Schriftelijke vragen aan het college
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Aan de voorzitter van de raad.
Vragensteller: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Agrariërs en de vernattingsproblematiek
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Diverse agrariërs in onze gemeente worden geconfronteerd met de nadelige gevolgen
van een stijgend waterpeil. Dit levert diverse problemen op (zie toelichting). Wat is
de reactie van het college op deze ‘vernattingsproblematiek’? Wat ligt hierover vast
in officiële beleidsdocumenten? Ligt de verantwoordelijkheid van het hogere
waterpeil in eerste instantie bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
(HDSR)? Deelt het college de zorgen van de agrariërs?
2) Hoewel het verlagen van het waterpeil geen directe bevoegdheid is van de gemeente
roept de PCG het college op om deze kwestie aan te kaarten bij het HDSR. Geeft het
college gehoor aan deze oproep? Welke stappen kunnen we als gemeente nog meer
zetten om onze agrariërs in dit dossier bij te staan?
Toelichting:
Van diverse ‘agrarische kanten’ hoor ik dat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
(HDSR) erg natuur en ‘vernattingsgedreven’ bezig is. Het waterschap zorgt echt niet voor
‘droge voeten’! Er wordt geconstateerd dat in diverse gebieden een hoger waterpeil is
ontstaan. Peilen gaan alleen maar omhoog, hoewel het HDSR dit ontkent. De feiten wijzen
echter anders uit… De consequenties voor de agrarische bedrijven is in sommige gebieden
enorm groot. Deze problematiek treft veel boeren in Langbroek, noordkant Wijk bij
Duurstede, Leersum en Amerongen. Er zijn verschillende voorbeelden waar het water echt
hoger staat dan enkele jaren terug. Een hoger peil betekent natter land. Het land wordt een
soort spons en dit betekent slechtere omstandigheden voor de teelt van gewassen als gras,
mais en andere. Daarnaast verslechtert hierdoor de kwaliteit van de gewassen. Dit
veroorzaakt op zijn beurt weer een lagere opbrengstprijs of een hogere kostprijs bij
bijvoorbeeld melkveebedrijven. Tenslotte zorgt een natter land voor allerlei andere
praktische problemen (in de herfst niet meer kunnen maaien van land, sporen rijden in het
land, problemen met baggeren van sloten, greppels staan meters blank etc.).
Zo af en toe hoor ik de wanhoopskreet: ‘Het wordt tijd dat er meer ondernemerschap en
boerenverstand terug komt in de besturen met name op provinciaal en HDSR-niveau. Je wilt
echt niet weten wat alle natuurontwikkeling en natuurbeheer aan kosten met zich meebrengt
en wat voor schade dit aanricht voor de agrarische ondernemers’. Met deze kreet moeten we
wat…
Ik realiseer me dat het niet een gemeentelijke bevoegdheid is, maar laten we er als gemeente
alles aan doen om onze agrariërs te helpen. De eerste stap is om als gemeente deze
problematiek aan te kaarten bij het HDSR!
Hans Marchal/PCG

