied/rustgebied;

. zones langs wegen en NOP-dijk: overgangsgebieden/bufferzones.

Met betrekking tot de verschillende te realiseren recreatievormen in het Na-
tuurontwikkelingsgebied Noordwaard kan het volgende worden opgemerkt:

Auto's
De huidige recreatieve voorzieningen in het westelijk deel van het plangebied
blijven bereikbaar vanuit Werkendam of via het pontveer vanuit Dordrecht
via de Veerweg en de Bandijk. Om de beide reeds aanwezige geulen in het
deelgebied Spiering, ter weerszijden van de Veerweg, met elkaar te verbinden
zal ter plaatse een brug in de Veerweg worden aangelegd. In het westen van
het plangebied wordt een gedeelte van de bestaande Hilweg verlegd/verhoogd.
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De zuidelijke doorgaande route door het plangebied (Reugtweg-Lijnoorden-
Hilweg) wordt opgeheven voor gemotoriseerd verkeer. Wel blijft deze verbin-
ding open voor fietsers. Voor recreanten die met de auto komen worden een-
voudige parkeervoorzieningen aangelegd bij de Veerweg (Spiering) en bij de
ReugtwegfLijnoorden (Maltha). Uiteraard zijn deze voorzieningen ook voor
andere recreanten (fietsers, wandelaars) bedoeld.

Fietsers
In opdracht van de gemeente Werkendam is in het verleden een ontwerpplan
ontwikkeld voor de aanleg van een recreatieve fietsroute door de Noord-
waard. Deze fietsroute voert door de landbouwpolders van de Noordwaard
en, via een fietspad op het noordelijk deel van de NOP-dijk, langs de oost-
grens van het natuurontwikkelingsgebied. Ook heeft de gemeente Werken-
dam plannen om op termijn een vrijliggend fietspad op de dijk langs de
Nieuwe Merwede aan te leggen. Op dit moment zijn hiervoor echter geen fi-
nanciën beschikbaar. De voorgenomen aanleg van een wat lager gelegen ver-
brede berm langs de zuidzijde van de Bandijk (ca. 6 m) biedt wellicht moge-
lijkheden om hier om termijn een vrijliggend fietspad aan te leggen.

Bij de inrichting van het natuurontwikkelingsgebied Noordwaard wordt uit-
gegaan van handhaving van een fietsverbinding tussen de uitzichtheuvel bij
het waterwinningbedrijf en de weg Lijnoorden, via een fietsbrug over de brede
kreek in Maltha. Vanuit historische en Werkendamse overwegingen wordt
hierbij gedacht aan een pontonbrug. Hiermee kan rondom vrijwel het gehele
natuurontwikkelingsgebied worden gefietst. Reeds sinds 1999 loopt rondom
het natuurontwikkelingsgebied een door DLG uitgezette fietsroute, waarvan
een beschrijving bij het Biesboschmuseum te verkrijgen is ("Natuurgebied
Noordwaard; een rondje per fiets"). Op deze wijze kan het gebied vanaf de
omringende dijken/wegen worden waargenomen. Tevens zijn op enkele plaat-
sen aan de randen van het gebied eenvoudige voorzieningen (o.a. parkeerge-
legenheid, informatieborden, vogelobservatiehut) aanwezig C.q. voorzien.

Wandelaars
Het deelgebied Spiering is vrij toegankelijk voor wandelaars. Rondom dit
deelgebied worden enkele eenvoudige voorzieningen aangelegd, zoals par-
keermogelijkheden, klaphekjes en een zitbankje. Bij het recreatieconcentra-
tiepunt Spieringsluis is voorzien in een informatiebord. Er worden geen paden
aangelegd en evenmin zijn er mogelijkheden voor oever- ofwaterrecreatie.

Het deelgebied Hardenhoek is voor wandelaars in de toekomst alleen aan de
randen toegankelijk, via enkele korte insteekroutes. Hierbij kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan een "laarzenpad". Dit betekent dat wandelen mogelijk is,
maar dat geen speciaal pad wordt aangelegd. Op deze plaatsen kan tevens
worden gedacht aan de aanleg van enkele uitzichtpunten of een vogelobserva-
tiehut. Daarnaast kan worden gedacht aan het organiseren van natuurrond-
wandelingen onder begeleiding van Staatsbosbeheer.

Deelgebied Maltha is eveneens vrij toegankelijk voor wandelaars. Daartoe
worden aan de rand beperkte voorzieningen aangelegd zoals parkeergelegen-
heid, klaphekjes, een zitbankje en informatieborden. Tevens is in dit deelge-
bied inmiddels een vogelkijkhut gerealiseerd. In het Gat van de Noorderklip
wordt een kleine aanlegsteiger aangelegd voor bezoekers van de vogelkijkhut.
In deelgebied Maltha worden geen paden aangelegd en er zijn geen mogelijk-
heden voor oever- ofwaterrecreatie. Door de Noordwaard loopt reeds een
uitgezette wandelroute, het "Rondje Noordwaard".
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Boten
Gemotoriseerde boten en zeilboten zijn in het Natuurontwikkelingsgebied
Noordwaard niet toegestaan. Ook kanoën en roeien is niet toegestaan in het
plangebied. Wel wordt door Staatsbosbeheer, de toekomstige beheerder van
het natuurontwikkelingsgebied, overwogen om een aantal keren per jaar,
gedurende bepaalde perioden, met een geluidarme platte boot natuurrondlei-
dingen over de grotere kreken in het plangebied te gaan verzorgen.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de toegankelijkheid van de
kreken voor vaartuigen, via de nieuwe openingen in de dijken. Aangezien er
sprake is van vrij grote openingen zullen afzonderlijke maatregelen moeten
worden getroffen om de toegankelijkheid te beperken. Hierbij kan bijvoor-
beeld worden gedacht aan drijvende tonnen of kettingen.

Verblijsrecreatie
In het licht van recente maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van
"plattelandsontwikkeling" C.q. "verbrede landbouw" zijn, mede op verzoek
van de gemeente Werkendam, tevens de mogelijkheden voor beperkte ver-
blijfsrecreatieve voorzieningen in en rondom het plangebied bestudeerd.
Hierbij dient met name te worden gedacht aan kamperen bij de boer, ver-
blijfsaccommodatie voor groepen in een schuur, boerenpensionkamers, open-
stelling van het bedrijf voor toeristische bezoeken e.d. Voor wat betreft de
eventuele mogelijkheden voor vestiging van verblijfsrecreatieve voorzieningen
in de (hooggelegen) gebouwen in en rondom het plangebied zou de volgende
zonering kunnen worden gehanteerd (zie tabel 3.4):

Tabel34 Zonering verblijfsrecreatie
Zone Situering Mogelijkheden verblijfsrecreatie

A gebouwen in het aangrenzende Toestaan kleinschalige extensieve verblijfs~
agrarische gebied (de rest van recreatie.
de polder de Noordwaard)

B gebouwen in het natuurgebied Toestaan kleinschalige extensieve verblìjfs-
langs en nabij de NOP-dijk recreatie, waarbij de natuurdoelstellng

beperkingen oplegt aan de bestemming en
de vergimningverlening.

C gebouwen langs de Veerweg en Niet toestaan. Gebouwen liggen te ver
de noordzijde van de Bandijk binnen het natuurgebied.

D gebouwen langs de Hilweg en Niet toestaan. Gebouwen liggen te ver
de weg Lijnoorden binnen het natuurgebied,

In het bestemmingsplan voor het Natuurontwikkelingsgebied Noordwaard
(23) is een bepaling opgenomen waarbij het mogelijk is om, in het noordoos-
ten van het plangebied in directe aansluiting NOP-dijk, een zeer extensieve
vorm van natuurgerichte verblijfsrecreatie (natuurkamperen), te realiseren.
Een natuurkampeerterrein heeft de volgende kenmerken:
. het is gelegen in een aaneengesloten gebied van tenminste 25 hectaren,

waarvan in ieder geval de helf bestaat uit bos of natuurgebied;
. de ruimte voor het als dan niet aaneengesloten natuurkamperen is niet

groter dan 1 hectare;
. een natuurkampeerterrein heeft ten hoogste 40 plaatsen voor tenten,

tentwagens, kampeerauto's of caravans die kunnen worden aangemerkt
als aanhangwagen in de zin van het Wegenverkeersreglement;

. de verblijfsduur per kampeermiddel is ten hoogste zes weken.
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Voor één woning aan de Bandijk (nr. 57), die gelegen is in directe aansluiting
op de zone voor natuurkamperen, bestaat daarnaast de mogelijkheid om de
functie van de huidige bebouwing te wijzigen in vakantieappartementen.

3.6.4 Landbouw

Grondvenverving
Met de aanleg van het Natuurontwikkelingsgebied Noordwaard zal het hui-
dige landbouwkundig gebruik volledig uit het plangebied verdwijnen. Dit
betekent dat in totaal een oppervlakte van circa 450 hectare aan het huidig
agrarisch gebruik wordt onttrokken. In de deelgebieden Spiering (ca. 70 ha)
en Maltha (ca. 80 ha) is dit reeds gerealiseerd. Met de verwerving van de agra-
rische gronden in het deelgebied Hardenhoek c.a. (ca. 300 ha) zal de totale
onttrekking compleet zijn.
Vanaf i 993 is D LG gestart met de aankoop van gronden en bouwwerken in
het plangebied. Oorspronkelijk is daarbij steeds als uitgangspunt gehanteerd
dat de grondverwerving volledig geschiedt op basis van vrijwiligheid.

Medio 2000 was ruim 85% van de gronden in het plangebied in eigendom
verworven. Door DLG werd echter geconstateerd dat de mogelijkheden voor
minnelijke verwerving van de resterende gronden (twee veldkavels ) en een
zevental woningen uitgeput waren. In recent NURG-beleid (Aankoopstrate-
gie rivierengebied 20 december 2000) is echter aangegeven dat in het rivieren-
gebied, in het kader van de gewenste rivierverruiming, verwerving van gron-
den op basis van onteigening mogelijk moet zijn. Een en ander betekent dat
thans de mogelijkheden daartoe verder worden onderzocht.

Waterhuishouding
In het MER (7) is geconstateerd dat een hoger waterpeil in het plangebied
geen directe consequenties hoeft de hebben voor de waterhuishouding in de
achterliggende landbouwpolders (totale oppervlakte ca. 1.000 ha). De bema-
ling van het te handhaven agrarische gebied ten oosten en noorden van de
nieuwe NOP-dijk wordt in de toekomst overgenomen door het nieuwe gemaal
in het Boomgat, dat tegelijk met de aanleg van de nieuwe dijk is gerealiseerd.
De capaciteit van dit gemaal bedraagt 2 x 50 m3/uur. Dit gemaal wordt zowel
voor wateraanvoer in de zomer (mei-oktober) als voor waterafvoer bij hoge
waterstanden in de winter gebruikt. Ook in de toekomst zal dit het geval zijn.

Naar aanleiding van de reeds uitgevoerde ontgrondingen in de deelgebieden
Maltha en Spiering is, in overleg met het Hoogheemraadschap Alm en Bies-
bosch, geconstateerd dat een hoger waterpeil binnen deze deelgebieden geen

directe consequenties heeft voor de waterhuishouding in de aangrenzende
landbouwpolders. Een eventuele toename van de kwel blijkt eenvoudig via de
bestaande gemalen te kunnen worden uitgepompt. Bovendien wordt een
eventuele kwel stroom afgeremd door het aanwezige kleidek. Overigens lijkt
de waterstand in deze deelgebieden wat minder snel te stijgen dan verwacht.

Bij de aanleg van de nieuwe dijk door de Noordwaard is bovendien rekening
gehouden met het tegengaan van kweloverlast in het achterliggende land-
bouwgebied. Langs de gehele lengte van de dijk is daartoe aan de binnenteen
een kwelsloot aanwezig. De capaciteit van het nieuwe gemaal is voldoende
groot om een eventueel extra water bezwaar op te vangen en uit te malen naar
het natuurontwikkelingsgebied.
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Uit berekeningen (I I) blijkt dat de effecten van hoogwater, waarbij grondwa-
terstanden tot aan het maaiveld mogelijk zijn, beperkt blijven tot de eerste
sloot aan binnendijkse zijde (maximale stroomsnelheid 0,5 tot 3 m/em). On-
der normale omstandigheden wordt aan binnendijkse zijde de stijghoogte in
het watervoerend pakket niet meer bepaald door de waterstanden buitendijks
maar grotendeels door natuurlijke omstandigheden zoals die nu ook optre-
den.
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4 Beheer

4.1 Algemeen

Het toekomstig beheer van het Natuurontwikkelingsgebied Noordwaard zal,
namens het Ministerie van LNV, na de daadwerkelijke inrichting en over-
dracht van het plangebied worden verzorgd door Staatsbosbeheer. Voor het
beheer van het natuurontwikkelingsgebied zal te zijner tijd door Staatsbosbe-
heer een beheersplan worden opgesteld. Het toekomstig beheer wordt met
name beïnvloed door het tempo van de ingezette ontwikkelingen en het te-
gengaan van ongewenste ontwikkelingen. Bovendien vraagt het beheer van
wegen, dijken en waterhuishoudkundige voorzieningen specifieke aandacht.

4.2 Bodem en water

Waterbeheersing
Ten aanzien van de toekomstige waterbeheersing in het natuurontwikkelings-
gebied is, samenhangend met de reeds eerder genoemde fasering van het to-
tale plan (zie blz. 20), sprake van de volgende fasering in de tijd.

Fase laHandhaving huidig polderpeil
Zolang niet alle benodigde gronden in Hardenhoek c.a. zijn verwor-
ven en de agrarische activiteiten niet zijn beëindigd, zal het huidige
peilbeheer gehandhaafd blijven. Dit betekent dat het bestaande ge-
maal in het Gat van Lijnoorden ongewijzigd blijft functioneren. Het
waterpeil zal, ten behoeve van het resterende agrarische gebruik,
vooralsnog gehandhaafd blijven op het huidige peilniveau (winterpeil
ca. NAP -1,2 m; zomerpeil variërend tussen NAP -0,75 en -0,85 m).

Fase lbHoger waterpeil door beëindiging bemaling
Nadat alle benodigde gronden zijn verworven, het agrarisch gebruik is
beëindigd, alle laaggelegen en in de toekomst onbereikbare bebou-
wing is verwijderd en de geulen zijn gegraven, is er geen reden meer
om het huidige polderpeil te handhaven. De bemaling via het gemaal
Lijnoorden zal dan worden stopgezet en worden overgenomen door
het nieuwe gemaal Boomgat. Eén en ander leidt ertoe dat het waterni-
veau in Hardenhoek c.a. zal stijgen, aangezien het kwelwater en het
neerslagoverschot onder normale omstandigheden niet meer worden
uitgemalen. Dit zal leiden tot een nieuw waterpeil dat (na enige tijd)
ongeveer gelijk is met het buitenwater (circa NAP +0,6 m bij huidig
beheer Haringvlietsluizen, met afwijkingen onder invloed van hoge ri-
vierafvoeren of als gevolg van verdamping in het zomerhalfjaar).

Fase 2 Hoger waterpeil door aansluiting buitenwater
Nadat het graafwerk in het plangebied zelf is uitgevoerd, kunnen de
aansluitingen op het buitenwater worden gerealiseerd. Nadat de hier-
voor benodigde dijk openingen zijn gemaakt, zal zich in het plangebied
een waterpeil instellen dat gelijk is aan het waterpeil op de rivieren.
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Kreken
De kreken, waarvan de vorm en loop zich onder invloed van abiotische pro-
cessen verder zullen ontwikkelen, worden in principe niet uitgebaggerd.

4.3 Flora en fauna

Vege t atie-on ti vikkeling
Bij de aanleg van het Natuurontwikkelingsgebied Noordwaard zullen op en-
kele, zeer specifieke plaatsen en op zeer beperkte schaal bomen en struiken
worden aangeplant. Het gaat onder meer om een klein gedeelte van de hoger
gelegen zone langs de NOP-dijk nabij het gemaal Boomgat, waar vanuit vei-
ligheidsoverwegingen (beperken golfoploop) de aanwezigheid van opgaande
begroeiing (bos) gewenst is. Ook is voorzien in beperkte, plaatselijke aan-

plant bij de natuurcamping (afscherming) en langs de nieuwe wandelroutes
(verstoring fauna). Hiervoor wordt uitgegaan van gebiedseigen soorten (o.a.
wilgensoorten, zwarte populier, meidoorn, sleedoorn, vlier).

In de spontane ontwikkeling van de vegetatie wordt, uitgezonderd begrazing,
in principe verder niet ingegrepen. Er wordt dus niet gemaaid, gekapt e.d. Een
uitzondering hierop vormt het maaien van distels gedurende de eerste jaren na
aanleg. Ook eventuele calamiteiten kunnen incidenteel aanleiding geven om
van dit principe (niet ingrijpen) afte wijken. Met name in de beginfase van de
natuurontwikkeling kan sprake zijn van enige overlast door akker( on)kruiden
in het aangrenzende landbouwgebied. Het Staatsbosbeheer zal er naar streven
om deze overlast tot een minimum te beperken. De concrete vorm van het
beheer zal middels nader overleg met betrokkenen worden ingevuld.

Begrazing en ganzenopvang
De eerste jaren worden de verschilende deelgebieden binnen het Natuuront-
wikkelingsgebied Noordwaard extensief begraasd door runderen, paarden of
pony's om ongewenste planten (o.a. distels) en bosvorrng tegen te gaan.
Op enkele hoger gelegen terreindelen langs de dijken, waar eventuele golfop-
loop met behulp van opgaande begroeiing wordt geremd, is geen begrazing
toegestaan.
Na het toelaten van het buitenwater dient te worden bezien of de begrazing
wordt voortgezet of gestopt. Hierbij dient te worden bedacht dat de vegetatie-
successie tevens kan worden gestuurd door natuurlijke begrazing. Zo kan
begrazing zowel worden ingezet om bosvorming tegen te gaan als om de ves-
tiging van korte grazige vegetaties te stimuleren en in stand te houden. Korte
grazige vegetaties functioneren tevens als foerageermogelijkheid voor ganzen.

Langs een deel van de NOP-dijk is, in aansluiting op het aldaar gelegen oos-
telijke eiland, een aaneengesloten hoger gelegen open terreindeel beschikbaar
voor de opvang van ganzen (hoogteligging variërend van NAP + 1,0 m tot
NAP +2,0 m, oppervlakte ca. 16 ha). Hiermee wordt enerzijds getracht over-
last door ganzen in het aangrenzende agrarische gebied te voorkomen, terwijl
deze natuurlijke grazers tevens een rol spelen in de vegetatiesuccessie. Ganzen
zijn in staat om door begrazing rietvelden, oevers en grasgorzen langere tijd in
stand te houden. Gezien de combinatie van hoogteligging en begrazing wordt
verwacht dat zich in circa 25% van het natuurontwikkelingsgebied korte gra-
zige vegetaties zullen ontwikkelen, die een rol kunnen vervllen voor de op-
vang van ganzen. Dit is onder meer van belang in verband met de beschermde
status van het plangebied voor ganzen (Vogelrichtlijn).
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Wildschade en jacht

Het overheidsbeleid is erop gericht de jacht in het Natuurontwikkelingsgebied
Noordwaard volledig te beëindigen. Daarnaast dient rekening te worden ge-
houden met het regime van de Flora- en Faunawet, die per i april 2002 in
werking treedt. Volgens deze nieuwe wet is de jacht in gebieden met een be-
schermde status in het kader van de Habitat- ofVogelrichtlijn verboden.

4.4 Overige aspeclen

Afrasteringen
Bij de aanleg van het natuurontwikkelingsgebied zullen aan de randen, op een
zo beperkt mogelijk aantal plaatsen, afrasteringen voor grazers en ter voor-
koming van ongewenste betreding door recreanten worden aangebracht.
Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van natuurlijke barrières (bijv. rie-
toevers, struiken). Deze barrières zullen naar verwachting ook op de langere
termijn in stand moeten worden gehouden. Ook langs de openbare wegen
zullen in ieder geval afrasteringen in stand moeten worden gehouden.

Wegen en dijken
De binnen het natuurontwikkelingsgebied te handhaven wegen en dijken (met
een waterscheidende of waterkerende functie), dienen zodanig te worden on-
derhouden en beheerd dat zij ook op de lange termijn hun functie kunnen
blijven vervullen. In overleg met de gemeente Werkendam (wegen), het
Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch (dijken) en Rijkswaterstaat (rivier)
zal nader worden bezien op welke wijze dit beheer zal plaatsvinden.

N adeelcompensat ieregeling
In de op 2 november 2001 ondertekende nieuwe bestuursovereenkomst over
het plangebied, de "Overeenkomst inrichting zoetwatergetijdegebied Noord-
waard 2001" (zie bijlage 2), zijn in artikel i 5 nadere bepalingen opgenomen
ten aanzien van een eventuele schaderegeling voor bewoners. In dat kader is
onder meer vastgelegd wat het schadeveroorzakend besluit is, welke procedu-
res daarbij worden gevolgd en op welke wijze eventuele kosten worden ver-
goed. Voor de beoordeling van concrete schadegevallen is de Regeling na-
deelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 van toepassing.
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5 Uitvoering

5.1 Natuurtechnische uitvoering

De wijze van uitvoering van de werkzaamheden kan invloed hebben op de
ontwikkeling van flora en fauna in het plangebied nadien. Dit kan zich onder
meer in negatieve zin uiten in het optreden van ongewenste ontwikkelingen of
het slechts gedeeltelijk oflater dan voorzien plaatsvinden van gewenste ont-
wikkelingen. Dergelijke ongewenste effecten kunnen worden voorkomen
door eisen te stellen aan de wijze van uitvoering, waarbij natuurtechnische
regels een rol spelen. Daarnaast kan een zorgvuldige planning van de werk-
zaamheden een rol spelen bij het tegengaan van ongewenste effecten.

Natuurtechnische eisen die een rol kunnen spelen bij een zorgvuldige planning
van de werkzaamheden en een optimale wijze van uitvoering van het graaf-
werk, en die (deels) opgenomen dienen te worden in het bestek, zijn:
. voordat met de graafwerkzaamheden wordt gestart worden de betreffen-

de terreindelen, voor zover relevant, onderzocht op de eventuele aanwe-
zigheid van beschermde plant- en diersoorten. Zo nodig wordt hiervoor
ontheffing aangevraagd;

. de exacte plaatsbepaling van de aansluiting van de nieuwe kreken op de

kreek het Gat van Lijnoorden dient te worden afgestemd op de eventuele
aanwezigheid van beschermde habitats of beverburchten ter plaatse;

. om tijdens de uitvoering eventuele negatieve effecten op beschermde

plant- en diersoorten te voorkomen, zullen de nodige voorzorgsmaatre-
gelen worden genomen;

. de bodemverstoring dient zo gering mogelijk te zijn. Dit betekent alleen
graven op plaatsen waar dat is voorzien en de bodem van de aangrenzen-
de terreindelen zo min mogelijk berijden en/ofbelasten. Eén en ander be-
tekent dat rijbanen, depots en wisselplaatsen ten behoeve van het trans-
port zullen worden aangewezen;

. bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden gebruik maken van een gladde

bak en geen bak met tanden. Hierdoor wordt roeren van de toplaag, met
als gevolg ongewenste beluchting, tegengegaan;

. drukverdeling van de machines over een zo groot mogelijk oppervlak

door het toepassen van rupsbanden, rijplaten of tijdelijke zandbanen;
. het vooraf opstellen van een goede planning van de te gebruiken werk-

stroken, bijvoorbeeld op de plaatsen waar geulen zijn voorzien;
. zorgen voor kleine hoogteverschillen (oneffenheden) aan de oppervlakte

(maaiveld), waardoor sprake is van verschilen in microklimaat en variatie
aan ontwikkelingskansen voor diverse soorten;

. het zo veel mogelijk achterwege laten van egaliseren, frezen, harken en

bemesten.
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5.2 Beperken overlast

Voor de bewoners en gebruikers van het gebied zal de overlast tijdens het
uitvoeren van de aanlegwerkzaamheden zo veel mogelijk worden beperkt.
Negatieve effecten op de natuur in de omgeving zullen eveneens zo veel mo-
gelijk worden voorkomen. In dat kader spelen onder meer een rol:
. het tijdstip van uitvoeren van de werkzaamheden:

de meest geschikte tijd van uitvoering is de periode dat het aantal dieren
dat zich ophoudt nabij de huidige kreken relatief klein is en minder ge-
voelig is voor verstoring (dus niet in de broedperiode);

. de duur van de werkzaamheden:

hoe sneller het werk kan worden uitgevoerd, des te korter is de periode
van overlast. Het is beter de werkzaamheden met meer materieel in enkele
korte perioden uit te voeren dan het werk met minder materieel over lan-
gere perioden uit te spreiden. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de
graafwerkzaamheden in circa i jaar kunnen worden uitgevoerd;

. voorkomen ongewenste opslag:

ongewenste opslag kan worden tegengegaan door tijdens de uitvoerings-
periode te blijven bemalen, waardoor de grondwaterstand relatief laag is.
Tevens dient water dat in terreinlaagten blijft staan zo snel mogelijk te
worden afgevoerd;

. stof en lawaai:

het optreden van stof- en geluidoverlast tijdens de uitvoering is niet te
voorkomen. Wel kan de overlast worden beperkt door een goede situering
van werkstroken en rijbanen en nat houden bij droog weer;

. aan- en afvoer:

het transport van specie in het plangebied zelf zal met vrachtwagens en
loaders plaatsvinden. Er is geen sprake van afvoer van specie naar locaties
buiten het plan gebied.
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6 Vergunningen

Onderstaand wordt een kort overzicht gegeven van de vergunningen die mo-
gelijk benodigd zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader
van de aanleg van het Natuurontwikkelingsgebied Noordwaard.

Bestemmingsplan
Voor de realisering van het natuurontwikkelingsgebied moet een nieuw be-
stemmingsplan door de gemeenteraad van Werkendam worden vastgesteld.
In februari 2000 is het Voorontwerp Bestemmingsplan Natuurontwikkelings-
gebied Noordwaard (23) verschenen. Zoals reeds beschreven in de inleiding
zal het, thans vrijwillige, MER een belangrijke rol spelen bij besluitvorming
over het bestemmingsplan. Per brief d.d. 26 juni 2000 heeft de PPC van
Noord-Brabant hierover een advies uitgebracht. Het Ontwerp Bestemmings-
plan zal naar verwachting begin 2002 gereed zijn.

Ontgrondingenvergunning
In de inleiding is reeds aangegeven dat wijziging van de hoofddoelstelling van
het project Noordwaard, waarbij nu ook "rivierverruiming" als hoofddoel
wordt aangemerkt, ertoe geleid dat voor dit project geen ontgrondingenver-
gunning meer nodig is, omdat het project binnen de Ontgrondingenverorde-
ning van I 998 van de provincie wordt gerekend tot de waterstaatswerken. De
op I I mei 2000 ingediende vergunningaanvraag is derhalve ingetrokken.

Mileuvergunning
Door de provincie Noord-Brabant is, op verzoek van de initiatiefnemers, per
brief d.d. 1 I juli 2000 (kenmerk 694893) nogmaals bevestigd dat er bij de
aanleg van het Natuurontwikkelingsproject Noordwaard geen sprake is van
een vergunningplichtige activiteit op grond van de Wet Milieubeheer, aange-
zien het project wordt gezien als een cultuurtechnisch werk, waarbij geen af-
voer van grond uit het plangebied plaatsvindt.

Wet beheer rijkswaterstaatswerken
Sinds de aanleg van de nieuwe primaire waterkering in 1996 (de zogenaamde
NOP-dijk; opgenomen in de Keur in 1998) valt het plangebied onder het ri-
vierbeheer van Rijkswaterstaat. Dit betekent dat nu Rijkswaterstaat verant-

woordelijk is voor het rivierbeheer. Voor het uitvoeren van werken in het
plangebied is een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaats-
werken vereist. Deze vergunning is inmiddels aangevraagd.

Waterstaatswet
In de overeenkomst inrichting zoetwatergetijdegebied Noordwaard 2001 (d.d.
2 november 2001) is opgenomen dat RWS zorg zal dragen voor besluitvor-
ming als bedoeld in art. 12, tweede lid van de Waterstaatswet. Dit is een be-
sluit tot uitvoering van werken ten behoeve van verbetering of verruiming van
de rivier om gronden af te graven, op te hogen of geulen daarin te dichten en
daarop aanwezige beplantingen op te ruimen, wanneer de belangen van
rechthebbenden ten aanzien van die zaken onteigening niet vorderen.
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Vooralsnog worden alle maatregelen ten behoeve van verbetering of verrui-
ming van de rivier uitgevoerd op gronden die reeds in eigendom zijn bij de
convenantpartners of nog worden aangekocht. Op eigendommen van achter-
blijvende bewoners en bedrijven worden, indien nodig, schadebeperkende
maatregelen genomen. Pas wanneer hierover met rechthebbenden geen over-
eenstemming kan worden bereikt, kan worden overwogen om medewerking
afte dwingen middels een besluit als bedoeld in art. 12 Waterstaatswet.

Keur van het waterschap
Vanwege het onttrekken van de huidige waterkerende functie aan een belang-
rijk deel van de dijken rondom het natuurontwikkelingsgebied ("overige wa-
terkering" genoemd), zal de dijkbeheerder, het Hoogheemraadschap Alm en
Biesbosch, de huidige Keur aanpassen. Een verzoek daartoe is reeds door de
initiatiefnemers bij het hoogheemraadschap ingediend.

Peilbesluit
Ingevolge de provinciale Verordening Waterhuishouding is, bij wijziging van
de oppervlakte van het waterbeheersgebied, bij wijziging van het waterpeil,
voor het dempen van sloten en bij het wijzigen van inlaatwerken of lozings-
punten, een wijziging van het Peilbesluit van het waterschap nodig. En ver-
zoek daartoe is ingediend bij het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch.

Onteigeningswet
Een van de hoofddoelstellngen van het project, te weten rivierverruiming ten
behoeve van de realisering van ruimte voor de rivier, biedt de mogelijkheid
om, nu vrijwilige aankoop van alle gronden binnen het plangebied niet reali-
seerbaar blijkt, tot onteigening over te gaan. De Onteigeningswet biedt in titel
!Ia aan Rijkswaterstaat de mogelijkheid om tot onteigening over de gaan ten
behoeve van maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier.

Habitatriclitlijn, Vogelrichtlijn, Natuurbeschermingswet, Vogelwet
In paragraaf 4.3 van deze MER-aanvulling is nader onderbouwd waarom
geen ontheffng in het kader van de Habitatrichtlijn ofVogelrichtlijn nodig is,
daar waar het gaat om beschermde gebieden. Tevens is in genoemde para-
graaf beschreven welke, volgens de Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn, de Na-
tuurbeschermingswet en/of de Vogelwet, beschermde soorten er in het plan-
gebied aanwezig zijn en of deze worden beïnvloed door de werkzaamheden.
Al deze wetten worden per I april 2002 overigens vervangen door de nieuwe
Flora- en Faunawet. Een en ander betekent dat voor de eventuele aantasting
of verstoring van aanwezige beschermde soorten een ontheffing in het kader
van deze nieuwe wet zal worden aangevraagd.

Boswet
Voor het kappen van houtopstanden buiten de bebouwde kom, die zich niet
op erven en in tuinen bevinden, is een melding bij Staatsbosbeheer nodig. In
bijzondere gevallen kan de directeur van Staatsbosbeheer ontheffng verlenen
van de meldings- en herplantplicht.

Pachtwet
Zolang nog niet alle gronden binnen het plangebied zijn verworven, blijft op
nog niet verworven gronden de pachtwet van toepassing.

Sloopvergunning en Bouwvergunning
Voor het verwijderen van woningen en bedrijfsgebouwen is een sloopvergun-
ning van de gemeente nodig. Voor het wijzigen van bestaande bebouwing of
het oprichten van nieuwe bebouwing is een bouwvergunning gemeente nodig.
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Wegenwet en Wegenverkeerswet
Het tijdelijk afsluiten van wegen ten behoeve van de uitvoering van werk-
zaamheden kan voor kort durende afzettingen eenvoudig in de besteksfase
worden geregeld. Indien er gedurende lagere perioden afzettingen nodig zijn,
of er specifieke verkeersmaatregelen nodig zijn, is hiervoor een ontheffng
nodig van de gemeente op grond van de Wegenverkeerswet of de Wegenwet.
Een dergelijke ontheffng kan tevens in de besteksfase worden aangevraagd.
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7 Globale kostenraming

Onderstaand is een indicatie gegeven van de totale kosten die gepaard gaan
met de geplande inrichtingswerkzaamheden in het Natuurontwikkelingsge-
bied Noordwaard. Het aangegeven totaalbedrag is inclusief besteks- en engi-
neeringskosten, aanbesteding en directievoering en BTW, maar exclusief
grondaankopen. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid van deze kostenra-
ming met de raming uit het Inrichtingsplan van mei i 999 zijn de bedragen
zowel in guldens als in (afgeronde) euro's opgenomen. Opgemerkt wordt dat
deze globale kostenraming nadrukkelijk nog géén besteksraming betreft.

Toelichting noten bij tabel

( 1) In genoemd bedrag is geen rekening gehouden met het eventueel vrij-
komen van verontreinigde stoffen of materialen en de stortkosten
daarvan (Hn. 250,--/ton).

(2) Hoeveelheden volgens het geactualiseerde inrichtingsplan "Natuur-
ontwikkelingsgebied Noordwaard" (d.d. februari 2002).

(3) Ophogingen vinden plaats met uit het gebied vrijkomende specie.
(4) Hiervoor is uitgegaan van de kostenraming uit het rapport "Ontslui-

ting WaterwinningbedrijfBrabantse Biesbosch" (Grontmij, oktober
1995), waarbij wel indexering heeft plaatsgevonden. Uitgangspunt is
een wegbreedte van 4,5 meter en taluds van 1 :3.

(5) Opgave Bouwdienst Rijkswaterstaat.

(6) Op basis van opgave door aannemer uit Werkendam (DLG).

(7) Aanbrengen nieuwe asfaltlaag met een breedte van 2,5 m, aanvullen
van bermen en plaatsen paaltjes.

(8) Een recreatiesteunpunt bestaat uit een informatiepaneel, een pick-

nicktafel en 5 à 6 halfverharde parkeerplaatsen.
(9) In principe wordt er vanuit gegaan dat, in overleg met de opdracht-

gever, waar mogelijk wordt gestreefd naar verwerking van de vrijko-
mende verontreinigde grond in het gebied zelf.

(10) Voor de volgende woningen is uitgegaan van de aanleg van een !BA:
Witboomkil i, Witboomkil 3, Witboomkil 4, Noorderklipweg 2 en
Lijnoorden i 5. Voor de woningen langs de Bandijk is uitgegaan van
aansluiting op de riolering.

( 11) Uit een door Rijkswaterstaat uitgevoerde risico-analyse (d.d. mei

i 999) blijkt dat ten aanzien van het geraamde eindbedrag rekening
moet worden gehouden met een marge van + of - i, i miljoen gulden.

i

i
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Overeenkomst inrichting zoetwatergetijdegebied Noordwaard 2001
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Werkendam, 2 november 2001



Overeenkomst inrichting zoetwatergetijdegebied Noordwaard 2001

PARTIJEN:

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, handelende in haar hoedanigheid van
bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de waamemend Directeur Water van het
Directoraat-generaal Rijkswaterstaat Directe Zuid-Holland te Rotterdam, de heer drs.
JW.M. Kuijpers, verder te noemen "de Rijkswaterstaat";

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ten deze rechtsgeldig
verlegenwoordigd door de Directeur van de Directie Zuid gevestigd te Eindhoven, de
heer drs. P. Visser, verder te noemen "LNV";

Het regiohoofd Staatsbosbeheer mevrouw drs. M.P.E Stouten; verder te noemen
"Staatsbosbeheer";

De Provincie Noord-Brabant, ten deze rectsgeldig vertegenwoordigd door de heer dr.
A.J.W. Boelhouwer, verderte noemen "de Provincie";

De Gemeente Werkendam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs.
H.AG. Hellegers; verder te noemen "de Gemeente";

Het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch te Woudrichem. ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer A.B. Snoek, verder te noemen "het
Hoogheemraadschap".

Hierna ook gezamenlijk te noemen "Partjen"

OVERWEGENDE DAT

1. in het nationaal natuurbeleidsplan (1990) het westelijk deel van de Noordaard
bestaand uit de polders Spiering, Maltha en Hardenhoek zijn aangeween als
natuurontwkkelingsgebied, in te richten als zoetwatergetijdegebied;
er sinds 1993,diverse besluiten zijn genomen om natuurontwkkeling mogelijk
te maken:
a) Convenant 25-8-1993 (inspanningsverplichting van partijen om voor

de uitvoering van het natuurbleidsplan zorg te dragen)
b) GS-besluit vaststellng Beheers- en Begrenzingenplan De Biesbosch

d.d. 21-12-1993 (Begrenzingenbesluit);
c) bij besluit van 1993 onder de Samenwerkingsovereenkomst Nurg

gebracht (Nurg);

d) GS-besluit tot vaststellng dijkverbeteringsplan Noordwaard d.d. 5-12-

1995 (dijkverbeteringsbesluit);
partijen in bovenstaande besluiten hebben benadrukt dat de inrichting op basis
van minnelijke verwerving tot stand zou moeten komen;
de provincie bij het Begrenzingenbesluit heeft gesteld dat de aanpassing van
de waterhuishoudkundige toestand pas zal geschieden indien geen gevaar

" voor de achterblijvende ondememersbewoners bestaat. Dit houdt in dat er
maatregelen (zonodig technische voorzieningen) moeten worden genomen die
wateroverlast voorkomen òf dat de wijziging van het waterbeheer pas kan
plaatsvinden na verwerving van die gronden;

i

I

I

2.

I

3.

4.



5. in het Advies Integrale verkenningen Benedenrivieren van februari 2000 het

natuurontwikkelingsgebied Noordwaard is aangemerk als zogenaamde "Geen
spijtmaatregel";

6. het Kabinet onder de titel Ruimte voor de rivier op 15 december 2000 haar

standpunt naar buiten heeft gebracht omtrent o.a. het beheersen van
overstromingsgevaar in het stroomgebied van de grote rivieren. Het kabinet
onderschrijft de noodzaak om te anticiperen op de verwachle
klimaatsveranderingen en bodemdaling. De veiligheid moet gewaarborgd
blijven, de kans op overstroming mag niet toenemen en wateroverlast moet
worden teruggedrongen;

7. in genoemd kabinetsstandpunt wordt gesteld dat in 2015 minimaal 

16000 m3/s

Rijnafvoer met de in de Wet op de waterkering opgenomen kans op
overstromingen afgevoerd kan worden. Dit betekent dat er ingrepen nodig zijn
die ter hoogte van Gorinchem een waterstandverlaging van ca 30 cm
opleveren;

8. in genoemd Kabinetsstandpunt is opgenomen dat gelijktijdig met de planfase

reds lopende nurg-projecen, die passen binnen de doelstellngen van ruimte
voor de rivier, met kracht moeten worden voortgezet;

9. bij brief van 1 juni 2001 de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat het

nurg-project Noordwaard heeft aangemerk als maatregel die met kracht moet
worden voorgezet;

10. de hiervoor noozakelijke planvorming . het 
Inrichtingsplan en de MER zijn in

het najaar 1999 vastgesteld - gereed is;
11. echter de mogelijkheden voor minnelijke verwerving medio 2000 als uitgeput

worden beschouwd;
12. het inzetten van onteigening als flankerend beleid voor voortetting van de

besluitvorming noodzakelijk is;
13. vastgesteld kan worden dat onteigening slechts voor een klein percntage van

het totaal aan onroerend goed, namelijk enkele veldpercelen en 2 woningen,
ingezet behoeft te worden en de overige woonbebouwng in functie kan blijven;

14. partijen het wenselijk vinden om de consequenties voor belanghebbenden in

het gebied, voor de inspanningsverplichting uit het convenant uit 1993 en de te
nemen besluiten in beeld te brengen in de vorm van onderliggende
bestuursovereenkomst;

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
. het zoetwatergetijdegebied Noordwaard: de inrichting van het westelijk deel van het

gebied de Noordward bestaande uit de polders Spiering, Maltha en Hardenhoek
conform het Inrichtingsplan d.d. mei 1999;

. IVB-advies: advies Integrale verkenningen benedenrivieren;

. Kabinetsstandpunt: kabinetsstandpunt Ruimte voor de rivier van 15 december 2000;

. de Beleidslijn: de Beleidslijn ruimte voor de rivier van april 
1997;

. Nurg: Nadere uitwerking rivierengebied, opgenomen in de

samenwerkingsovereenkomst Nurg 1992 en later opgenomen in de
Samenwerkingsafspraak Veilgheid en Natte natuur van maart 2000;

. MHW: maatgevend hoogwater.

. Nop-ijk: de primaire waterkering die in 1996 is aangelegd in de polder Noordwaard.

2



Artikel 2 Projectbeschrijving
1. Het zoetwatergetijdegebied Noordwaard heeft zowel de functie van

natuurontwkkelingsgebied als van overstromingsgebied bij een MHW.
2. Het betreft een natuurontwkkelingsgebied dat onderdeel uitmaakt van de

Ecologische hoofdstructuur zoals bedoeld in het Natuurbeleidsplan van het
ministerie van LNV.

3. Het betreft een overstromingsgebied. Het is een maatregel die het winterbed

vergroot en ruimte voor de rivier creeert. Het is een maatregel die een positief effec
heeft op het Maatgevend hoogwater en verbeteren van de veilgheid. De
Noordwaard levert een MHW-verlaging op van 3cm bij Gorinchem. Dit is bijna 10 %
van de taakstellng voor MHW-verlaging tot 2015 bij Gorinchem.

4. Het natuurontwkkelingsgebied Noordaard zal worden ingericht als een
zoetwatergetijdegebied. Het water van de Beneden Merwede zal permanent via
twee openingen in de Merwededijk, een in de Bandijk en een aan de zuidzijde bij
Mallha in het gebied in- en uitstromen en via een krekenpatroon haar weg
vervolgen. Na aanleg zal het krekenpatroon zich vrijelijk in het gebied gaan
bewegen volgens de dynamiek van de rivier.

Artkel 3 Doel van de overeenkomst
1. Om uitvoering te kunnen geven aan het Kabinetsstandpunt zal de inrichting van het

zoetwatergetijdegebied moeten worden versneld met een garantie op uitvoering
voor 2015.

2. Partjen hebben een inspanningsverplichting om er voor te zorgdragen dat
aansluiting zal plaatsvinden in 2006.

3. Deze overeenkomst moet een zo compleet mogelijk beeld geven van de
consequenties die dit heeft voor belanghebbenden in het gebied, voor de
inspanningsverplichtingen van partijen zoals vastgelegd in het convenant van 1993
en ook voor het te volgen besluitvormingskader.

4. Tevens zullen de condities voor beheer en ondertoud voor het
zoetwtergetijdegebied Noordaard worden vastgelegd in een
uitvoeringsovereenkomst die onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst.

UITGANGSPUNTEN

Artikel 41nrichtlngsplan en MER
1. De inrichting van het zoetwtergetijdegebied zal geschieden conform het

voorkeursaltematief uit het vastgestelde Inrichtingsplan en het MER.
2. Het Inrichtingsplan zal slechts op een zodanige wijze worden gewijzigd dat dit

strookt met de uitgangspunten van deze bestuursovereenkomst.
3. Het MER zal worden aangevuld met de wijzigingen als gevolg van deze

bestuursovereenkomst.

Artikel 5 Wijzigen waterhuishouding
Door het doorsteken van de Merwededijk en Bandijk komt het achterliggende gebied in
open verbinding met de rivier de Beneden Merwede te staan. Deze wijziging van de
watertuishoudkundige toestand mag geen gevaar opleveren voor de achterblijvende
ondememers en bewoners. Voor zover er geen schadebeperkende maatregelen
kunnen. worden genomen moeten de onroerende zaken worden verworven alvorens tot
herinrichting kan worden overgegaan.
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Artikel 6 Verwerven
Partijen komen overeen dat onteigening als flankerend beleid zal worden ingezet om de
noodzakelijke onroerende zaken te verwerven voor zover dit vereist wordt vanuit-de
doelstellng van Ruimte voor de rivier.

Artikel 7 Agrarische gronden
1. Agrarisch gebruik van de percelen grond is na realisering van het project onmogelijk

door de dagelijkse invloed van het getijdewater.
2. Alle agrarische gronden zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het project en

zullen, voor zover ze niet reeds zijn aangekocht of minnelijk kunnen worden
verworven, worden onteigend.

3. LNV behoudt haar koopplicht voor percelen grond, als opgenomen in het convenant
van 1993.

Artkel 8 Bebouwing en bewoning
1. Deze overeenkomst heeft alleen betrekking op de bebouwing die door de aanleg

van de primaire waterkering in 1996 buitendijks is komen te liggen waardoor een
gewijzigde watemuishoudkundige toestand is ontstaan.

2. Partjen komen overeen dat bewoning van de in het eerste lid genoemde bebouwing
mogelijk moet blijven voor zover de veilgheid niet in het geding is.

3. Partijen hebben een inspanningsverplichting om er voor te zorgen dat de bebouwing
die in het gebied achterblijf aangesloten kan worden op het riool, conform het
gemeentelijk rioleringsplan.

4. LNV heeft een aankoopplicht voor deze woningen tot het moment waarop het
bestemmingsplan is vastgesteld.

5. Bij de aankoop als bedoeld in het voorgaande lid zal een premie over de
markaarde worden betaald, zodanig dat aangekocht wordt op basis van volledige
schadeloosstellng zoals dit toegepast wordt bij onteigening.

6. Toepassing van de criteria voor veilgheid betekent dat twee woningen verworven
moeten worden, zonodig door middel van onteigening.

Artikel 9 Bijlagen
1. Een overzicht van het te verwerven onroerend goed van particulieren en bedrijven

maakt als bijlage 1 onderdeel uit van deze overeenkomst.
2. De criteria voor veiligheid die voor het zoetwatergetijdegebied zijn gehanteerd zijn

weergegeven in een nota die als bijlage 2 onderdeel uitmaakt van deze
overeenkomst.

BESLUITEN

Artikel 10 Rechtsgevolgen van de overeenkomst
1. De in de artikelen 4 tot en met 8 opgenomen uitgangspunten uit deze overeenkomst

dienen in diverse besluiten te worden verwerk om de benodigde rechtsgevolgen te
verkrijgen.

2. Het eerste besluit waartegen belanghebbenden beroep zullen kunnen instellen zal
zijn het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan dat
als enige besluit zal gelden voor het gehele zoetwatergetijdegebied Noordwaard.

i

I

Artikel 11 Te nemen besluiten gemeente
1. In het bestemmingsplan zal het zoetwatergetijdegebied een tweetal functies worden

toegekend: natuurontwikkelingsgebìed en overstromingsgebied.
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2. De gemeente zal het bestemmingsplan op zodanige wijze opstellen dat de te
onteigenen onroerende zaken hun huidige bestemming, landbouw 

en bewoning,

verliezen, confonn de uitgangspunten van deze overeenkomst.
3. In het bestemmingsplan zal tot uiting komen dat in het gebied de Beleidslijn Ruimte

voor de Rivier van toepassing is. Dit betekent dat er bebouwingsbeperldng geldt
binnen het plangebied.

4. Het opgestelde MER zal als vrijwilige MER onderdeel uitmaken van het
bestemmingsplan. De gemeente zal de Minister van VROM en LNV om de
benodigde toestemming voor een vrijwillge MER vragen.

Artikel 12 Te nemen besiuiten Rijkswaterstaat
1. Rijkswaterstaat zal zorgdragen voor besluitvonning als bedoeld in artikel 12,

tweede lid van de Waterstaatswet. Dit is een besluit tot uitoering van werken ten
behoeve van verbetering of verriming van de rivier om gronden af te graven, op te
hogen of geulen daarin te dichten en daarop aanwezige beplantingen op te ruimen,
wanneer de belangen van rechthebbenden ten aanzien van die zaken redelijkerwjs
onteigening niet vorderen.

2. Rijkswaterstaat zal zorgdragen voor besluitvonning als bedoeld in titelIIa van de

Onteigeningswet "onteigening ten behoeve van verbetering of verriming van de
rivier".

3. Rijkswaterstaat zal zorgdragen voor de verlening van de benodigde vergunning als
bedoeld in de Wet beheer rijkswaterstaatswerKen.

Artikel 13 Te nemen besluiten provincie
De provincie zal het gebied na uitvoering van de werkaamheden aanwijzen als
stiltegebied.

Artkel 14 Te nemen besluiten hoogheemraadschap
1. In de Keur van 1996 is de Nop-dijk als primaire waterkering opgenomen en de

Bandijk als "overige waterkering". In de Verordening op de waterkering Noord-
Brabant staat de Nop-ijk als primaire waterkering opgenomen.

2. Het hoogheemraadschap zal zorgdragen voor aanpassing van de Keur 1996, in die
zin dat de Bandijk als "overige waterkering" van de bijbehorende kaart wordt
verwjderd.

3. Het huidige peilbesluit zal voor het westelijk deel van de polder Noordwaard worden
ingetrokken.

Artikel 15 Schaderegeling bewoners
1. Als schadeveroorzakend besluit voor de achterblijvende bebouwing voor het

ontstaan van schade wordt aangemerk, de besluiten als bedoeld in artikel 12.
2. In het besluit als genoemd in het eerste lid zal worden vastgesteld op welke wijze

en omvang de schade zal worden vergoed. De eventuele vemattingsschade als
gevolg van het openstellen van het gebied voor de rivier de Beneden Merwede
maakt daar in ieder geval 

onderdeel van uit.

3. Zo veel mogelijk zal de volgende voorKeursvolgorde worden toegepast:
a) zoveel mogelijk feitelijke maatregeien nemen om schade te

voorkomen;
., b). te verwachten schade onderzoeken en vaststellen per object en dit

met een afkoopregeling aanbieden (en dit vastleggen in een
erfdienstbaarheidsrecht);
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c) schade vaststellen in kader van de Regeling Nadeelcompensatie

Verkeer en Waterstaat.

4. De kosten van toegekende schadevergoeding worden gelijkelijk door LNV en
Rijkswaterstaat gedragen.

5. Onder de kosten worden in ieder geval gerekend; het uit te keren bedrag aan
schadevergoeding en de procedurekosten.

COORDINATIE EN COMMUNICATIE

Artikel 16 Coördinatie Provincie

De provincie zal zorgdragen voor de coördinatie van het besluitvormingskader en voor
de communicatie.

Artikel 17 Coördinatie besluiten
1. Partijen zullen de nodige procedures opstarten en de voortgang daarvan bewaken.
2. Als aanvrager voor de benodigde vergunningen en besluiten zal Dienst Landelijk

Gebied optreden.
3. Partijen maken de door hen te nemen (ontwerp) besluiten zoveel mogelijk gelijktijdig

bekend, zodat de bezwaar- en beroepsprocedures in een zelfde tijdsspanne kunnen
worden doorlopen.

4. De in het kader van de bezwaarprocedures te houden hoorzittingen worden zoveel

mogelijk binnen een tijdspanne van 2 weken gehouden.

Artkel 18 Communicatie en bekendmaking
De belanghebbenden zullen zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van de
inhoud van deze overeenkomst.

FINANCIEN
Artikel 19 Flnancil!le verdeling van projeetkosten
1. Verdeling van kosten tussen LNV en Rijkswaterstaat blijft conform de nurg-afspraak

50%:50%.
2. De extra kosten die voortloeien uit deze overeenkomst worden gefinancierd uit de

begrotingspost onvoorzien die hiervoor toereikend is.

OVERIGE BEPALINGEN

Artkel 20 Rechtskaraktr van deze overeenkomst en geschilenregeling
1. De in deze overeenkomst neergelegde afspraken zullen in rechte niet afdwingbaar

zijn.

2. Een parlij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere
partijen mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschiL.

3. Binnen vijf werkdagen na de dagtekening van de in het tweede lid van dit artikel
bedoelde mededeling zendt elke partij zijn zienswijze omtrent het geschil, alsmede
een voorstel voor een opiossing daarvan, aan de andere partijen.

4. Binnen drie werkdagen na afloop van de in het derde lid genoemde termijn
overleggen partijen over een oplossing van het geschiL. Elke partij kan zich door
deskundigen doen bijstaan.

5. Elke partij draagt de eigen kosten, voortloeiende uit de procedure van het tweede
tot en met het vierde lid.
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Artikel 21 Onvoorziene omstandigheden
Indien onvoorziene omstandigheden opkomen die van dien aard zijn, dat deze
overeenkomst billjkheidshalve behoort te worden gewijzigd of die wezenlijke gevolgen
hebben voor de uitvoering van deze overeenkomst, zullen de partijen over de noodzaak
en de inhoud van wijziging in overleg treden.

Artikel 22 Vereveningsbepaling
1. Indien bepalingen uit deze overeenkomst afwjken c.q. strijdig zijn met het

convenant 1993 en Nurg-afspraken worden de bepalingen uit deze overeenkomst
toegepast.

2. Indien bepalingen uit deze overeenkomst afwjken c.q. strijdig zijn met eerder ten
aanzien van dit project tussen partijen gemaakte afspraken welke hier geen deel
uitmaken, worden de bepalingen uit deze overeenkomst toegepast.

Artikel 23 Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artkel 24 Inwerkingtrding
Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de 1 

,te dag na ondertekening

door alle partjen.

Artikel 25 Relatie met andere overeenkomsten
1. Het project valt onder de Nurg-regeling en sinds 30 maart 2000 onder de

Samenwerkingsafspraak Veilgheid en Natte Natuur. De daarin opgenomen
voorwaarden worden geacht onderdeel uit te maken van deze overeenkomst.

2. Het project valt onder de uitwerkingsovereenkomst "Aankoopstrategieplan
rivierengebied" van 20 december 2000.

3. Het convenant van 25 augustus 1993 wordt hierbij ingetrokken.

Artkel 26 Citeertitel
Deze overeenkomst kan worden aangehaald als "Overeenkomst inrichting
zoetwatergetijdegebied Noordwaard 2001".

I

I

l

7



Aldus overeengekomttwaalfvoUd opgemaakt en ondertekend te Werkendam
op 2 november 20~'¡~.' ..i ;

,

namens het Dire 'oraat-ge eraalRÍjksw erstaat. Directie Zuid.Holland
dhr. drs. J.W.M. uijpers

~

namens de Provincie,
dhr. dr. A.J.W. Boelhouwer,J
namens de Gemeente,

ct(iiiers

I'

-

namens het Hooghee ap,
dhr. A.B.

r
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Uitvoeringsovereenkomst inrichting zoetwatergetijdegebied
Noordwaard 2001

PARTIJEN:

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, handelende in haar hoedanigheid van
bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de waamemend Directeur Water van het
Directoraat-generaal Rijkswaterstaat Directe Zuid-Holland te Rotterdam, de heer drs.
J.W.M. Kuijpers, verder te noemen "de Rijkswaterstaat";

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de Directeur van de Directie Zuid gevestigd te Eindhoven, de
heer drs. P. Visser, verder te noemen "LNV";

Het regiohoofd Staatsbosbeheer mevrouw drs. M.P.E. Stouten; verder te noemen
"Staatsbosbeheer";

De Provincie Noord-Brabant, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer dr.
A.J.W. Boelhouwer, verder te noemen "de Provincie";

De Gemeente Werkendam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs.
HAG. Hellegers; verder te noemen "de Gemeente";

Het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch te Woudrichem, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer A.B. Snoek, verder te noemen "het
Hoogheemraadschap".

Hiema ook gezmenlijk te noemen "Partijen"

Artikel 1 begripsomschrijvingen
. Wbr: wet beheer rijkswaterstaatswerken

. Nop-dijk: de primaire waterkering die in 1996 is aangelegd in de polder Noordwaard.

Artikel 2 Verantwoordelijkheid voor veilgheid bij hoogwater
1. Tot het moment van doorsteken van de dijk zijn provincie en rijk gezamenlijk

verantwoordelijk voor de veiligheid van het gebied.
2. Na het doorsteken van de Merwededijk en Bandijk is Rijkswaterstaat

verantwoordelijk voor de veilgheid van het gebied.

Artikel 3 Overdracht/beëindigen waterkeringsbeheer
1. Het huidige waterkeringsbeheer, na de aanleg van de Nop-dijk, door het waterschap

bestaat uit het instandhouden van het huidige grondprofiel tussen de beide
teenlijnen, zulks voor rekening van het Rijk.

2. Op het moment van feitelijke aansluiting van het gebied op de rivier zal het feitelijke
waterkeringsbeheer van het waterschap, worden beëindigd.

3. Hiervoor is geen overdrachtshandeling meer benodigd.

I
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Artikel 4 Rivierbeheer
1. Het rivierbeheer van Rijkswaterstaat strekt zich, conform de Wbr, uit van

buitenkruinlijn tot de buitenkruinlijn van de primaire watef1ering. In casu betekent dit
dat aanleg van en besluitvorming aangaande de Nop-dijk er toe heeft geleid dat het
gebied automatisch onder de Wbr is komen te vallen.

2. Rijkswaterstaat zal zorgdragen voor verlening van de Wbr-vergunning, voor het
aanbrengen van inlaten en overlaten met als gevolg het in functie brengen van een
nieuwe stroomgeul.

3. De Meiwededijk en Bandijk behouden hun functie als waterstaatswef1.
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de constructie
van beide dijken.

4. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de
veiligheidsvoorzieningen, zijnde het civieltechnisch beheer van de inlaat en
doorstroomopeningen, inclusief het viaduct.

5. Na het doorsteken van de Meiwededijk en Bandijk zal Rijkswaterstaat, conform de
afspraken uit de "Samenwef1ingsafspraak Veilgheid en Natte Natuur" zorgdragen
voor het sedimentbeheer voor zover noodzakelijk voor de veilgheid of het
onderhoud van de vaargeul in de rijkswateren.

6. De Spieringsluis zal haar huidige functie behouden.
7. Voor het overige zullen de belangen van de rivierbeheerder, o.a. in het kader van

ruimte voor de rivier, worden behartigd door toepassing van de Wet beheer
rijkswaterstaatswef1en en de gedoogbepalingen uit de Waterstaatswet.

Artikel 5 Overdracht kwaliteits. kwantiteitsbeheer
1. Het kwaliteits- en kwantiteitsbeheer zal op het moment van feitelijk aansluiten op de

rivier overgaan van het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch naar
Rijkswaterstaat.

2. Het gebied zal vallen onder de Nieuw Meiwede dat als hoofdwater staat aangeduid
in de Uitvoeringsregeling waterhuishouding.

3. Deze overdracht zal geschieden onder regeling van de huishoudelijke lozingen en
de belastingheffng binnen plangebied.

Artikel 6 Natuurbeheer
1. Het dagelijks beheer zal worden uitgevoerd door staatsbosbeheer; zie

Inrichtingsplan pag. 27. De overdracht zal plaatsvinden conform de Nurg-afspraken.
2. Staatsbosbeheer is ook verantwoordelijk voor het natuurbeheer van de Meiwededijk

en Bandijk. Dit beheer wordt in overleg met Rijkswaterstaat vastgesteld en
vervolgens opgenomen in de Wbr-vergunning.

Artikel 7 Wegbeheer
1. De gemeente is en blijft wegbeheerder van de Bandijk, Hilweg, VeelWeg en de Weg

Lijnoorden vanwege het openbare karakter van die wegen.
2. Het onderhoud van de weg, inclusief het gedeelte op de viaducten, komt voor

rekening van de gemeente.
3. De kosten voor herstelwerkzaamheden als gevolg van Maatgevend hoogwater zijn

voor rekening van Rijkswaterstaat.

Artikel 8 Bereikbaarheid
1. De ontsluitingsweg voor het wateiwinbedrijf dient te voldoen aan de volgende eisen:

de hoogte van het wegdek dient minimaal 2,95 plus NAP te zijn en de stabilteit
dient voldoende te zijn voor vrachtverkeer tot 40 ton.
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2. Dit betekent dat de Hilweg, alvorens tot het doorsteken van dijk wordt overgegaan,
wordt opgehoogd ten behoeve van de bereikbaarheid van O.a. het
walerleidingbedrijflbedrijfterrein Petrsplaat.

3. De kosten komen voor rekening van initiatiefnemers.

Artikel 9 Wateronttrekking Waterwinbedrijf
1. De metingen van 16 september 1999 hebben aangegeven dat conform de

berekening in de MER er geen negatieve effecten zijn te verwachten van de inlaat
van Rijn- en Maaswater op de mogelijkheid van waterontlrekking door het
Wateiwinbedrijf.

2. Tevens kan worden vastgesteld dal uitvoering niet te verwachten is voor 2005, het
moment waarop de zoutlozing door de Kalimijnen beeindigd zal worden.

3. Mocht er desondanks in de toekomst daadwerkelijk schade optreden kan het
Waterwnbedrijf een beroep doen op de Regeling Nadeelcompensatie Verkeer en
Waterstaat 1999.

Artikel 1 0 Ontgrondingswerk
Het ontgrondingswerk in de Hardenhoek zal niet eerder ter hand worden genomen dan
nadat duidelijk is dat helontgrondingswerk kan worden afgesloten met het aantakken
van het totale zoetwatergetijdegebied Noordwaard op de Nieuwe Merwede en het Gat
van Kampen. Dit om dire na inrichting ook de dynamiek in het gebied te introduceren
die leidend is geweest voor het Inrichtingsplan.

Artikel 11 Eigendom
Conform de Nurg- en Samenwerkingsafspraken wordt na verwerving en inrichting het
eigendom overgedragen aan Staatsbosbeheer.

Artikel 12 Relatie met andere overeenkomsten
Deze overeenkomst maakt onderdeel uit van de Overeenkomst inrichting
zoetwatergetijdegebied Noorclaard 2001.

Artikel 13 Citeertitel
Deze overeenkomst kan worden aangehaald als "Uitvoeringsovereenkomst inrichting
zoetwatergetijdegebied Noorclaard 2001".
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Toelichting Overeenkomst inrichting zoetwatergetijdegebied 2001

Voorgeschiedenis
In het Natuurbeleidsplan van het Ministerie van LNV zijn grenzend aan de Biesbosch,
als kerngebied binnen de Ecologische Hoofdstructuur, enkele natuurontwIkkelings-
gebieden aangewezen. Dit betreft gebieden die nu nog in gebruik zijn bij de landbouw
maar die in de toekomst voor natuuronlwkkeling in aanmerking komen. Deze gebieden
dienen als zoetwatergetijdegebied te worden ingericht. Eén van die gebieden is het
westelijk deel van de polder de Noordwaard die bestaat uit de polders Spiering,
Hardenhoek en Maltha (circa 600 ha). Een kaart van het gebied Is bijgevoegd. Van
overheidszijde is in 1993 een convenant gesloten met een inspanningsverplichting om
de uitvoering van het natuuronlwkkelingsgebied op te starten.

Sinds 1993 zijn er diverse besluiten genomen om natuuronlwkkeling mogelijk te maken
zoals een Natuurontwkkelingsplan en een Begrenzingenbesluit. In 1993 is het
natuuronlwkkelingsplan ook onder de vlag van de Raamafspraak realisatie
natuurontwikkelingsprojecten uiterwardengebied (Nurg) gebracht, wat betekent dat de
kosten 50%-50% worden gedragen door de initiatiefnemers LNV en RWS. In het
Inrichtingsplan is een begroting voor verwerving en inrichting opgenomen. In 1994 is
DLG begonnen met de verwerving van de benodigde gronden. In december 1995 heeft
de provincie het plan voor de aanleg van een nieuwe primaire waterkering vastgesteld,
in het kader van de Deltawet Grote Rivieren, waardoor het gehele natuuronlwkkelings-
gebied van de Noordwaard buitendijks is komen te liggen. In het voo~aar 1999 is het
MER aanvaard en is het Inrichtingsplan met de uitwerking van het voorkeursaltematief
door de initiatiefnemers vastgesteld.

Randvoorwaarden
Van overheidswege zijn een aantal randvoorwaarden voor het natuuronlwkkelingsplan
Noordwaard in die hiervoor genoemde besluiten steeds benadrukt:
a) aanpassing van de waterhuishoudkundige toestand zal pas geschieden indien geen

gevaar voor de achterblijvende ondernemersbewoners bestaat. Dit houdt in dat er
maatregelen genomen moeten worden die wateroverlast voorkomen of dat de
wijziging van het waterbeheer pas kan plaatsvinden na verwerving van die gronden.
Tot verwerving van de gronden mocht geen sprake zijn van een verslechtering van
de waterhuishouding noch ten aanzien van de bescherming tegen hoog
buitenwater. (Begrenzingenbesluit);

b) verwerving zal geschieden op basis van vrijwllgheid (nurg);
c) voor de percelen cultuurgrond geld een aankoopplicht;
d) voor de woningen geldt als uitgangspunt dat deze allemaal opgekocht worden.

Recente ontwikkelingen

Medio 2000 werd door DLG geconstateerd dat de mogelijkheden voor minnelijke
verwerving in het gebied waren uitgeput. Van twee veldkavels en zeven woningen
gaven de eigenaren aan niet tot verkoop over te wilen gaan. De reeds opgestarte
procedures voor de ontgrondingenvergunning en het bestemmingsplan werden
respectevelijk opgeschort en stilgelegd nu verwerving niet binnen redelijke termijn
verwacht kon worden.
Een dergelijke stagnatie is niet alleen ongewenst voor de natuuronlwkkeling maar is
vooral niet accptabel vanwege het verlagende effect op het Maatgevend hoogwater

(MHW) dat de voorgestane inrichting van het natuuronlwkkelingsplan de Noordwaard
heeft. Het MHW-verlagend effect is ongeveer 10% van de taakstellng voor 2015 bij



Gorinchem namelijk 3cm. In het advies Integrale Verkenningen Benedenrivieren van
februari 2000 is om die reden het natuurontwikkelingsplan als zogenaamde "geen
spijtmaatregel" opgenomen. In het Kabinetsstandpunt Ruimte voor de Rivier van
december 2000 is opgenomen dat lopende Nurg-projecten met kracht moeten worden
voorgezet om de taakstelling voor 2015 te kunnen halen. Tevens is opgenomen dat
waar nodig daarvoor tussentijds besluiten worden voorgelegd over prioritaire
maatregelen. Dit betekent dat niet gewacht behoeft te worden op de vaststellng van
een PKB "Ruimte voor de rivier" in 2003. Deze ontwikkelingen vragen juist om
versnellng van het natuurontwkkelingsplan Noordwaard met een garantie op uitvoering
voor 2015. In de brief van 1 juni 2001 van de Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat is het nurg-project Noordwaard als maatregel aangewezen die met kracht
moet worden voortgezet.

Onteigening
In recent Nurg-beleid (Aankoopstrategie rivierengebied 20 december 2000) is
aangegeven dat verwerven op basis van onteigening in het rivierengebied mogelijk
moet zijn. Daarin is onder andere het volgende opgenomen: "Naarmate de planvorming
vordert, de beschikbaarteid van de gronden dringender wordt enlof een harde
opleverdatum nadert kan onteigening als flankerend beleid worden ingezet. Het
onteigeningsinstrument mag slechts zeer terughoudend worden ingezet en alleen als
zwaarwegende maatschappelijke belangen in het geding zijn. Daarvan is sprake als de
te treffen maatregelen rivierverriming tot doel hebben. Vastgesteld kan worden dat
voor het natuurontwikkelingsplan Noordaard aan de genoemde criteria word voldaan.
In het bovenstaande is reeds aangegeven dat de planvorming is afgerond (vaststaand
inrichtingsplan) en er sprake is van maatrgelen die rivierverriming tot doel hebben
(urgent publiek belang). Bovendien gaat het nog slechts om een zeer klein percentage
van het totaal van de percelen grond en woningen dat verworven dient te worden. Dit
laatste punt zal in het onderstaande nog nader worden toegelicht.

Voor alle nog te verwerven percelen grond en woningen is door de projectgroep nader
bekeken of onteigening noodzakelijk is. De noodzaak word in onteigeningszaken pas
aangenomen als de inbeslagneming zodanig ingrijpend is dat verder gebruik van de
onroerende zaak (nagenoeg) onmogelijk wordt.
Door de dagelijkse invloed van getijdenwater is het onmogelijk om het agrarisch
gebruik van de percelen grond, gezien de ligging nabij de kreken, na realisering van het
zoetwatergetijdegebied voort te zetten.
Van de meeste woningen kan niet gesteld worden dat na realisering van het
zoetwatergetijdegenbied het gebruik onmogelijk wordt. Dit is alleen anders indien de
veiligheid in het geding is. Onderzoek door Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat voor
twee woningen geldt dat de veilgheid na inrichting niet gegarandeerd kan worden. De
betreffende woningen bevinden zich in het gebied waar de te graven geulen zich
vrijelijk zullen gaan bewegen en bevinden zich niet aan een openbare weg zodat
bereikbaarheid niet gegarandeerd is. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen
naar bijlage 2 over veiligheidscriterta, opgesteld door Rijkswaterstaat. Dit betekent dat
onteigening noodzakelijk is voor twee veldkavels en twee woningen.

Blijvende bebouwing
De overige woningen kunnen, al dan niet met het treffen van beschermende
maatregelen voor de wijziging in de watertuishouding in het gebied in functie blijven.
Voor de natuurfunctie zijn betreffende woningen vanwege hun ligging aan de rand van
het gebied acceptabeL. Het vasthouden aan het uitgangspunt dat alle woningen

2



aangekocht moeten worden weegt niet op tegen het belang om het
natuurontwikkelingsplan Noordwaard met kracht voort te zetten. Aankoop van de
woningen blijf echter voor de natuurontwkkeling wel wenselijk.
Gezien de wenselijkheid van aankoop en het feit dat er een nieuw aankoopbeleid
gevolgd zal worden, verdient het de voorkeur om de bewoners ook in de toekomst in de
gelegenheid te stellen om hun woning vrijwllg te verkopen. Ten eerste door een
aankoopplicht aan te nemen zoals ook voor de cultuurgronden reeds geldt. En ten
tweede door de bewoners in de gelegenheid te stellen om hun woningen alsnog te
verkopen met een premie boven op de markaarde, hetgeen overeenkomt met
aankoop op basis van volledige schadeloosstellng. Deze regeling gold ook in het
eerste jaar na aanleg van de primaire waterkering. Indien men daar geen gebruik van
wenst te maken heeft men recht op vergoeding van schade indien die zich voordoet.
Het aspect van schadevergoeding moet een plek krijgen in de nog te nemen besluiten.
Met zowel de aankoop van woningen als eventueel het trffen van maatrgelen of het

uitkeren van schadevergoeding is in de begroting van het natuurontwkkelingsplan
Noordwaard rekening gehouden.

Te nemen besluiten
Het zoetwatergetijdegebied Noordwaard valt sinds de aanleg van de nieuwe primaire
waterkering in 1996 onder het rivierbeheer van Rijkswaterstaat, dat gelegen is tussen
de buttenkruinlijnen van de primaire waterkeringen. Dit betekent dat nu Rijkswterstaat
verantwoordelijk is voor het rivierbeheer en de versnellng van het
natuurontwkkelingsplan Noordaard noodzakelijk is vanwege de taakstellng voor
Ruimte voor de Rivier, het voor de hand ligt om een waterstaatsbesluit te nemen dat de
inrichting van het zoetwatergetijdegebied mogelijk maakt. De waterstaatswetgeving
biedt op dit moment echter geen allesomvattend besluit voor "Ruimte voor de
riviermaatregelen". Door enkele wetswijzgingen in december 1999 in de
waterstaatswetgeving kan Rijkswaterstaat wel gebruik maken van een tweetal nieuwe
juridische instrmenten. Deze zijn nog niet eerder toegepast zodat er geen beschikking
is over rechtspraak die de reikwjdte van betreffende instrumenten volledig in beeld
brengt.
Ten eerste biedt artikel 12, tweede lid, van de Waterstaatswet Rijkswaterstaat een

projectbesluit om werken uit te voeren voor ruimte voor de rivier bestaande uit het
afgraven van gronden, zoals de Merwede- en Bandijk en de geulenpatronen, voor
zover onteigening redelijkerwjs niet gevorderd kan worden en onder gehoudenheid tot
het vergoeden van schade.
Ten tweede is voor de uitvoering van werken een vergunning op grond van de Wet
beheer rijkswaterstaatswerken vereist. De wijziging van de waterhuishoudkundige
toestand voor de eigenaren in het zoetwatergetijdegebied ontstaat als gevolg van deze
besluiten. Deze besluiten dienen als schadeveroorzkend besluit 

te worden

aangemerk zodat schadeverzoeken gericht dienen te worden aan Rijkswaterstaat.
Ten derde biedt de Onteigeningswet in titel 11 Rijkswaterstaat een titel voor Ruimte voor
de Riviermaatregelen. Rijkswaterstaat kan deze voor het zoetwatergetijdegebied
inzetten om de twee veldpercelen en woningen te onteigenen.
Deze besluiten kunnen echter niet rechtmatig genomen worden als er niet reeds een
ontwerpbesluit bestemmingsplan ligt waartegen door een ieder beroep ingesteld kan
worden. Daarmee wordt het te wijzigen bestemmingsplan, dat als enige besluit het

gehele in te richten gebied omvat, het eerste besluit voor de inrichting van het
natuurontwikkelingsplan Noordwaard waarop een ieder kan ageren tegen de hierboven
uiteengezette gewijzigde aanpak van het natuurontwkkelingsplan Noordwaard.
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Bestuursovereenkomst en Communicatie
Deze wijziging in aanpak van overheidszijde heeft consequenties voor de
inspanningsverplichting van partjen, voor de verdere wijze van besluitvorming en niet
op de laatste plaats voor de belanghebbenden in het gebied.
Om voor zowel partijen als derden een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen wat die
consequenties zijn en hoe daarmee in de toekomst zal worden omgegaan is een
bestuursovereenkomst opgesteld. De overeenkomst bestaat uit twee delen; een
hoofddeel waar de gewijzigde aanpak in wordt geformuleerd en een uitvoeringsdeel
voor wat betreft de diverse beheers-, verantwoordelijkheids- en onderhoudsaspecten.
Voor dat laatste heeft de gewijzigde aanpak geen bijzondere consequenties:
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het rivierbeheer, LNV/Staatsbosbeheer voor
het natuurbeheer en de gemeente voor het weg 

beheer. Door de consequenties in een

zo vroeg mogelijk stadium met belanghebbenden te communiceren kan mogelijk
voldoende maatschappelijk draagvlak worden gecreêerd. Hiertoe zijn 'keukentafel'-
gesprekken, een 'huiskamer'gesprek en een algemene informatiebijeenkomst
gehouden.

I
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Bijlage 1 Overeenkomst inrichting zoetwatergetijdegebied
Noordwaard 2001

Verwerving van gronden en gebouwen in Noordwaard
Situatie per 14 augustus 2001 en plan van aanpak

Huidige situatie
In 1993 is met het begrenzingenplan de aankoop van de EH5-gronden in het N.O.P.
Noordwaard gestart. De opdracht was 415 ha landbouwgrond aan te kopen met daarop
zeven boerdenjen. In 2001 zijn de zeven boerdenjen aangekocht en is van de 415 ha
landbouwgrond 371 ha aangekocht: ca 44 ha nog niet aangekocht. Op één aankoop
loopt nog één ontbindende voorwaarde. Vier laag gelegen gebouwen zijn gesloopt en
nog één gebouw wordt in 2001 gesloopt.

Te onteigenen percelen:
. P. de Ruiter uit Giessenburg (agranêr) een akker van ca. 8,5 ha
. J. de Jong uit Giessenburg (agranêr) een akker van ca. 33,5 ha

Bij een geopende dijk wordt deze landbouwgrond onbruikbaar voor de agranêr, omdat
dan het grondwater tot het maaiveld stijgt.

In laatste instantie mogelijk te onteigenen:
Verwacht wordt dat voor de onderstaande perclen in goed overleg oplossingen
worden gevonden door aankoop of het nemen van technische maatregelen of een
toekennen van een schaderegeling. Indien dit niet tot de gewenste overeenkomst leidt,
is onteigening in laatste instantie noodzakelijk.
. H. Baêlde, Bandijk 57 te Werkendam (rustend agranêr) grasland van ca. 2 ha om

zijn terp. Deze gepensioneerde agranêr heeft nog een 2 ha grasland rond de terp
van zijn woonhuis liggen. Bij een geopende dijk zal het grondwater tot het maaiveld
van dit grasland stijgen.

. Onder voorbehoud: de landbouwpercelen van J.P. Baêlde, Bandijk 56, in verband
met een ontbindende voorwarde in de gesloten koopovereenkomst (ca. 10 ha).

Ook zijn er nog percelen 'natuurgrond (gnend, ruigte, water) van:
. Ames uit Dordrecht van ca. 0,5 ha
. Waterwnbednjf WBB te Werkendam van ca. 5,5 ha (Lijnoorden)
. Waterwnbednjf WBB te Werkendam van ca. ?? ha (polder westelijk

Maltha)
. Hoogheemraadschap A&B diverse percelen en watergangen
Bij een geopende dijk zullen deze percelen sterk vematten tot bijna constant onder
water staan.

Te onteigenen gebouwen met erf:
Om het plan uit te voeren is afbraak nodig van de gebouwen van:
. Voor den Dag, Ooievaar 1

. De Bruin, Pannekoek 1

. I.J. Baêlde, Bandijk 56

. Onder voorbehoud: J.P. Baêlde, Bandijk 56, in verband met een ontbindende

voorwaarde in de gesloten koopovereenkomst.
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Deze gebouwen kunnen om drie redenen niet gehandhaafd blijven:
ze liggen te ver in de rustige zone van het te realiseren natuurgebied;
ze liggen in het meandergebied van de geulen, waardoor er erosiegevaar optreedt;
en een veilige vluchtroute bij hoogwater is moeiljk te garanderen.

Overige bebouwing:
De onderstaande gebouwen zijn zodanig gelegen dat inpassing in het inrichtingsplan
Noordwaard mogelijk is. Om te voldoen aan de eisen van de natuurwaarden, aan een
veilge vluchtroute bij hoogwater en aan een regeling voor hoogwaterschade is:
of aankoop wenselijk, waarna het gebouw in een erfpachtcontract en met het nemen
van technische maatregelen ingepast kan worden;

of een overeenkomst nodig over de afkoop van de hoogwaterschade en de te nemen
technische maatregelen.

Het gaat hier bij om de volgende gebouwen van:
. Valkenburg, Bandijk 59
. Baêlde, Bandijk 57
. Ames, Witboomkil 3
. Burgers, Lijnoorden 15
. Smits, Bandijk 60
. gemaal van het HAB Hilweg/Lijnoorden

De overige gebouwen in of langs het natuurontwkkelingsgebied Noordwaard zijn van
Staatsbosbeheer of zijn particuliere gebouwen die nu ook al buitendijks liggen.
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Bijlage 2 Overeenkomst inrichting zoetwatergetijdegebied
Noordwaard 2001

Veilgheidscriteria

In het onderstaande is een beschrijving gegeven hoe overstromingsrisico's in
buitendijkse gebieden benaderd kunnen worden. Het gaat hierbij om risico's die globaal
een factor 100 tot 1000 groter zijn dan binnen de dijkring.

Het eerste uitgangspunt betreft de veiligheid van de mens. Om die reden kunnen
woningen die solitair in het gebied staan (weliswaar vaak op een hoger deel) niet
toegestaan worden omdat de vluchtmogelijkheden door de lagere ligging reeds zijn
ondergelopen wanneer de woning (de woonvloer) onder water komt. Uitslu~end
woningen die in de directe omgeving van de dijk staan en waarbij de vluchtmogelijkheid
naar beschermd gebied minimaal op hetzelfde niveau ligt als dat van de woonvloer,
mogen bewoond blijven.

Vervolgens gaat het om de frequentie van de overstroming waarmee nog 'Ieefbaat
gewoond kan worden.
De conclusie daarvoor is dat overstroming van de woonvloer met een frequentie groter
dan 1 maal per 2 jaar niet acceptabel is. Voor het NOP-gebied betreft dit een vloerpeil
lager dan ca. NAP+2,0 m. Dit komt niet voor.
Overstrming van de woonvloer met een frequentie kleiner dan 1 maal in de 20 jaar is
goed acceptabeL. Als referentie daarbij heeft gegolden woningen in lage delen van het
Maasdal in Limburg, die door mensen gebouwd zijn die zich bewust waren van de kans
op overstroming en dat risico genomen hebben. Als tegenhanger voor het nadeel van
overstroming geldt hier het voordeel van woongenot vanwege de omgeving. Overigens
dienen er wel voorzieningen getroffen te worden aan de woning voor wat betreft
vloerbekleding en elektrische voorzieningen. Dit betreft woningen in het NOP-gebied
met een vloerpeil hoger dan ca. NAP+2,5m.
Peilen hoger dan ca. NAP+3,25m langs de Nieuwe Merwede en hoger dan ca.
NAP+3,05m voor het NOP-gebied komen voor met een kans van 1/2000 per jaar of
minder. Voor woningen met het vloerpeil op of boven dit niveau is de kans van
overstromen in de oude (bedijkte) situatie nauwelijks verschilend van in de nieuwe
(onbedijkte) situatie.

I

Uit hoogtemetingen blijkt dat een tweetal woningen een onvoldoende vluchtweg
hebben. Het alsnog realiseren van een vluchtweg voor deze woningen is strijdig met de
hydraulische en ecologische uitgangspunten van het NOP. Deze woningen liggen
tevens in de directe omgeving van vrij meanderende geulen en zijn om die reden ook
niet handhaalbaar. AI deze redenen sluiten uit dat deze woningen blijvend bewoond
kunnen worden.
Voor de overige woningen geldt dat de laagst gelegen woning een vloerpeil heeft van
ruim NAP+2,6 m. Dit houdt in dat alle overige woningen als woning in gebruik kunnen
blijven. In een aantal gevallen is het raadzaam om voorzieningen te treffen om
overstroming van de woning op een acceptabele wijze te doorstaan (vloeren
elektciteit).
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