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Context
De concept Keur en de concept uitvoeringsregels lagen van 15 oktober tot en met 26
november 2014 ter inzage. Gedurende deze periode ontving Rijnland 34 zienswijzen. In
deze nota van beantwoording vindt u per onderwerp wie zienswijzen heeft ingediend, een
inhoudelijke weergave van deze zienswijzen en de Rijnlandse reactie hierop. Daar waar
de zienswijzen aanleiding zijn om wijzigingen in de Keur of uitvoeringsregels door te
voeren is dit expliciet aangegeven.

Beweiding op de waterkering
1. LTO Noord (14.82863);
2. P. van Zon (14.83428 en 10.18029);
. Gemeente Zoeterwoude (14.79316);

Holland Rijnland (10.18425);
. N.C. van Wieringen (14.82833);

F. Vergeer (14.84808);
L.A.M. Duivenvoorden (10.18580);

. A.T. Zeestraten (14.82625 en 14.82630)
F.J. verbeij (1o.18372).

10. R. Tillemans (14.82903, 14.82973 en 10.15725);
11. H. Nell (10.18590);
12. Maatschap P.C.P.H. en F.J. van Vliet (10.18362);
13. Stichting Twickel (14.82999 en 10.11289);
14. De Groene Klaver (14.82872);
15. M.J. Mooren (14.79775);
16.A.J. van Swieten (10.18637);
17.A.C. van Saasse-Sintenie (10.16347);
18. Stichting Horst en Voorde (14.85033);
19. C.G. van der Wiel (14.80113);
20.J.D. van Egmond (10.l5035).
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LTO Noord waardeert de inzet van Rijnland om via onderzoek te zoeken naar
alternatieven om grootvee van de kering te weren. Helaas heeft dit onderzoek niet het
voor de agrarische sector gewenste resultaat opge|everd.1 Een veehouder geeft aan de
pilot niet representatief te vinden. Het grootvee zou bij deze veehouder namelijk wel
voorkeur geven aan het drinken uit een drinkbak.2De gemeente Zoeterwoude en Holland
Rijnland stellen de vraag of er echt geen alternatieven zijn.3 Ook een aantal veehouders
en grondeigenaren hebben zienswijzen ingediend. Hierbij wordt door een enkeling

1 LTO Noord (14.82863).
2 P. van Zon (14.83428 en 10.18029).
3 Gemeente Zoeterwoude (14.79316); Holland Rijnland (1O.18425).
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verzocht om het gehele beweidingbeleid te schrappenf* Argumenten die hierbij worden
aangehaald zijn:

ø De beleving van het beweiden wordt aangetast wanneer koeien niet meer aan de
waterkant kunnen komen.

o Door het plaatsen van afrastering zal het buitentalud verruigen, want dit wordt
niet of minder gemaaid. Dit kan leiden tot een toename aan woelmuizen, ratten
en mollen. Ook kan bijzondere vegetatie stikken.

ø De afrastering zorgt voor een volledig andere, ongewenste beleving van het
landschap.

Naar aanleiding van deze zienswijzen heeft Rijnland nogmaals kritisch gekeken naar het
voorgenomen besluit en onderzocht of er echt geen alternatieven zijn. Hiervoor is contact
geweest met de gemeente Zoeterwoude en verschillende veehouders. In dit proces is
een alternatief gevonden. Dit betekent dat Rijnland het verbod op beweiding van het
buitentalud van de waterkering met grootvee kan schrappen. Bij dit alternatief wordt niet
langer ingezet op preventie van trapschade, maar wordt ingezet op herstel van
geconstateerde schade aan de waterkering. Rijnland neemt eventuele schade mee in de
jaarlijkse kade-inspectie, waarna de veehouder wordt aangesproken op zijn
onderhoudsplicht. Zo nodig zal herstel via handhaving worden afgedwongen. In de
evaluatie van deze Keur wordt nadrukkelijk gekeken of deze inzet op onderhoudsplicht
volstaat.

Nota, Wijziging

Paginanummer

Keur 2015, p. 17 Het voorstel is om de volgende tekst uit artikel 3.3, lid 1, sub i,
onder ii te verwijderen:

`ii. grootvee op het buitentalud van een waterkering, voor zover die
strekkingen zijn weergegeven op kaart 10 van de uitvoeringsrege/s,

of'

Uitvoeringsregels, Het voorstel is om de vragen 2 en 3 en bijbehorende toelichting te

p. 96 verwijderen.

Uitvoeringsregels, Het voorstel is om de volgende tekst uit artikel 1 (reikwijdte van

p. 98 deze beleidsregel) te verwijderen:

`b. grootvee op een op kaart 10 aangewezen strekking van een

waterkering, waarbij het vee in het buitentalud kan komen, of'

Uitvoeringsregels, Het voorstel is om artikel 3 (toetsing waterkering) te verwijderen.

Ja. 98

Uitvoeringsregels, Het voorstel is om de toelichting op artikel 1, sub b en artikel 3 te

p.98-99 verwijderen.

Uitvoeringsregels, Het voorstel is om kaart 10 te verwijderen.

JJ. 214.

4 N.C. van Wieringen (14.82833); Gemeente Zoeterwoude (14.79316); Holland Rijnland (1O.18425)



Ten aanzien van het beweidingbeleid zijn nog meer zienswijzen ingediend. In verband 
met de voorgestelde wijziging zijn deze zienswijzen niet meer relevant, Rijnland zal 
daarin niet inhoudelijk ingaan op deze zienswijzen. Voor de volledigheid is de strekking 
van deze zienswijzen hieronder wel weergegeven. 

Een veehouder geeft aan dat de kosten voor het plaatsen van afrastering zorgt voor 
oneerlijke concurrentie. 5 Verder geven verschillende zienswijzen aan dat veehouders 
onevenredig zwaar worden getroffen. Daarom wordt verzocht tegemoet te komen door 
het leveren van een strikdraad-installatie of door financiële compensatie voor de aanleg 
van schrikdraad. 6 

Een veehouder stelt voor om de betreffende waterkeringen jaarlijks met een 
gebiedsbeheerder van Rijnland te bekijken. Tijdens deze jaarlijkse ronde kan dan worden 
bepaald of er aanleiding is een afrastering te plaatsen. 7 

Er wordt voorgesteld om de afrastering niet op, maar in de teen van de waterkering te 
laten plaatsen. Hierdoor wordt het landschapsbeeld niet geschaad en kan de kering met 
klein vee worden beweidt. 8 

Vaker wordt aangegeven dat men snapt dat beweiding met grootvee op sommige 
waterkeringen risico's met zich meebrengen en dat de regels daar nodig zijn. Echter, 
deze mensen zijn van mening dat (een deel van) de strekkingen die zij beweiden of in 
eigendom hebben ten onrechte zijn aangemerkt als een kering waar deze regels moeten 
gelden. Verzocht wordt daarom om de regels niet voor deze strekkingen te laten gelden. 9 

De volgende argumenten worden aangedragen: 
• Het betreft een robuuste of stevige (klei of zand) kering. 
• Een gedeelte van de oever is voorzien van een puinrand of beschoeiing, waardoor 

het grootvee het buitentalud niet kan beschadigen. 
• De betreffende kering is opgeknapt, waardoor het niet meer mogelijk is schade 

aan te richten. 
• Afrastering boven op de waterkering zorgt voor een achteruitgang in het 

landschapsbeeld. 
• De kade is (grotendeels) verheeld met achterliggend polderland. 
• Op de locatie is een strook voorland aanwezig die de waterkering beschermd. 
• De afrastering is nadelig voor weidevogels. 
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