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Uw kenmerk
Bijlage(n)
1

Geachte heer Den Breems,
Naar aanleiding van het natuurontwikkelingsproject Buttervlietpolder hebben
mijn medewerkers mevrouw Stelleman en de heer Taal met u contact gehad
over de benodigde waterbergende compensatie voor dit project en mogelijk nog
aankomende projecten van de provincie.
Deltanatuurgebied Spuimonding-Oost
De Provincie Zuid-Holland heeft in 2017 in het Deltanatuurgebied Spuimonding-Oost
(Leenherengorzenpolder) naar schatting 300.000 m 3 aan waterberging gerealiseerd.
Om er voor te zorgen dat de gecreëerde waterberging zo veel mogelijk in stand
blijft, wordt er een limiet gesteld aan het aantal en soort projecten dat gebruik
mag maken van deze bergingsruimte. Het Buttervlietpolderproject dat hieronder
wordt beschreven, zal het laatste project zijn wat gebruik kan maken van
de compensatie uit de Leenherengorzenpolder . Voor toekomstige andere projecten
zal, indien noodzakelijk, elders compensatieruimte dienen te worden gevonden
of gecreëerd ten behoeve van het verkrijgen van een verg unning op grond van
de Waterwet.
Droomfondsprojecten
De Provincie Zuid-Holland heeft aan het Droomfonds per brief
(met kenmerk PZH-2017-620976758) laten weten dat het Droomfonds voor
haar Watervergunningen gebruik mag maken van de gecreëerde waterberging
in de Spuimonding-Oost. Zoals met u afgesproken bevestig ik hierbij dat
Rijkswaterstaat hier ook mee akkoord gaat, voor een limitatief aantal projecten
(zie bijlage 1). De definitieve inname van waterberging wordt na afronding van
deze projecten vastgesteld. De aangegeven hoeveelheden in deze bijlage zijn nog
niet definitief vastgesteld. Deze gegevens dient het Droomfonds nog aan te
leveren.
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Buttervlietpolder
Het project Buttervlietpolder is net als de Leenherengorzenpolder
een Deltanatuurproject. Voor het natuurontwikkelingsproject Buttervlietpolder
heeft u aangegeven dat dit maximaal 15.000 m 3 waterberging inneemt.
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22 juli 2019
Ons kenmerk
RWS-2019/27715

De realisatie van het natuurgebied zal gebeuren middels een Design – Build –
Maintain - constructie: een openbare verkoop van de percelen met daaraan
gekoppeld een inrichtingsopgave. De provincie waarborgt de natuurfunctie.
Op de gronden komt een zogenoemde “kwalitatieve verplichting” voor inrichting en
beheer te liggen welke notarieel bij het kadaster wordt vastgelegd.
Voordat de ontwikkeling van de Buttervlietpolder gestart wordt, dient
een watervergunning aangevraagd te worden bij Rijkswaterstaat.
Hierin zal, naast het ontwerp, worden aangegeven wat de verwachte inname van
waterberging is.
Voorwaarden compensatie Buttervlietpolder door middel van gebruiken ruimte
waterberging Leenherengorzenpolder
1)
2)

3)

De vergunningaanvraag voor herontwikkeling Buttervlietpolder dient
uiterlijk 1 juli 2021 ingediend te zijn.
Als onderdeel van de openbare verkoop (DBM-constructie) wordt vastgelegd
dat na gunning de realisatie binnen een jaar gestart moet zijn en de inrichting
uiterlijk 1 september 2024 opgeleverd moet zijn.
Wanneer de openbare verkoop niet slaagt zal de provincie waarschijnlijk zelf
de realisatie verzorgen.
De maximale inname van waterberging is 15.000 m 3. Op basis van het ontwerp
dient aannemelijk te worden gemaakt bij de aanvraag dat deze niet gaat worden
overschreden.

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Mochten er nog
vragen zijn dan kunt u contact opnemen met genoemde contactpersonen.
Met vriendelijke groet,
DE MINISTER VAN INFRASTRUC TUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

N.C . Knaap
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Expeditie
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Droomfonds project Haringvliet
T.a.v. de heer M. Brants
Per e-mail: mbrants@wwf.nl
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Bijlage 1

Datum
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Projecten die gebruik mogen maken van de gecreëerde waterberging
Spuimonding-Oost:

Ons kenmerk
RWS-2019/27715

Uit brief met kenmerk RWS-2018/19218.
NB: deze hoeveelheden zijn aangegeven voorafgaand aan de uitvoering van
deze projecten. De definitieve berekening moet nog worden aangeleverd
door het Droomfonds en vastgesteld door Rijkswaterstaat.
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