Waterkwaliteitsmaatregelen in de plassen van het Wormer en Jisperveld
Voorzitter,
De fractie van de VVD Wormerland heeft met interesse kennis genomen van de voorgestelde Waterkwaliteitsmaatregelen ter
behoud en verbetering van het Wormer en Jisperveld.
Het Wormer en Jisperveld vertegenwoordigd een hoge maatschappelijke, culturele en landschappelijke waarde. Het is een
eeuwenoud specifiek gebied dat tot stand is gekomen door middel van wisselwerking tussen natuur, mensen en geologische
omstandigheden. Er heerste evenwicht zodat het gebied tot ontwikkeling kon komen. Dit evenwicht is door diverse externe
omstandigheden verstoord, wat ten gevolg heeft, dat de veenbodem wordt omgezet in bagger. Deze bagger heeft vervolgens
een negatieve invloed op de natuur en waterkwaliteit, waardoor het hele gebied negatief beïnvloed wordt. Ter behoud van het
gebied, is het nemen maatregelen dan ook hoogst noodzakelijk. Proefondervindelijk is inmiddels vastgesteld dat het simpelweg
verwijderen van de bagger en het op de kant zetten hiervan geen blijvende oplossing biedt: vanwege de bodemstructuur, wordt
de bodem ter plekke snelstens omgezet in nieuwe bagger, die vervolgens onder invloed van water, stroming en wind op drift
raakt met alle negatieve gevolgen van dien.
Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, zal voorkomen moeten worden, dat opnieuw hoeveelheden bagger op drift raken en de
waterkwaliteit negatief beinvloeden. Het ter tafel liggende voorstel voorziet hierin: door middel van constructies worden
walkanten verstevigd, op een dusdanige wijze, dat er ruimte ontstaat voor baggerberging. Deze bergingen raken vervolgens
begroeid met riet en andere vegetatie en vormen zo een kraamkamer voor vissen, vogels en verdere natuur. Tegelijkertijd
worden de walkanten verstevigd tegen verdere tenietgang en werkt de walkant begroeiing als filter wat de waterkwaliteit verder
ten goede komt.
Voorzitter, het moge duidelijk zijn de VVD fractie staat positief ten opzichte van het plan ter verbetering van de
waterkwaliteitsmaatregelen in het Wormer en Jisperveld. Dit neemt echter niet weg, dat er geen kanttekeningen te plaatsen zijn
bij het plan en de huidige wijze van uitvoering van de werkzaamheden ter plekke. Navolgend ga ik hierop nader in.
Bij het op conventionele wijze baggeren, dat wil zeggen de bagger op de kant zetten, is het meermalen voorgekomen, dat na
het baggeren de eigenaren werden geconfronteerd met wegzakkende en weggeslagen kanten. Namen de eigenaren
vervolgens contact op met het Hoogheemraadschap om tot een oplossing te komen ter zake van de ontstane schade, dan
werden zij vervolgens door het Hoogheemraadschap met het spreekwoordelijke kluitje in het (inmiddels weggeslagen) riet
gestuurd. Door het hoogheemraadschap werd simpelweg geantwoord dat zij uitsluitend penvoerend waren op dit dossier en
daarnaast, dat zo de opgetreden kantafslag veroorzaakt mocht zijn door baggerwerkzaamheden, het hoogheemraadschap niet
van plan was een bijdrage te leveren aan het oplossen van de schade, daar het hoogheemraadschap situaties van
precedentwerking wenste te voorkomen. Met andere woorden, vindt er kantafslag plaats ten gevolge van werkzaamheden ter
verbetering van de waterkwaliteit, dan is dat volgens het Hoogheemraadschap een gevalletje van jammer maar helaas. Het zal
duidelijk zijn dat hieromtrent de meningen van plaatselijke grondeigenaren en het hoogheemraadschap verschillen !
Voorzitter, mijn fractie stelt vast dat de voorgestelde werkzaamheden uitsluitend het baggeren van De Merken en het Zwet
betreffen; in De Poel wordt in ieder geval vooralsnog niet gebaggerd. Het beperken van de werkzaamheden tot De Merken en
het Zwet en het links laten liggen van De Poel is in de ogen van mijn fractie een gemiste kans. De Poel, het Zwet en de Merken
vormen samen het Wormer en Jisperveld en staan met elkaar in directe verbinding. Werkzaamheden op een deellocatie,
hebben dan doorwerking op het hele gebied. Tegen deze achtergrond is het jammer te moeten lezen, dat vanwege weerstand
van aanwonenden werkzaamheden in de Poel achterwege zullen blijven, terwijl deze aanwonenden onder omstandigheden wel
hun voordeel kunnen hebben aan het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden in de Poel.
Voorzitter, ik kom aan het eind van mijn betoog in deze. Het moge duidelijk zijn, mijn fractie stemt in met het treffen van de
waterkwaliteitsmaatregelen in de plassen van het Wormer en Jisperveld. Tegelijkertijd doe ik namens mijn fractie een dringend
beroep op de opvolgend portefeuillehouder om in overleg met de aanwonenden van de Poel en overige betrokkenen, alsnog
vast te stellen op welke realistische en betaalbare wijze de waterkwaliteit ter plekke kan worden bevorderd. Voorstellen in deze
ziet onze fractie met belangstelling tegemoet !
Tot slot het volgende: een ingrijpend project als dit kan alleen een succes worden, wanneer alle betrokkenen gehoord worden
en met hun belangen op deelniveau rekening wordt gehouden. Dit brengt ook met zich mee, dat met grondeigenaren die ten
gevolge van baggerwerkzaamheden in de nabijheid van hun bezit met kantafslag worden geconfronteerd, door het
Hoogheemraadschap in overleg getreden moet worden, teneinde tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Mijn fractie
verzoekt de opvolgend portefeuillehouder in diens contacten met het Hoogheemraadschap hieraan de nodige aandacht te
besteden.

Tot zover mijn bijdrage in eerste instantie.

Dank u wel.

