
1 Format 0 MGA1

Format versnelling maatregel op integrale gebiedsplan 

tbv water, natuur en klimaat 
Algemene informatie maatregel

Titel: Maatwerkgerichte Aankoop Veehouderij, 

voorstel:

- werking MGA1 laten doorlopen (na  4 september 2022 ) tot dat MGA 2 en lbv in 

werking treedt;

- het restant budget MGA1 Limburg beschikbaar houden voor uitvoeren MGA2. 

Provincie: Limburg

1. Maatregel 

2.1 Korte beschrijving 

Maatwerkgerichte aankoop van veehouderijen nabij Natura2000-gebieden gericht op 

stikstofreductie en natuurherstel.

Om de maatregel volledig te kunnen uitvoeren is het voorstel om:

1. Het sluiten van koopovereenkomsten te verlengen vanaf 4 september 2022 tot de 

inwerkingtreding  van MGA2;

2. Het resterende budget MGA1 van Limburg in te zetten voor uitvoering van MGG 2 in Limburg.

Met deze wijziging (1 &2) is ingevolge MGA1 een maximale stikstofreductie te behalen met een zo 

groot mogelijke poule aan vrijwillige aangemelde bedrijven waarmee een koopovereenkomst 

gesloten kan worden. Daarnaast worden ondernemers in de gelegenheid gesteld een keuze te 

maken voor de voor hun meest aantrekkelijke regeling volgens het ‘Early bird’ principe.

2.2 Doel maatregel 

Doel is Natura2000-gebieden en habitats in goede staat van instandhouding te brengen en houden 

ten einde in 2030 74% oppervlakte stikstofgevoelige habitats onder de Kritische Depositie Waarden 

te brengen.

2.3 Subdoelen maatregel

Aankoop veehouderijen is tevens gericht op KRW doelen grond- en oppervlaktewater en grond- 

klimaatadaptatie (aanpak droogte en wateroverlast), verbeteren connectiviteit tussen Natura2000 

gebieden en herstel biodiversiteit.

2.4 Geografische inbedding maatregel (waar vindt de maatregel plaats en waar heeft het effect) en 

wie voert de maatregel uit?

Maatregel is gericht op aankoop van piekbelasters nabij Natura2000-gebieden.

3 Resultaten Maatregel 3.1 Reductie potentieel (emissies in kton)

3.2 Reductie potentieel (depositie in mol/ha/jr) 

Afhankelijk per bedrijf enkele tot tientallen mollen per ha per jaar.

Betreffen allen piekbelasters in de veehouderij.

3.3 KDW effect

Draagt bij het behalen KDW doelstelling Kabinet Rutte IV

3.4 N2000 effect

Bijdrage aan bereiken goede staat van instandhouding.

4. Framing maatregel 

4.1 Relatie maatregelen met lopende regionale plannen/gebiedsprocessen

Maatwerkgerichte aankoop is een bronmaatregelen van het Limburgs Aanvalsplan Stikstofreductie 

en Natuurverbetering met uitwerking in Gebiedsplannen.
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4.2 Relatie maatregel met water, natuur, klimaat en CO2

Bij aankoop van enkele bedrijven behoren ook landbouwgronden voor doelbereik water (KRW), 

natuur in overgangszones waterbuffering voor aanpak droogte.

4.3 Relatie maatregel met WSN gebied plan in wording/bronmaatregelen

Het gaat om aanpak piekbelasters conform regeling MGA 1(MGO 1) zijnde een bronmaatregel in 

het Gebiedsplan.

4.4Op welke manier past dit voorstel in de integrale gebiedsplannen in wording.

Aankoop veehouderij (bronmaatregel) is een opgenomen in het Gebiedsplan opgenomen maatregel

4.5 (Potentiële) relatie met andere regelingen

MGA2 en Landelijk beëindigingsregeling veehouderij (Lbv)

4.6 Geef aan welke effecten de maatregel heeft op de NPLG doelen, aandachtlijn urgente gebieden, 

PAS melders. Zijn er mogelijke lock-in effecten?

Stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur neemt af, ook nitraat belasting water neemt af.

Ruimte komt via SSRS beschikbaar voor legalisatie van PAS-melders.

4.7 Geef aan wie de stakeholders, partners zijn die nu al betrokken zijn. 

Provinciaal Grondbedrijf, Gemeenten vanwege wijzigingen bestemmingsplan beëindigde 

veehouderij, Staatsbosbeheer vanwege aan te kopen landbouwgronden voor N2000-gebieden.

Geef aan hoe stakeholders, mensen uit gebied betrokken en/of geconsulteerd worden. 

MGA is gecommuniceerd met stakeholders (provinciale overlegtafel) en geplaatst op de provinciale 

website met een 1e en 2e oproep voor vrijwillige aanmelding

5. Tijdsplanning maatregel 

Ingangsdatum:2021

Einddatum: tot en met start MGA 2 (voorstel is het sluiten van de koopovereenkomsten mogelijk te 

maken na 4 september 2021 tot dat MGA2 in werking is)

Mijlpalen: Er zijn thans ongeveer 34 vrijwillige aanmelders die voldoen aan de MGA1

Resultaten in tijd: Taxatie van 21 vrijwillig aangemelde bedrijven heeft plaatsgevonden, nog 13 

bedrijven te taxeren.

Geef aan welke er nog zijn te zetten in de voorbereiding en wat de tijdsplanning daarvoor is: 

Vrijwillige aanmelding is mogelijke tot 1 mei 2022, eventueel een derde oproep bij verlenging 

MGA1.

6. Aanpak Maatregel

Nader uit te werken in projectplan

Sluiten koopovereenkomsten (model provincie Overijssel met goedkeuring van RVO).

7. Monitoring Maatregel

8. Budget Maatregel

Onderbouwing meerjarenraming voor claim budgetreserve najaarsnota

Beschikbaar budget Limburg MGA1 : € 57.484,-

Overzicht kosten maatregel

Totaal benodigd 

budget per 

maatregel x 1 mln

2022 2023 2024 2025 2026 2027
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KAS € 

57.484,- 



1 Format 1 aankoop bedrijven en gronden

Format versnelling maatregel op integrale gebiedsplan 

tbv water, natuur en klimaat 

1. Algemene informatie maatregel

Titel: Aankoop bedrijven/gronden tbv stikstofreductie en versterking grondposities door middel van 

anticiperende aankopen.

Provincie: Limburg

2. Maatregel 

2.1 Korte beschrijving

In het kader van het Limburgse aanvalsplan Stikstof en het Uitvoeringsprogramma Natuurrealisatie 

werken we via twee lijnen aan de oplossing van de stikstofproblematiek. Enerzijds door emissie-

bronnen aan te pakken en anderzijds door de natuur (versneld) in een gunstige staat van 

instandhouding te krijgen. Instrumenten die daarvoor worden ingezet zijn de opkoopregeling, de 

SKNL (subsidieregeling voor afwaardering en inrichting nieuwe natuur), de N2000 en de SPUK-

regeling (gericht op herstelmaatregelen N2000-gebieden). Hiertoe zijn (en worden) in verschillende 

gebieden gebiedsprocessen ingeregeld. In deze gebieden doen zich nu verschillende 

aankoopmogelijkheden voor, enerzijds van bedrijven, anderzijds van gronden. 

2.2 Doel maatregel

Grondposities zijn essentieel in gebiedsprocessen. De onderhandelingspositie van provincies als 

gebiedsregisseur wordt sterker met een stevige grondpositie. Dit wordt ook door het Rijk 

onderkend, door in te zetten op een ‘Grondbank’. 

Thans doen zich in Limburg enkele concrete aankoopmogelijkheden voor. Het gaat om een zevental 

bedrijven (met grond en stikstofrechten) en om een aantal concrete aankoopmogelijkheden van 

relevante (ruil)gronden (65 hectare) ten behoeve van de natuuropgave. 

2.3 Subdoelen maatregel

Met gerichte opkoop wordt niet alleen de onderhandelingspositie verstevigd, er kan tevens een 

bijdrage worden geleverd aan andere opgaves en ambities. Bijvoorbeeld transitie van de landbouw, 

biodiversiteit buiten N2000, landschap, energietransitie, etcetera. 

2.4 Geografische inbedding maatregel (waar vindt de maatregel plaats en waar heeft het effect) en 

wie voert de maatregel uit?

De aankoopkansen liggen verspreid over de provincie, het gaat om casussen in de gemeenten 

Gulpen-Wittem, Roerdalen, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beekdalen, Echt-Susteren, Weert en 

Meerssen. De aankopen vinden in principe plaats door de Provincie, in sommige gevallen kan het 

voor de hand liggen dat een TBO of gemeente het initiatief neemt. 

2.5 Juridische component maatregel

Juridisch kader is het provinciale grondbeleid en de afspraken in het kader van de Wet Stikstof en 

het natuurpact.

2.6 Risico’s knelpunten en aanpak om de risico’s, knelpunten op te lossen

Het beschikbaar hebben van voldoende budget om snel te kunnen inspelen op (aankoop)kansen 

om positie te verkrijgen in gebieden is essentieel. Op die manier kunnen ongewenste 

ontwikkelingen worden gestopt en kan worden ingespeeld op een stevige (onderhandelings)positie 

in gebiedsprocessen.

3 Resultaten Maatregel 3.1 Reductie potentieel (emissies in kton)

3.2 Reductie potentieel (depositie in mol/ha/jr)

3.3 KDW effect
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3.4 N2000 effect

Berekeningen van effecten moeten nog plaatsvinden. Er komt in ieder geval 100 hectare ruilgrond 

vrij om in te zetten in gebiedsprocessen. Ook de reductie van stikstof is aanzienlijk. 

4. Framing maatregel 

4.1 Relatie maatregelen met lopende regionale plannen/gebiedsprocessen

In en rond de 24 Limburgse stikstofgevoelige N2000-gebieden worden maatregelen genomen ter 

verbetering van een gunstige staat van instandhouding. Het gaat dan om 

uitbreidingsdoelstellingen, inrichting en beheer. Vaak betreft het ook (systeem)maatregelen in de 

zones om de N2000-gebieden. In bepaalde gebieden zijn of worden gebiedsprocessen gestart om 

deze maatregelen tot uitvoering te brengen. In andere gevallen worden doelen bereikt door het 

inzetten van subsidies of gerichte aankopen. 

4.2 Relatie maatregel met water, natuur, klimaat en CO2

De maatregel draagt bij aan verschillende doelen in het landelijk gebied, met een focus op N2000.

4.3 Relatie maatregel met WSN gebied plan in wording/bronmaatregelen

Ons beleid is gericht om bronaanpak en natuurherstelaanpak op elkaar af te stemmen en zal ook in 

de Gebiedsplannen stikstof worden opgenomen. Versterken van grondposities en gerichte opkoop 

van bronnen is daarin essentieel

4.4 Op welke manier past dit voorstel in de integrale gebiedsplannen in wording.

Zie 4.3

4.5 (Potentiële) relatie met andere regelingen

Er ligt een relatie met de landelijke opkoopregeling en met het natuurpact (ontwikkelopgave 

natuur). Voor beide doelen is een subsidieregeling op- en open gesteld. 

4.7 Geef aan wie de stakeholders, partners zijn die nu al betrokken zijn. 

Betrokken stakeholders zijn (in enkele gevallen) gemeenten, waterschap en terreinbeheerders. 

Verantwoordelijkheid en regie voor de opkoop cq. de anticiperende aankoop ligt evenwel bij 

provincies.

4.8 Geef aan hoe stakeholders, mensen uit gebied betrokken en/of geconsulteerd worden. 

Het betrekken van stakeholders vindt plaats in gebiedsprocessen en op programmaniveau in 

bijvoorbeeld de overlegtafel Stikstof en de Plattelandscoalitie.

5. Tijdsplanning maatregel 

Ingangsdatum: per direct

Einddatum: 31 december 2022

Geef aan welke er nog zijn te zetten in de voorbereiding en wat de tijdsplanning daarvoor is: 

Er dient overeenstemming te worden bereikt met de verkopers van bedrijven en/of van gronden. 

Aangezien de objecten nu ‘op de markt’ zijn kan dat per direct worden opgepakt. 

6. Aanpak Maatregel

Nader uit te werken in projectplan

7. Monitoring Maatregel

De genoemde maatregelen zijn zeer specifiek te monitoren na afronding van de aankooptrajecten. 

De stikstofreductie kan worden bepaald en worden ‘afgeboekt’, de grond worden in de provinciale 

grondbank opgenomen en in gebiedsprocessen ingezet.
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8. Budget Maatregel

Onderbouwing meerjarenraming voor claim budgetreserve najaarsnota

Overzicht kosten maatregel

Totaal benodigd 

budget per 

maatregel x 1 mln

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Opkoop bedrijven 17 

Anticiperende 

gronden

5,5



1 Format 2 Natuur en bos in overgangs- en verbindingszones en beekdalen

Format versnelling maatregel op integrale gebiedsplan 

tbv water, natuur en klimaat 

1. Algemene informatie maatregel

Titel: Natuur en bos in overgangs- en verbindingszones en beekdalen

Provincie: Limburg

2. Maatregel 

2.1 Korte beschrijving, geef ook aan als u suggestie hebt voor bestaande regeling die gebruikt kan 

worden, of alternatief als geen bestaande maatregel voorhanden is

De maatregel behelst het geheel of gedeeltelijk afwaarderen en vervolgens inrichten van gronden 

in overgangs- en verbindingszones en beekdalen, waarbij het doel is deze om te zetten in bossen 

(Uitvoering landelijke bossenstrategie), in overige natuurgronden, inzet ten behoeve van 

extensieve landbouw, en als watermaatregel (Water vasthouden, veiligstellen inzijggebieden, 

verbeteren waterkwaliteit (waaronder Nitraat). De maatregel wordt in een aantal deelprojecten 

uitgevoerd. Voor een belangrijk deel betreft het projecten die reeds zijn gestart en waar 

aanvullende kansen liggen (bv projecten van st. Ark, Waterschap) of voor een uitbreiding van het 

Limburgse 1 miljoen bomenplan. Voor een deel betreft het een reservering voor kansen die zich 

zullen voor doen als gevolg van het intensiveren van de inspanningen om het Natuurpact te 

realiseren, maar die niet passen binnen het Natuurpact zelf omdat ze buiten het NNN liggen. Tot 

slot betreft het projecten die niet goed pasten binnen het SPUK Natuur, maar die wel binnen het 

NPLG passen.

2.2 Doel maatregel, geef tevens de doeltreffendheid en doelmatigheid van de maatregel aan

De maatregel kent een meervoudig doelbereik. Afhankelijk van de locatie van de deelprojecten, 

betreft het bosaanleg, hydrologische verbeteringen (waaronder beekdalbrede inrichting) , 

biodiversiteit (waaronder connectiviteit van natuurgebieden) en CO2 vastlegging.

2.3 Subdoelen maatregel

- Realisatie bosaanleg

- Realisatie verbetering natuurkwaliteit, biodiversiteit, connectiviteit, soortenbescherming en 

basiskwaliteit natuur

- Verbetering hydrologie (kwantitatief en kwalitatief) 

- Bijdrage aan Klimaatdoelen via CO2 opslag

2.4 Geografische inbedding maatregel (waar vindt de maatregel plaats en waar heeft het effect) en 

wie voert de maatregel uit?

De maatregel zal met name in de directe omgeving van het NNN worden uitgevoerd. Het betreft in 

elk geval de volgende locaties:

1. Drielandenpark Zuid Limburg (st. Ark) aankoop en inrichting gronden tbv connectiviteit NNN 

(verbindingszones en overgangszones) ca 25 ha in 2022. Gronden worden ingericht als bos of 

natuur. Inrichting van de gronden draagt tevens bij aan de nitraatdoelen. Loopt door in 2023 met 

aanvullende gronden.

2. Kempenbroek (St. Ark) aankoop en inrichting landbouwenclave op de grens tussen Nederland en 

België waarbij Nederlandse en Belgisch N2000 gebieden beter worden verbonden. Voorts worden 

waterdoelen gerealiseerd. Ca 25 ha in 2022. Gronden worden ingericht als bos of natuur. Inrichting 

van de gronden draagt tevens bij aan de nitraatdoelen. Loopt door in 2023 met aanvullende 

gronden.

5. Bosaanleg in overgangszones en verbindingszones (SBB, SLL, NM, Bosgroep, 

Particulieren/landgoederen/rentmeesters) Op verschillende locaties zijn mogelijkheden om in 2022 
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te komen tot het afwaarderen van gronden voor spontane bosvorming en/of bosaanleg. Ca 50 ha 

in 2022, waarvan naar schatting ca 30 ha in Noord- en Midden Limburg en 20 ha in Zuid-Limburg

6. Realisatie van gronden binnen het NNN die vallen buiten de ontwikkelopgave. (Provincie) 

Gronden zijn op kaart begrenst en liggen in belangrijke mate in de directe omgeving van de N2000 

gebieden. Omdat er meer nog te realiseren ha’s binnen het NNN liggen dan er in het kader van het 

Natuurpact is afgesproken, dreigt een deel van het NNN niet gerealiseerd te worden. Deze 

deelmaatregel vult dit gat. Ca 15 ha in 2022. 

7. Overige kansen voor realisatie van natuur en landschapswaarden buiten het NNN onder andere 

te realiseren door gemeenten, particulieren (al dan niet via adviseurs). In het kader van het SPUK 

Programma Natuur zijn maatregelen niet meegenomen die onvoldoende doelbereik hadden voor de 

stikstofgevoelige N2000 waarden. Voorts zijn er nadien nieuwe kansen voor maatregelen 

opgedoken. Met de verbrede doelstelling van het NPLG komen deze maatregelen wel in aanmerking 

via onderhavige regeling. Ca 45 ha afwaardering en inrichting door diverse partijen (TBO’s, 

gemeenten, particulieren)

2.5 Juridische component maatregel

De maatregelen overlappen niet met SPUK programma Natuur en het Natuurpact.

2.6 Risico’s knelpunten en aanpak om de risico’s, knelpunten op te lossen

Een deel van de gronden is al gekocht of er zijn (eerste) afspraken gemaakt voor aankoop door de 

TBO’s. Dit zijn kansen die nu verzilverd kunnen worden. Voor dit deel zijn de risico’s dus relatief 

laag. 

Voor het overige deel wordt geïnventariseerd waar nu kansen liggen. Dit gebeurt in samenwerking 

met de TBO’s en particuliere rentmeesters. De ervaring leert dat zich doorlopend kansen voor 

doen, waar tot nu toe geen middelen voor beschikbaar waren.

2.7 Presentatievorm op werkconferentie

NVT

3 Resultaten Maatregel 3.1 Reductie potentieel (emissies in kton)

3.2 Reductie potentieel (depositie in mol/ha/jr)

Inschatting is dat door inrichting van de gronden als bos of natuur (of in elk geval bij het stoppen 

van bemesting)  ca 20 kg stikstofemissie per ha wordt voorkomen doordat bemesting wordt 

gestopt. De gehele maatregelenset dus ca 4000 kg emissiereductie kunnen betekenen. Doordat de 

ligging van de gronden varieert ten opzichte van de N2000 gebieden is niet eenvoudig de precies 

depositieberekening te maken. Lokaal kan dit waarschijnlijk gaan om 15-20 mol/ha/jr voor 

gronden die dicht tegen N2000 gebieden aan liggen.

3.3 KDW effect

3.4 Door de depositiedaling zal de overschrijding van stikstof verminderen. Afhankelijk van de 

locatie kan dit 15-20 mol/ha betreffen. Dit draagt, samen met andere maatregelen bij aan het 

realiseren van omgevingswaarden

3.4 N2000 effect

Naast het bovengenoemde depositie-effect is er ook sprake van het verbeteren van andere  natura 

2000 doelen. Hierbij kan gedacht worden aan het invullen van verbindingen en het inrichten van 

randzones waardoor de kwaliteit van leefgebieden van soorten en habitattypen verbeterd. Ook het 

verbeteren van de waterkwantiteit en kwaliteit levert een belangrijk bijdrage aan robuuste 

ecosystemen.

4. Framing maatregel 

De maatregel is een eerste no-regret stap in de gebiedsplannen. De maatregel is volgende stap in 

de invulling van het Nationaal Programma Natuur, waarbij het invullen       

4.1 Relatie maatregelen met lopende regionale plannen/gebiedsprocessen
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Waar vanuit reeds lopende projecten of maatregelen reeds processen lopen of gestart worden (bv 

Beheerplannen N2000, SPUK Programma Natuur, PIO (Platteland in ontwikkeling), Nationale 

parken, wordt van deze bestaande structuren gebruik gemaakt.

4.2 Relatie maatregel met water, natuur, klimaat en CO2

De maatregel draagt  bij aan herstel van het watersysteem (kwantitatief en kwalitatief), 

natuurwaarden (zie ook 3.4). De deelmaatregelen waarbij bosaanleg of spontane bosvorming aan 

de orde is, dragen bij aan het vastleggen van C02.

4.3 Relatie maatregel met WSN gebied plan in wording/bronmaatregelen

De maatregelen lopen vooruit op het gebiedsplan, maar zijn te betitelen als no-regret. Ze spelen in 

hoge mate in op kansen die zich nu reeds voordoen.

4.4 Op welke manier past dit voorstel in de integrale gebiedsplannen in wording.

Zie 4.3

4.5 Geef aan welke effecten de maatregel heeft op de NPLG doelen, aandachtlijn urgente gebieden, 

PAS melders. Zijn er mogelijke lock-in effecten?

De maatregel draagt bij aan de NPLG-doelen als geformuleerd in de kamerbrief over dit onderwerp. 

(zie de beschrijving van de effecten) 

4.6 Geef aan wie de stakeholders, partners zijn die nu al betrokken zijn. 

Betrokken partijen zijn de TBO’s, Waterschap Limburg, particulieren (of namens deze rentmeesters 

en adviseurs)

4.7 Geef aan hoe stakeholders, mensen uit gebied betrokken en/of geconsulteerd worden. 

Stakeholders fungeren als uitvoerders van de maatregelen. Via die weg wordt indien nodig het 

gebied betrokken.

5. Tijdsplanning maatregel 

Ingangsdatum: 1-6-2022

Einddatum:31-12-2022

Mijlpalen:

Resultaten in tijd: Gezien de korte looptijd zijn geen tussendoelen geformuleerd

Geef aan welke er nog zijn te zetten in de voorbereiding en wat de tijdsplanning daarvoor is: 

6. Aanpak Maatregel

Nader uit te werken

7. Monitoring Maatregel

Nader uit te werken in projectplan

8. Budget Maatregel

Onderbouwing meerjarenraming voor claim budgetreserve najaarsnota

Overzicht kosten maatregel
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In totaal gaat het om 175 ha afwaardering en inrichting tegen een gemiddelde prijs van € 

90.000 /ha ( gemiddeld €70.000/ha afwaardering, en gemiddeld € 20.000 inrichting incl 

benodigde onderzoeken en planvorming incl apparaatskosten)  

Totaal € 15,75 mln.

Totaal benodigd 

budget per 

maatregel x 1 mln

2022 2023 2024 2025 2026 2027

KAS 15,75 

mln

Volgt bij 

volgende 

tranche 



1 Format 3 Biodiversiteitsmonitor lltb

Format versnelling maatregel op integrale gebiedsplan 

tbv water, natuur en klimaat 

1. Algemene informatie maatregel

Titel:  Biodiversiteitsmonitor – Verdienmodellen 2022 - 2024 

Provincie: Limburg i.s.m. lltb

2. Maatregel 

2.1 Korte beschrijving

De versnelling “Natuur inclusieve Landbouw Limburg” is een initiatief van de ‘coalitie voor nieuw perspectief’, waaraan 

de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Stichting Natuur inclusieve Landbouw Limburg, Biologisch Limburg, de 

Coöperatie Natuurrijk Limburg, Natuur en Milieufederatie Limburg, provincie Limburg, Wageningen University & 

Research, HAS Hogeschool en Waterschap Limburg deelnemen. De strategie om Natuur inclusieve Landbouw (NIL) in 

Limburg te realiseren, is vervat in het uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma kent 6 programmalijnen en 

iedere programmalijn bestaat uit een aantal thema’s. De samenhang van de programmalijnen en de thema’s wordt 

bewaakt door een provinciaal platform waarin zowel landbouw, provinciale en gemeentelijke overheid, waterschap, 

onderwijs en onderzoek als de natuur zijn vertegenwoordigd. Het platform kent een uitvoeringsorganisatie die actief de 

communicatie verzorgt, inzet op fondsenwerving en integratie van gebied overstijgende projecten. 

De kern van de strategie wordt gevormd door de drie groene programmalijnen: 

- Limburgse biodiversiteitsmonitor 

- Bedrijf en gebied 

- Verdienmodellen 

Deze drie lijnen zijn samen de motor om de trein naar een natuur-inclusieve landbouw op snelheid te krijgen. De 

landbouwbedrijven zijn de plaats waar de zichtbare en onzichtbare verandering moet plaatsvinden. Maar zonder een 

duurzaam verdienmodel ontstaat geen duurzame verandering. Een basisvergoeding kan de transitie starten maar 

structurele verdienmodellen houden de transitie op gang en leveren de verandering op waar naar wordt gestreefd. Met 

dit plan willen we vraag en aanbod meer op elkaar laten aansluiten, waarbij de landbouw een duurzaam en rendabel 

toekomstperspectief wordt geboden en de kwaliteit van bodem, water, lucht, landschap en biodiversiteit integraal 

wezenlijk wordt verbeterd . Deze bronmaatregel betreft de invoering van de Limburgse Biodiversiteitsmonitor met de 

daaraan gekoppelde transitievergoeding voor omschakelende bedrijven. Er wordt in 2022 gestart met Limburgse 

melkveehouderij bedrijven en vervolgens de akkerbouw, vollegrond, fruitteelt en boomkwekerijbedrijven. Focus in deze 

maatregel ligt op uitvoering in de jaren 2022 -2023-2024. 

2.2 Doel maatregel, geef tevens de doeltreffendheid en doelmatigheid van de maatregel aan

Een agrarisch bedrijf in één klap natuur inclusief maken, is geen reële verwachting, daarom wordt gewerkt in 

stappen; gebaseerd op de methodiek zoals beschreven in het boek “Biodivers Boeren” (2019) door Erisman & 

Slobbe. Conform deze methodiek wordt er met niveaus gewerkt voor een geleidelijke invulling van natuur 

inclusieve landbouw. De doelstellingen voor de Limburgse landbouw zijn in onderstaand schema gedefinieerd. 
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Het resultaat van de uitvoering van het dit programma leidt in 2030 tot 1.600 grondgebonden 

landbouwbedrijven op niveau 2. Deze 1600 landbouwbedrijven omvatten ca. 61.750 ha landbouw, zijnde 2/3 

van het totale areaal cultuurgrond in Limburg. 

2.3 Subdoelen maatregel

2.4 Geografische inbedding maatregel (waar vindt de maatregel plaats en waar heeft het effect) en 

wie voert de maatregel uit?

Betreft 1600 bedrijven over geheel Limburg tot 2030, waarvan de eerste 100 in 2022. Uitvoer door Coalitie 

voor nieuw perspectief

2.5 Juridische component maatregel

nvt

2.6 Risico’s knelpunten en aanpak om de risico’s, knelpunten op te lossen

Complexiteit integrale aanpak De combinatie van veel thema’s/problematieken zoals bodem, water, stikstof, 
biodiversiteit, landschap en water kan uitvoering complex maken. 
Beperkte verdienmodellen Er zijn nog weinig aantrekkelijke verdienmodellen voor boeren om stappen te zetten 
naar een natuur inclusieve bedrijfsvoering. 
Invulling personele uitvoeringscapaciteit De invulling van juiste personele capaciteit voor de uitvoering van het 

programma kan een risico vormen. 

3 Resultaten Maatregel 3.1 Reductie potentieel (emissies in kton)

3.2 Reductie potentieel (depositie in mol/ha/jr)

3.3 KDW effect

3.4 N2000 effect

De Limburgse Biodiversiteitsmonitor stuurt met integrale KPI’s voor zowel de water, klimaat, stikstof , 

biodiversiteits- en landschapsdoelen. De kpi’s en een voorbeeld van normering en waardering zijn in 

onderstaand schema weergegeven.

Door de Biodiversiteitsmonitor als leidraad te gebruiken, wordt op bedrijfsniveau de voortgang gemeten van 

de prestaties die bepalend zijn voor de te realiseren doelen. Op basis van de KPI’s wordt de inzet van de 

ondernemers gewaardeerd en beloond. De eerste drie jaar ontvangen de ondernemers een transitiebeloning 

afhankelijk van de score, zie onderstaand voorbeeld. Binnen het tijdsraam van deze maatregel wordt gestart 

met 900 bedrijven die ieder een driejarig traject doorlopen. 
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4. Framing maatregel 

4.1 Relatie maatregelen met lopende regionale 

plannen/gebiedsprocessen

Deze maatregel is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma NIL 

(natuurinclusieve Landbouw). Daarnaast is het ook een voorbeeld van gebiedsgerichte aanpak, waarbij de 

individuele ondernemer (landbouwer) centraal wordt gezet om de opgaven in te behalen doelen op het 

boerenerf uit te drukken. De provincie Limburg is voornemens om via, zogenaamde, keukentafelgesprekken 

iedere individuele ondernemer de kans te geven om via een ontwikkeltraject zijn bedrijf duurzaam vorm te 

geven.  

4.2 Relatie maatregel met water, natuur, klimaat en CO2

Zie tabel onder punt 3

4.3 Relatie maatregel met WSN gebied plan in wording/bronmaatregelen

Plan richt zich op specifiek op reductie van emissies  door bronmaatregelen op landbouwbedrijven. 

4.4Op welke manier past dit voorstel in de integrale gebiedsplannen in wording.

idem

4.5 Externe werking maatregel

- Beleid: Coalitie voor nieuw perspectief

- Uitvoering: idem

- Beheer: idem

4.6 Afstemming maatregel

N2000

UWV

Etc. 
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4.7 (Potentiële) relatie met andere regelingen

4.8 Geef aan welke effecten de maatregel heeft op de NPLG doelen, aandachtlijn urgente gebieden, 

PAS melders. Zijn er mogelijke lock-in effecten?

Geen mogelijke lock-in effecten omdat het een relatief low-profile maatregel is met een groot effectbereik. 

Ondernemers zijn zelf aan zet om de doelen te behalen, waarbij ze achteraf vergoed worden voor behaalde 

resultaten. 

4.9 Geef aan wie de stakeholders, partners zijn die nu al betrokken zijn. 

 Coalitie voor nieuw perspectief, bestaande uit: Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Stichting Natuur 

inclusieve Landbouw Limburg, Biologisch Limburg, de Coöperatie Natuurrijk Limburg, Natuur en Milieufederatie 

Limburg, provincie Limburg, Wageningen University & Research, HAS Hogeschool en Waterschap Limburg 

4.10 Geef aan hoe stakeholders, mensen uit gebied betrokken en/of geconsulteerd worden. 

Via de werkgroep, daarnaast zal dit worden meegenomen in de keukentafelgesprekken die voor iedere 

individuele ondernemer worden aangeboden.  

5. Tijdsplanning maatregel 

Ingangsdatum: 1-7-2022

Einddatum: 31-12-2028 (totale project)

Mijlpalen: 31-12-2024 (afgesloten traject 1e 100 deelnemers)

Resultaten in tijd:

31-12-2024: afgesloten traject 1e 100 deelnemers

2025: 500

2026: 900

2027: 1300

2028: 1600

Geef aan welke er nog zijn te zetten in de voorbereiding en wat de tijdsplanning daarvoor is: 

- Benaderen ondernemers (is al deels gebeurd)

- Opzetten monitor en ondersteuningsteam

- Starten van de uitvoering

Voor bovenstaande stappen is ongeveer 2-3 maanden voorbereiding nodig

6. Aanpak Maatregel

Nader uit te werken in projectplan

7. Monitoring Maatregel

Door de KPI’s, zoals benoemd onder punt 3, per bedrijf te volgen en in beeld te brengen en hierover een 

vergoeding af te rekenen met de ondernemer tbv de inkomstenderving door omschakeling naar 

natuurinclusieve landbouw.  

8. Budget Maatregel

Onderbouwing meerjarenraming voor claim budgetreserve najaarsnota
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Overzicht kosten maatregel
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Format versnelling maatregel op integrale gebiedsplan 

tbv water, natuur en klimaat  

Dit format is bedoeld als leidraad voor het in kaart brengen van de voorstellen van de provincies en 

het voeren van de gesprekken over deze voorstellen. Het format kan gebruikt worden als basis 

voor het gesprek en/of presentatie op de werkconferentie van 22 april. Onder maatregel kan ook 

een voorstel, plan vallen dat versneld in 2022 en/of 2023 uitgevoerd kan worden.  

Het format ingevuld uiterlijk aanleveren op  20 april 2022 bij Wendy Olivier (w.s.olivier@minlnv.nl) 

Bij de selectie van welke voorstellen in 2022 gehonoreerd kunnen worden spelen de volgende 

wegingscriteria een rol, deze zijn identiek aan de wegingscriteria die gehanteerd worden voor het 

beoordelen van de bronmaatregelen:  

- Kosteneffectiviteit 

- Juridische houdbaarheid 

- Gebiedsgericht optimaal effect 

- Haalbaarheid en maatschappelijke acceptatie 

-  Financiering en start uitgaven in 2022 is cruciaal  

 

Controlevragen vooraf 

• Het plan is inhoudelijk afgestemd met (binnen) de provincie. (waaruit blijkt dit, anders 
toelichting)  

o Het plan sluit aan op beleid en maatregelen in vastgestelde N2000 beheerplannen 
o Het plan is niet strijdig met andere natuurherstelmaatregelen 

• Het plan kan niet uit andere beschikbare financiële middelen betaald worden, zoals 
(motiveer dit)  

o Natuurpact 
o Programma Natuur 
o Regeling versneld natuurherstel 
o KRW 

 

• Alle benodigde vergunningen zijn verleend door bevoegde gezag 
• Het plan kan worden uitgevoerd én betaald voor 31 december 2022, resp, 
• Het plan kan worden uitgevoerd én betaald voor 31 december 2023 

 

1. Algemene informatie maatregel 

Titel: KRW doelen Beekherstel en vismigratie  

Provincie: Limburg 

Contactgegevens inbrenger: Waterschap Limburg. Contactpersoon Roger Lenders 

(r.lenders@waterschaplimburg.nl) 

 

Team maatregel: 

 Bestuurlijk verantwoordelijk:  

Inhoudelijk: 

Juridisch: 

 Financieel: 

mailto:r.lenders@waterschaplimburg.nl
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Contactpersoon LNV: Mariska Harte 

 

2. Maatregel  

2.1 Korte beschrijving, geef ook aan als u suggestie hebt voor bestaande regeling die gebruikt kan 

worden, of alternatief als geen bestaande maatregel voorhanden is 

Deze maatregel betreft het herinrichting van het regionale beeksysteem en het aanleggen van 

vispassages om de KRW-doelstellingen te realiseren. Er zijn geen bestaande budgetten (Natuurpact 

Programma Natuur, Regeling versneld natuurherstel, KRW) waar dit uit gefinancierd kan worden. Het 

geld zou via de bestaande financiële regeling: SPUK programma Natuur wellicht naar de regio 

gebracht kunnen worden. 

 

2.2 Doel maatregel, geef tevens de doeltreffendheid en doelmatigheid van de maatregel aan 

In de brief van de minister van 1 april staan vier doelen:  

1) Natuurherstel en verbetering, 2) Stikstofreductie, 3) Klimaatopgave landbouw en landgebruik en 

4)Wateropgaven.  

Per doel staat de bijdrage van dit project vermeld. 

Natuurherstel en -verbetering:  

• Binnen en buiten natuurgebieden 

• Stikstofvermindering 

• Verbetering van waterkwaliteit en -kwantiteit 

• natuurinclusievere ruimtelijke inrichting door extra leefgebied en, gebruik van en verbindingen 

tussen natuurgebieden 

• voldoende ruimte komt voor leefgebied buiten Natura 2000- gebieden: areaal natuur als over 

areaal extensieve en natuurinclusieve landbouw 

• 10 procent landschapselementen in het agrarisch gebied, die verbindingen tussen 

natuurgebieden en agrarische biodiversiteit versterken 

 

Stikstofreductie: 

stikstofgevoelig Natura 2000-areaal onder de kritische depositiewaarde brengen 

 

Klimaatopgave landbouw en landgebruik:  

60% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990.  

 

Wateropgave:  

Realiseren goede toestand van oppervlakte- en grondwater door het uitvoeren van de benodigde 

maatregelen. De doelen zijn gespecificeerd per afzonderlijke waterlichamen en daarmee reeds 

gebiedsgericht uitgewerkt.  
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De maatregelen zijn onderdeel van het KRW-maatregelpakket en noodzakelijk voor het halen van de 

KRW-doelen op het vlak van ecologie. Met het beschikbaar stellen van budget uit het transitiefonds 

kunnen deze maatregelen versneld en breder worden uitgevoerd. 

 

 

2.3 Subdoelen maatregel 

(SMART) 

Specifiek: hermeandering van beken en herstel van vispassages via vismigratie in KRW -

waterlichamen 

Meetbaar: KRW-monitoring van ecologie en waterkwaliteit 

Acceptabel: Opgenomen in Stroomgebiedbeheerplan Maas 

Realistisch: haalbaar in de tijd en voorbereidingen zijn reeds getroffen 

Tijdgebonden: geprogrammeerd voor 2022 en 2023 

 

 

2.4 Geografische inbedding maatregel (waar vindt de maatregel plaats en waar heeft het effect) en 

wie voert de maatregel uit? 

 

De maatregelen worden uitgevoerd in het gehele beheersgebied van waterschap Limburg. Zie ook 

bijgevoegde kaart uit het Provinciaal Waterprogramma. 
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2.5 Juridische component maatregel 

 

Haalbaarheid van de maatregelen is reeds getoetst via het Stroomgebiedbeheerplan Maas. Kans op 

uitvoerbaarheid is groot, op basis van ervaring met dit type maatregelen. Daarnaast is de 

uitvoeringsorganisatie voor deze maatregelen reeds opgezet en ingeregeld. 

 

 

2.6 Risico’s knelpunten en aanpak om de risico’s, knelpunten op te lossen 

Risico op vertraging door achterblijven grondverwerving -> Grondverwerving is reeds opgestart en 

daarnaast is er enige flexibiliteit om het ontwerp aan te passen op verworven gronden. 

Met het beschikbaar stellen van budget uit het transitiefonds kunnen projecten versneld worden 

uitgevoerd. Daarnaast kunnen projecten worden opgepakt die nog niet zijn gestart (zij bijlage tabel) 

 

 

2.7 Presentatievorm op werkconferentie 

 - Wie: Roger Lenders, Waterschap Limburg 

 - Wat: presentatie op 22-4 

 - Hoe: zie onderstaande sheet 
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3 Resultaten Maatregel 

Niet berekend 

3.1 Reductie potentieel (emissies in kton) 

3.2 Reductie potentieel (depositie in mol/ha/jr)  

3.3 KDW effect 

3.4 N2000 effect 

 

4. Framing maatregel  

4.1 Relatie maatregelen met lopende regionale plannen/gebiedsprocessen 

De maatregelen zijn geïntegreerd in lopende gebiedsprocessen van het Waterschap of derden. Al 

naar gelang de locatie varieert de omvang van het gebiedsproces, aantal stakeholders, scope en 

doelen.  

4.2 Relatie maatregel met water, natuur, klimaat en CO2 

De maatregelen dragen hoofdzakelijk bij aan de KRW doelen, maar klimaatadaptatie (voorkomen 

wateroverlast en waterconservering) zijn meegekoppeld. Daarnaast zijn beekdalen van belang voor 

natuur (specifiek biotoop en verbindingszone tussen natuurgebieden o.a N2000). 

4.3 Relatie maatregel met WSN gebied plan in wording/bronmaatregelen 

4.4 Op welke manier past dit voorstel in de integrale gebiedsplannen in wording. 

Uitvoering van KRW maatregelen valt volgens de Minister van Natuur en Stikstof binnen de scope 

van de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied, en van het 

bredere stikstofbeleid (Tweede Kamerbrief d.d. 1 april 2022). 

4.5 Externe werking maatregel 

- Beleid: 

                
                                                       
                                                
                                                          

                                                           
                    

                                                          

                                                

  



 
6 Format versnelling maatregel op integraal gebiedsplan tbv water, natuur en klimaat 

- Uitvoering: 

- Beheer: 

 

4.6 Afstemming maatregel 

 N2000 

 UWV 

 Etc.  

4.7 (Potentiële) relatie met andere regelingen 

 

4.8 Geef aan welke effecten de maatregel heeft op de NPLG doelen, aandachtlijn urgente gebieden, 

PAS melders. Zijn er mogelijke lock-in effecten? 

 

4.9 Geef aan wie de stakeholders, partners zijn die nu al betrokken zijn.  

           T O’     T                 , belanghebbende in gebied: participanten in projecten 

 

 

4.10 Geef aan hoe stakeholders, mensen uit gebied betrokken en/of geconsulteerd worden.  

Waterschap Limburg werkt omgevingsgericht. Stakeholders worden betrokken bij de 

planvoorbereiding. De omgeving wordt geconsulteerd via bewonersavonden. 

 

5. Tijdsplanning maatregel  

Ingangsdatum: projecten starten in 2022 

Einddatum: divers, sommige hebben enkele jaren doorlooptijd, zie bijlage tabel 

Mijlpalen: 

Resultaten in tijd: 

Geef aan welke er nog zijn te zetten in de voorbereiding en wat de tijdsplanning daarvoor is:  

 

6. Aanpak Maatregel 

Nader uit te werken in projectplan 

 

7. Monitoring Maatregel 

Geef aan wat de plannen zijn van de monitoring en evaluatie van de maatregel? 

KRW maatregelen worden gemonitord aan de hand van het KRW meetnet. 

8. Budget Maatregel 
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Onderbouwing meerjarenraming voor claim budgetreserve najaarsnota 

 

Overzicht kosten maatregel 

 

2 22   3 8 M€ 

2 23  24 7 M€ 

 

 

 

Totaal benodigd 

budget per 

maatregel x 1 mln 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

KAS 13,8 

M€ 

24 7 M€ 

 

37 8 M€ 2  9 M€  5 4 M€  

       

 
Specificeer verplichtingen en daadwerkelijke uitgaven (kas).  

 

Geef per maatregel inzicht in het benodigde budget. Geef daarbij aan wat de omvang is van het benodigde 

verplichtingenbudget en daarnaast de kasuit financiering over de achtereenvolgende jaren.  

 

Onderbouw het benodigde budget met een pxq onderbouwing waarbij ingegaan wordt op aantallen 

(deelnemers, objecten, projecten, aanvragers) en de prijs (gemiddelde kosten per eenheid). Indien mogelijk op 

basis van ervaringscijfers.  

 

Overzicht projecten 
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2025 2026

Beekherstel P057302 Herinrichting Worm (Nato-depot - Rimburg) 2. Verkenning 600

Beekherstel P071002 Herinrichting Vlootbeek Benedenloop (Reigersbroek - Linnerweg) 2. Verkenning 2.250 328

Beekherstel P080105 Herinrichting Rode Beek Millen-Susteren 2. Verkenning

Beekherstel P086204 Herinrichting Geleenbeek Millen - Nieuwstadt 2. Verkenning

Beekherstel P003102 Herinrichting Geul benedenstrooms kern Valkenburg fase 2 (Leeuw brouwerij) 4. Realisatie

Beekherstel P026401 Herinrichting Kanjel en Gelei, gemeenten Meerssen en Maastricht 4. Realisatie

Beekherstel P151402 Herinrichting benedenloop Wellse Molenbeek 3. Planuitwerking 442

Beekherstel P180901 Herinrichting benedenloop Kwistbeek 2. Verkenning 511

Beekherstel P181701 Tielebeek bovenloop 5. Nazorg

Beekherstel P192701 Meilossing, afronding herinrichting 4. Realisatie

Beekherstel P228201 Herinrichting Huilbeek 3. Planuitwerking

Beekherstel P228301 Maasmonding Wolterskamp 3. Planuitwerking

Beekherstel P262701 Herinr.Haelensebeek Hhu-Nunhem 5. Nazorg

Beekherstel P277401 Herinrichting beekmonding Swalm XP030 3. Planuitwerking 80

Beekherstel P282101 Herinr. Castenrayse vennen 4. Realisatie

Beekherstel P316101 Herinrichting Thornerbeek 3. Planuitwerking 4.000

Beekherstel P316806 Vismigratieknelpunt zand- en vuilvang Groote Molenbeek 3. Planuitwerking

Beekherstel P323401 Herinrichting Aa 3. Planuitwerking

Beekherstel P325202 Herinrichting benedenloop Lingsforterbeek 3. Planuitwerking 311

Beekherstel P003103 Vispassage Epermolen 3. Planuitwerking

Beekherstel P086202 Herinrichting Geleenbeek Echt - Sifon 2. Verkenning

Beekherstel P086205 Herinrichting Geleenbeek Oud-Roosteren A2 2. Verkenning

Beekherstel P086206 Herinrichting Geleenbeek Katsbek Nieuwstadt - Oud Roosteren 2. Verkenning

Beekherstel P086208 Herinrichting Oude Maas (Geleenbeekmonding) 4. Realisatie

Beekherstel P086210 Herinrichting Geleenbeek VDL Nedcar 2. Verkenning

Beekherstel P086211 Herinrichting Geleenbeek Kamerhof Holtum 2. Verkenning

Beekherstel P119901 Herinrichting beekmonding Hemelbeek XP017 2. Verkenning

Beekherstel P144601 Herinrichting Molenbeek van Lottum - Siebersbeek 3. Planuitwerking

Beekherstel P254601 Herinrichting Venrays Broek en de Spurkt 4. Realisatie

Beekherstel P278401 Herinrichting Wylrebeek monding 3. Planuitwerking

Beekherstel P316801 #Groote Molenbeek A73 5. Nazorg

Beekherstel P146802 WB21 knelpunt Raam en Vistrap Tungelroysebeek 1. Initiatief

Beekherstel P078302 Aanpak lekverlies Middelsgraaf te Susteren 5. Nazorg

Beekherstel P180902 Gebiedspilot Kwistbeek 4. Realisatie

Beekherstel P086201 Herinrichting Geleenbeek Corio Glana algemeen 3. Planuitwerking

Beekherstel P086209 Herinrichting Geleenbeek Corio-Glana, highlight 16 en 17 3. Planuitwerking

Beekherstel P111702 Ontkluizing keutelbeek in de kernen Beek en Neerbeek, fase 1B/2 3. Planuitwerking

Beekherstel P111704 Ontkluizing Keutelbeek Geleen 3. Planuitwerking 2.000

Beekherstel P115201 Corio Glana Highlight 20 fase 1 4. Realisatie

Beekherstel P115203 Corio Glana highlight 20, fase 2 3. Planuitwerking

10.194 328

Beekherstel P150001 Herinrichting Gansbeek / Paterslossing 1.400 102

Beekherstel P360027 Nieuw Limburgs Peil (NLP) Groote Molenbeek Rieterdijk

Beekherstel XP001 Geul Valkenburg-Julianakanaal (totale trajectlengte ca 12 km) 0. Niet gestart 10

Beekherstel XP002 P316808 Herinrichting Groote Molenbeek Wittebrugweg 0. Niet gestart 750 108

Beekherstel XP003 Pilot beekdalontwikkeling Aa-dal 0. Niet gestart 100 50

Beekherstel XP004 P000104 Herinrichting Maasnielderbeek bovenloop (resterend deel) 0. Niet gestart 2.500 358

Beekherstel XP005 P316807 Pilot Beekdalontwikkeling Groote Molenbeek/Mariapeel (P316807) 1.000

Beekherstel XP006 P086212 Herinrichting Geleenbeek Sittard - Millen (sportlaan-millenerweg) 0. Niet gestart 540 540

Beekherstel XP007 Herinrichting Geleenbeek Corioglana- Weustenrade Oliemolen (rest highlight 4) 0. Niet gestart 368 368

Beekherstel XP008 Herinrichting Middelsgraaf (trambaan Ophoven - monding) 0. Niet gestart 93 93

Beekherstel XP009 Herinrichting Haelensebeek Bovenloop 0. Niet gestart 10 105

Beekherstel XP010 P139002 Herinrichting Aalsbeek bovenloop 0. Niet gestart 500 1.000

Beekherstel XP012 P265202 Herinrichting Roggelsebeek, incl Neerpeelbeek 0. Niet gestart 450 2.650

Beekherstel XP013 Herinrichting Vliet 0. Niet gestart 10 418

Beekherstel XP014 Herinrichting Uffelsebeek 0. Niet gestart 673 673

Beekherstel XP015 Herinrichting Everlosebeek 0. Niet gestart 10 2.243

Beekherstel XP016 Herinrichting Kroonbeek 0. Niet gestart 10 793

Beekherstel XP017 P119901 Herinrichting Hemelbeek monding 0. Niet gestart

Beekherstel XP018 P360060 Herstel vismigratie - Armenmolen Neeritter 0. Niet gestart 118 118

Beekherstel XP019 P360060 Herstel vismigratie - Commandeursmolen 0. Niet gestart 118 118

Beekherstel XP020 P360060 Herstel vismigratie - Geul molen Wylre 0. Niet gestart 118 118

Beekherstel XP021 P360060 Herstel vismigratie - Geul mlen kasteel Schaloen 0. Niet gestart 118 118

Beekherstel XP022 Herstel vismigratie - Rode beek stuw- en verdeelwerk Millen 0. Niet gestart 10 118

Beekherstel XP023 Herstel vismigratie - Geleenbeek Poolmolen Holtum 0. Niet gestart 118 118

Beekherstel XP024 P360060 Herstel vismigratie - Geul stuw en verdeelwerk Grote Molen Meerssen 0. Niet gestart 118 118

Beekherstel XP025 P360060 Herstel vismigratie - Gulp Neubourgermolen / Molen van Roex 0. Niet gestart 118 118

Beekherstel XP026 P360060 Herstel vismigratie - Thornerbeek Krakermolen Thorn 0. Niet gestart 118 118

Beekherstel XP027 P254502 Oude Graaf 0. Niet gestart 1.000 2.000

Beekherstel XP028 Herinrichting Bevelandsebeek 0. Niet gestart 10 455

Beekherstel XP030 P277401 Herinrichting Swalm monding 0. Niet gestart

Beekherstel XP031 Anselderbeek overkluizing benedenloop 0. Niet gestart 10 123

Beekherstel XP032 Herinrichting Grensbeek 0. Niet gestart 223 223

Beekherstel XP033 Geleenbeek Poolmolen Holtum 0. Niet gestart 10 118

Beekherstel XP034 Rode beek stuw- en verdeelwerk Millen 0. Niet gestart 10 118

Beekherstel XP035 Vispassage Eijserbeek - Bulkemsmolen 0. Niet gestart 10 118

Beekherstel XP043 Herinrichting Broekhuizermolenbeek 0. Niet gestart 10 10

Beekherstel XP044 Herinrichting Vulensbeek 0. Niet gestart 10 10

Beekherstel XP045 Maatregelen wateroverlast Roer (laatste knelpunten, o.a. Steenen Huys te Vlodrop) 0. Niet gestart 10 368

Beekherstel XP046 Pilot Beekdalontwikkeling Geul 0. Niet gestart 1.000 1.000

11.681 15.106

Totaal …..

K&O

P&I

650

100

150

1.600

20

10

100

900

60

800

100

75

10

10

150

200

30

30

20

20

20

20

50

10

20

700

20

50

20

20

20

0

0

30

200

1.000

20

10

250

965

50

750

600

50

10.414

3.365

30

PROGNOSE

0

280

1.000

50

25

10

700

200

Uitgaven

150

250

30

100

2022

25

25

800

150

18

100

10

10

10

300

170

356

500

100

300

100

5.300

10

750

15.622

200

10

10

100

300

10

20

10

10

10

30

1.000

127

650

1.510

4.640

353

10

10

10

10

150

10

10

0

10

10

10

150

10

10

1.345

317

2024

9.060

30

10

797

25

10

400

100

100

300

30

610

80

10

10

10

0

0

775

500

10

395

93

10

300

368

250

26.550

10

10

400

1.000

118

118

118

118

375

10

480

10

1.890

2.120

1.000

673

10

895

545

10

10

10

10

10

10

670

118

118

118

118

10

500

380

4.500

10

100

10

1.900

1.100

11.293

2.500

300

4.500

480

53

500

400

400

1.830

1.600

290

2.360

13.779 24.682

Projecttype

Project 

nummer Projectnaam Projectfase 2023

140

100

165

80

295

100

495

154

1.125

471

300
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Format versnelling maatregel op integrale gebiedsplan 

tbv water, natuur en klimaat  

Dit format is bedoeld als leidraad voor het in kaart brengen van de voorstellen van de provincies en 

het voeren van de gesprekken over deze voorstellen. Het format kan gebruikt worden als basis 

voor het gesprek en/of presentatie op de werkconferentie van 22 april. Onder maatregel kan ook 

een voorstel, plan vallen dat versneld in 2022 en/of 2023 uitgevoerd kan worden.  

Het format ingevuld uiterlijk aanleveren op  20 april 2022 bij Wendy Olivier (w.s.olivier@minlnv.nl) 

Bij de selectie van welke voorstellen in 2022 gehonoreerd kunnen worden spelen de volgende 

wegingscriteria een rol, deze zijn identiek aan de wegingscriteria die gehanteerd worden voor het 

beoordelen van de bronmaatregelen:  

- Kosteneffectiviteit 

- Juridische houdbaarheid 

- Gebiedsgericht optimaal effect 

- Haalbaarheid en maatschappelijke acceptatie 

-  Financiering en start uitgaven in 2022 is cruciaal  

 

Controlevragen vooraf 

• Het plan is inhoudelijk afgestemd met (binnen) de provincie. (waaruit blijkt dit, anders 
toelichting)  

o Het plan sluit aan op beleid en maatregelen in vastgestelde N2000 beheerplannen 
o Het plan is niet strijdig met andere natuurherstelmaatregelen 

• Het plan kan niet uit andere beschikbare financiële middelen betaald worden, zoals 
(motiveer dit)  

o Natuurpact 
o Programma Natuur 
o Regeling versneld natuurherstel 
o KRW 

 

• Alle benodigde vergunningen zijn verleend door bevoegde gezag 
• Het plan kan worden uitgevoerd én betaald voor 31 december 2022, resp, 
• Het plan kan worden uitgevoerd én betaald voor 31 december 2023 

 

1. Algemene informatie maatregel 

Titel: Gebiedsproces glastuinbouw, gebiedsgerichte stikstofreductie en 

gewasbeschermingsmiddelen in oppervlakte- en grondwater 

 

Provincie: Limburg 

Contactgegevens inbrenger: Waterschap Limburg. Contactpersoon Roger Lenders 

(r.lenders@waterschaplimburg.nl) 

 

Team maatregel: 

 Bestuurlijk verantwoordelijk:  

Inhoudelijk: 

mailto:r.lenders@waterschaplimburg.nl


 
2 Format versnelling maatregel op integraal gebiedsplan tbv water, natuur en klimaat 

Juridisch: 

 Financieel: 

Contactpersoon LNV: Mariska Harte 

 

2. Maatregel  

2.1 Korte beschrijving, geef ook aan als u suggestie hebt voor bestaande regeling die gebruikt kan 

worden, of alternatief als geen bestaande maatregel voorhanden is 

We voeren als Waterschap Limburg periodiek waterkwaliteitsmetingen uit. Hieruit blijkt dat gehaltes 

Stikstof, Fosfaat en Gewasbeschermingsmiddelen (GBM) hoger zijn dan de normen.  

Deze overschrijdingen willen we bij de openteelten verminderen door in overleg te treden met 

agrariërs middels het DAW en Natuurinclusieve Landbouw project (NIL). Hiervoor is een separate 

aanvraag ingediend door de coalitie NIL Limburg (oa LLTB). 

 

Deze aanvraag voor een gebiedsgerichte aanpak is gericht op de glastuinbouw en pot- en 

containerteelt gebieden. Hier willen we gezamenlijk met de ondernemers in 2022 en 2023 1 of 2 

gebiedsprocessen starten. In het project worden de bronnen opgespoord van de nutriënten en de 

gewasbeschermingsmiddelen. Ondanks inspanningen vanuit de sector kunnen individuele bedrijven 

onbewust bijdragen aan de overschrijdende stoffen. Echter zijn bronnen buiten de agrarische sector 

minsten zo relevant om te onderzoeken.  Om dit helder te krijgen gaan we intensiever meten en 

eenvoudige metingen uitvoeren met nitraatstrips die ondernemers zelf kunnen uitvoeren. Ook 

worden bedrijven bezocht en wordt gericht advies gegeven over de waterhuishouding. Vervolgens 

worden maatregelen opgesteld en uitgevoerd.  

Doel: is reductie van emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte- 

en grondwater. 

 

 

 

2.2 Doel maatregel, geef tevens de doeltreffendheid en doelmatigheid van de maatregel aan 

 

In de brief van de minister van 1 april staan vier doelen:  

1) Natuurherstel en verbetering, 2) Stikstofreductie, 3) Klimaatopgave landbouw en landgebruik en 

4)Wateropgaven.  

 

Per doel staat de bijdrage van dit project vermeld. 

Natuurherstel en -verbetering:  

• Stikstofvermindering 

• Verbetering van waterkwaliteit en -kwantiteit 
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Wateropgave:  

Realiseren goede toestand van oppervlakte- en grondwater door het uitvoeren van de benodigde 

maatregelen. De doelen zijn gespecificeerd per afzonderlijke waterlichamen en daarmee reeds 

gebiedsgericht uitgewerkt.  

Reductiepotentieel: op basis van ervaringen elders in het land weten we dat er vaak snel met 

technische maatregelen veel effect gehaald kan worden. Soms zijn er onbekende lekkages, etc. 

Wanneer die opgespoord worden of technische maatregelen genomen worden waardoor 

regenwater vermengd met nutriënten en GBM bij pot en containerteelt, niet meer kan afspoelen 

naar het oppervlaktewater kan het reductiepotentieel erg groot zijn. 

We schatten dat met eenvoudige maatregelen het wellicht mogelijk is om in deze gebieden met de 

ondernemers een forse reductie te behalen en wellicht de doelstellingen van de KRW te halen. 

 

 

2.3 Subdoelen maatregel 

Specifiek: verbetering waterkwaliteit in 1 of 2 glastuinbouwgebieden door gerichte aanpak met 

ondernemers   

Meetbaar: direct meetbaar in gehaltes in het oppervlaktewater 

Acceptabel: sector staat hier open voor en wil mee onderzoeken wat oorzaken zijn 

Realistisch: doorlooptijd gebiedsproces en metingen is 1-2 jaar. Maatregelen zijn wellicht snel uit te 

voeren door snelle technische aanpassingen. 

Tijdgebonden (SMART): planning is 2022 en 2023 gebiedsproces en maatregelenpakket opstellen en 

uitvoeren. 

 

 

 

2.4 Geografische inbedding maatregel (waar vindt de maatregel plaats en waar heeft het effect) en 

wie voert de maatregel uit? 

 

In onderstaand figuur (rode cirkel) is het gebied aangeven met de glastuinbouwgebieden waar we 

dit gebiedsproces willen uitvoeren 
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2.5 Juridische component maatregel 

 

Dit is een praktisch ingestoken project waarbij circa 10 ondernemer in een 

glastuinbouwconcentratiegebied samen met de LLTB, LTO Glastuinbouw Nederland en Waterschap 

Limburg op zoek gaan naar de bronnen van de emissie en gezamenlijk praktische maatregelen 

opstellen om snel uit te voeren. De haalbaarheid is groot. 

 

2.6 Risico’s knelpunten en aanpak om de risico’s, knelpunten op te lossen 

 

Bereidheid van glastuinbouw ondernemers is er om mee te denken. Risico op dit moment is dat de 

ondernemers druk zijn met de uitdagingen rondom de stijgende gasprijzen. LLTB heeft aangegeven 

dat de ondernemers echter ook het belang zien van het verbeteren van de waterkwaliteit. 

 

 

2.7 Presentatievorm op werkconferentie 

 - Wie: Roger Lenders, Waterschap Limburg 

 - Wat: presentatie op 22-4 
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3 Resultaten Maatregel 3.1 Reductie potentieel (emissies in kton) 

3.2 Reductie potentieel (depositie in mol/ha/jr) 

3.3 KDW effect 

3.4 N2000 effect 

 

4. Framing maatregel  

4.1 Relatie maatregelen met lopende regionale plannen/gebiedsprocessen 

4.2 Relatie maatregel met water, natuur, klimaat en CO2 

De maatregelen dragen hoofdzakelijk bij aan de KRW doelen, gericht op vermindering emissie van 

nutriënten (stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen. 

4.3 Relatie maatregel met WSN gebied plan in wording/bronmaatregelen 

4.4Op welke manier past dit voorstel in de integrale gebiedsplannen in wording. 

Dit gebiedsproces wordt uitgevoerd met de LLTB, LTO Glastuinbouw Nederland en glastuinbouw 

bedrijven in glastuinbouw concentratiegebieden. 

4.5 Externe werking maatregel 

- Beleid: 

- Uitvoering: 

- Beheer: 

4.6 Afstemming maatregel 

 N2000 

 UWV 

 Etc.  

4.7 (Potentiële) relatie met andere regelingen 

4.8 Geef aan welke effecten de maatregel heeft op de NPLG doelen, aandachtlijn urgente gebieden, 

PAS melders. Zijn er mogelijke lock-in effecten? 

4.9 Geef aan wie de stakeholders, partners zijn die nu al betrokken zijn.  

Waterschap Limburg: voert metingen uit. Coördineert gebiedsproces gezamenlijk met LLTB.  Toetsen 

van resultaten middels metingen. 

LLTB/ LTO Glastuinbouw Nederland: rol: betrekken van ondernemers in het gebied. Kennis inbrengen 

van andere projecten in het land. Draagvlak creëren voor oplossingen.  

 

 

4.10 Geef aan hoe stakeholders, mensen uit gebied betrokken en/of geconsulteerd worden.  

 

5. Tijdsplanning maatregel  

Ingangsdatum: mei 2022 

Einddatum: 2022 + deels 2023 
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Mijlpalen: Concrete bronnen van emissie opsporen. Najaar 2022 

Resultaten in tijd: Najaar 2022 bronnen emissie bekend. Maatregelen ter voorkoming van in 2022 

en eventueel later uitvoeren. 

Geef aan welke er nog zijn te zetten in de voorbereiding en wat de tijdsplanning daarvoor is:  

 

6. Aanpak Maatregel 

Nader uit te werken in projectplan 

 

7. Monitoring Maatregel 

Geef aan wat de plannen zijn van de monitoring en evaluatie van de maatregel? 

Middels waterkwaliteitsmetingen zal het waterschap controleren of er een reductie van 

concentraties van de stoffen in het oppervlaktewater is waar te nemen. 

 

8. Budget Maatregel 

 

Onderbouwing meerjarenraming voor claim budgetreserve najaarsnota 

 

Overzicht kosten maatregel 

 

Voor dit project is een begroting opgesteld van: €200.000,- voor 2022. 

 

 

 

Totaal benodigd 

budget per 

maatregel x 1 mln 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

KAS 0,2 M€      

       

 
Specificeer verplichtingen en daadwerkelijke uitgaven (kas).  

 

Geef per maatregel inzicht in het benodigde budget. Geef daarbij aan wat de omvang is van het benodigde 

verplichtingenbudget en daarnaast de kasuit financiering over de achtereenvolgende jaren.  

 

Onderbouw het benodigde budget met een pxq onderbouwing waarbij ingegaan wordt op aantallen 

(deelnemers, objecten, projecten, aanvragers) en de prijs (gemiddelde kosten per eenheid). Indien mogelijk op 

basis van ervaringscijfers.  
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Format versnelling maatregel op integrale gebiedsplan 

tbv water, natuur en klimaat  

Dit format is bedoeld als leidraad voor het in kaart brengen van de voorstellen van de provincies en 

het voeren van de gesprekken over deze voorstellen. Het format kan gebruikt worden als basis 

voor het gesprek en/of presentatie op de werkconferentie van 22 april. Onder maatregel kan ook 

een voorstel, plan vallen dat versneld in 2022 en/of 2023 uitgevoerd kan worden.  

Het format ingevuld uiterlijk aanleveren op  20 april 2022 bij Wendy Olivier (w.s.olivier@minlnv.nl) 

Bij de selectie van welke voorstellen in 2022 gehonoreerd kunnen worden spelen de volgende 

wegingscriteria een rol, deze zijn identiek aan de wegingscriteria die gehanteerd worden voor het 

beoordelen van de bronmaatregelen:  

- Kosteneffectiviteit 

- Juridische houdbaarheid 

- Gebiedsgericht optimaal effect 

- Haalbaarheid en maatschappelijke acceptatie 

-  Financiering en start uitgaven in 2022 is cruciaal  

 

Controlevragen vooraf 

• Het plan is inhoudelijk afgestemd met (binnen) de provincie. (waaruit blijkt dit, anders 
toelichting)  

o Het plan sluit aan op beleid en maatregelen in vastgestelde N2000 beheerplannen 
o Het plan is niet strijdig met andere natuurherstelmaatregelen 

• Het plan kan niet uit andere beschikbare financiële middelen betaald worden, zoals 
(motiveer dit)  

o Natuurpact 
o Programma Natuur 
o Regeling versneld natuurherstel 
o KRW 

 

• Alle benodigde vergunningen zijn verleend door bevoegde gezag 
• Het plan kan worden uitgevoerd én betaald voor 31 december 2022, resp, 
• Het plan kan worden uitgevoerd én betaald voor 31 december 2023 

 

1. Algemene informatie maatregel 

Titel: Pilot verbrede beekdalontwikkeling Groote Molenbeek- Peelvenen- Mariapeel 

 

Provincie: Limburg 

Contactgegevens inbrenger: Waterschap Limburg. Contactpersoon Roger Lenders 

(r.lenders@waterschaplimburg.nl) 

Team maatregel: 

 Bestuurlijk verantwoordelijk:  

Inhoudelijk: 

Juridisch: 

 Financieel: 

mailto:r.lenders@waterschaplimburg.nl
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Contactpersoon LNV: Mariska Harte 

 

2. Maatregel  

2.1 Korte beschrijving, geef ook aan als u suggestie hebt voor bestaande regeling die gebruikt kan 

worden, of alternatief als geen bestaande maatregel voorhanden is 

Pilot beekdalontwikkeling Groote Molenbeek- Mariapeel. Het totale plan wordt uitgevoerd in    

deelprojecten. De deelprojecten zijn: 

1. Subirrigatie aanleggen nabij Mariapeel 

2. Ontwikkelen doorstroommoeras Rieterdijk 

3. Ontwikkelen laggzone Kabroeksebeek 

 

Het stroomgebied kent een divers aantal knelpunten, uitdagingen en kansen, waaronder:  

• Bijdrage aan het behalen van de KRW-doelen voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen 

middels beekdalontwikkeling (bufferzone). 

• Een ecologisch slecht functionerend beeksysteem/doorstroommoeras, waardoor de ecologische 

waterkwaliteit in het stroomgebied van de Groote Molenbeek niet voldoet aan de gestelde KRW-

doelen; 

• Wateroverlast in de omgeving van de beek door o.a. de bever; 

• Stikstofproblematiek die binnen het aangrenzende Natura 2000-gebied Mariapeel leidt tot 

natuurschade en middels hydrologische maatregelen in de Groote Molenbeek deels hersteld kan 

worden; 

• Spanning tussen de belangen voor natuur en landbouw irt grondwaterpeilen en wateraanvoer 

(denk hierbij aan beregening tijdens droogte periodes); 
 

 

 

 

2.2 Doel maatregel, geef tevens de doeltreffendheid en doelmatigheid van de maatregel aan 

 

In de brief van de minister van 1 april staan vier doelen:  

1) Natuurherstel en verbetering, 2) Stikstofreductie, 3) Klimaatopgave landbouw en landgebruik en 

4)Wateropgaven.  

 

Per doel staat de bijdrage van dit project vermeld. 

Natuurherstel en -verbetering:  

• Binnen en buiten natuurgebieden 

• Stikstofvermindering 

• Verbetering van waterkwaliteit en -kwantiteit 

• natuurinclusievere ruimtelijke inrichting door extra leefgebied en, gebruik van en verbindingen 

tussen natuurgebieden 



 
3 Format versnelling maatregel op integraal gebiedsplan tbv water, natuur en klimaat 

• voldoende ruimte komt voor leefgebied buiten Natura 2000- gebieden: areaal natuur als over 

areaal extensieve en natuurinclusieve landbouw 

• 10 procent landschapselementen in het agrarisch gebied, die verbindingen tussen 

natuurgebieden en agrarische biodiversiteit versterken 

 

Stikstofreductie: 

stikstofgevoelig Natura 2000-areaal onder de kritische depositiewaarde brengen 

 

Klimaatopgave landbouw en landgebruik:  

60% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990.  

 

Wateropgave:  

Realiseren goede toestand van oppervlakte- en grondwater door het uitvoeren van de benodigde 

maatregelen. De doelen zijn gespecificeerd per afzonderlijke waterlichamen en daarmee reeds 

gebiedsgericht uitgewerkt.  

Klimaatrobuust beekdal Groote Molenbeek, behalen KRW-doelen, bijdrage leveren aan 

stikstofreductie via water en via lucht (KRW-doelen en Natura2000), Natura2000 doelen door 

vernatten gebied rondom Mariapeel, landbouw alternatief bieden voor beregening. 

 

 

2.3 Subdoelen maatregel 

o Watersysteem 

o Bijdrage aan de KRW-doelen voor waterkwaliteit 

o Alternatief voor grondwaterontrekking in bufferzones 

o Positief beinvloeden van grondwaterpeil voor landbouw en natuur. 

o Water langer in gebied vasthouden (Kabroeksebeek, Groote Molenbeek). 

o Maatregelen ecologisch systeemherstel Groote Molenbeek. 

 

o Natuurgebied 

o Bijdragen aan herstel N2000 en natte natuurparels 

o Ecologische verbindingszone Mariapeel met Groote Molenbeek en Elsbeemden. 

 

o Landbouwgebied 

o Verminderen grondwateronttrekkingen 

o Bevorderen van waterconservering 

o Gronden in beekdal zijn (of worden) omgezet naar extensief gebruik. 

o Uitvoering van de technische maatregelen om actuele knelpunten op te lossen. 

 

o Samenwerking 

o Draagvlak en samenwerking met betrokkenen en stakeholders in een gebiedsgerichte 

aanpak. 
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2.4 Geografische inbedding maatregel (waar vindt de maatregel plaats en waar heeft het effect) en 

wie voert de maatregel uit? 

 

Gebied is gelegen ten oosten van de Mariapeel 
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2.5 Juridische component maatregel 

2.6 Risico’s knelpunten en aanpak om de risico’s, knelpunten op te lossen 

 

Het risico voor het hele project is onvoldoende financiering (op de totale prognose van 13 mln).  
De risico’s bij de verschillende deeltrajecten zijn:  

1. Doorstroommoeras/ laggzone 

• Principiële bezwaren tegen inundatie van oorspronkelijk moerasgebied door 
terreinbeheerder (Staatsbosbeheer).  
2. Subirrigatie  

• Geen interesse voor medewerking voor pilot subirrigatie bij landbouw.  

• Aanpassingen aanvoersysteem zijn financieel en ruimtelijk niet haalbaar (inhoudelijk 
nader toegelicht in bijlage).  
3. Gebiedsproces  

• Wanneer er geen sprake is van grondmobiliteit zal het proces stroef verlopen. 
 

 

2.7 Presentatievorm op werkconferentie 

 - Wie: Roger Lenders, Waterschap Limburg 

 - Wat: presentatie op 22-4 

 - Hoe: zie onderstaande sheet 
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3 Resultaten Maatregel 3.1 Reductie potentieel (emissies in kton) 

3.2 Reductie potentieel (depositie in mol/ha/jr) 

3.3 KDW effect 

3.4 N2000 effect 

 

4. Framing maatregel  

4.1 Relatie maatregelen met lopende regionale plannen/gebiedsprocessen 

 

Waterschap Limburg is reeds een gebiedsproces gestart in het gebied om te komen tot een 

verbreed beekdal. Momenteel worden verkennende gesprekken uitgevoerd met grondeigenaren 

waar mogelijkheden uit naar voren zijn gekomen. Het budget om tot actie over te gaan ontbreekt 

nog echter. 

 

4.2 Relatie maatregel met water, natuur, klimaat en CO2 

De maatregelen dragen hoofdzakelijk bij aan de KRW doelen, maar klimaatadaptatie (voorkomen 

wateroverlast en waterconservering) zijn meegekoppeld. Daarnaast zijn beekdalen van belang voor 

natuur (specifiek biotoop en verbindingszone tussen natuurgebieden o.a N2000). 

 

4.3 Relatie maatregel met WSN gebied plan in wording/bronmaatregelen 

4.4Op welke manier past dit voorstel in de integrale gebiedsplannen in wording. 

Uitvoering van KRW maatregelen valt volgens de Minister van Natuur en Stikstof binnen de scope 

van de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied, en van het 

bredere stikstofbeleid (Tweede Kamerbrief d.d. 1 april 2022). 
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4.5 Externe werking maatregel 

- Beleid: 

- Uitvoering: 

- Beheer: 

4.6 Afstemming maatregel 

 N2000 

 UWV 

 Etc.  

4.7 (Potentiële) relatie met andere regelingen 

4.8 Geef aan welke effecten de maatregel heeft op de NPLG doelen, aandachtlijn urgente gebieden, 

PAS melders. Zijn er mogelijke lock-in effecten? 

4.9 Geef aan wie de stakeholders, partners zijn die nu al betrokken zijn.  

P     c   L m        m              ch          ë     m          TBO’    c. 

4.10 Geef aan hoe stakeholders, mensen uit gebied betrokken en/of geconsulteerd worden.  

Waterschap Limburg werkt omgevingsgericht. Stakeholders worden betrokken bij de 

planvoorbereiding. De omgeving wordt geconsulteerd via bewonersavonden. 

 

 

5. Tijdsplanning maatregel  

Ingangsdatum: 2022 

Einddatum:2027  

Mijlpalen: Gebiedsproces Rieterdijk en kabroeksebeek 

Resultaten in tijd: Zie onderstaand figuur 

Geef aan welke er nog zijn te zetten in de voorbereiding en wat de tijdsplanning daarvoor is:  
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6. Aanpak Maatregel 

Nader uit te werken in projectplan 

 

7. Monitoring Maatregel 

Geef aan wat de plannen zijn van de monitoring en evaluatie van de maatregel? 

KRW maatregelen worden gemonitord aan de hand van het KRW meetnet. 

 

8. Budget Maatregel 

 

Onderbouwing meerjarenraming voor claim budgetreserve najaarsnota 

 

Overzicht kosten maatregel 

 

Pilot  

Doorstroommoeras  € 850.000 -  

Subirrigatie  € 1.800.000 -  

Gebiedsproces Groote Molenbeek  € 7.000.000 -  

Gebiedsproces Kabroeksbeek  € 3.000.000 -  

    

Totaal  € 12.650.000 -  

Totaal afgerond (inclusief post onvoorzien)  € 13.000.000,- 
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2022: 1 miljoen 

2023: 8 - 10 miljoen (grondverwerving moet dan rond zijn 

voor Rieterdijk en starten met uitvoering) 

 

 

 

 

 

Totaal benodigd 

budget per 

maatregel x 1 mln 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

KAS 1M€ 10M€     

       

 
Specificeer verplichtingen en daadwerkelijke uitgaven (kas).  

 

Geef per maatregel inzicht in het benodigde budget. Geef daarbij aan wat de omvang is van het benodigde 

verplichtingenbudget en daarnaast de kasuit financiering over de achtereenvolgende jaren.  

 

Onderbouw het benodigde budget met een pxq onderbouwing waarbij ingegaan wordt op aantallen 

(deelnemers, objecten, projecten, aanvragers) en de prijs (gemiddelde kosten per eenheid). Indien mogelijk op 

basis van ervaringscijfers.  
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1 Format versnelling maatregel op integraal gebiedsplan tbv water, natuur en klimaat 

Format versnelling maatregel op integrale gebiedsplan 

tbv water, natuur en klimaat  

Dit format is bedoeld als leidraad voor het in kaart brengen van de voorstellen van de provincies en 

het voeren van de gesprekken over deze voorstellen. Het format kan gebruikt worden als basis 

voor het gesprek en/of presentatie op de werkconferentie van 22 april. Onder maatregel kan ook 

een voorstel, plan vallen dat versneld in 2022 en/of 2023 uitgevoerd kan worden.  

Het format ingevuld uiterlijk aanleveren op  20 april 2022 bij Wendy Olivier (w.s.olivier@minlnv.nl) 

Bij de selectie van welke voorstellen in 2022 gehonoreerd kunnen worden spelen de volgende 

wegingscriteria een rol, deze zijn identiek aan de wegingscriteria die gehanteerd worden voor het 

beoordelen van de bronmaatregelen:  

- Kosteneffectiviteit 

- Juridische houdbaarheid 

- Gebiedsgericht optimaal effect 

- Haalbaarheid en maatschappelijke acceptatie 

-  Financiering en start uitgaven in 2022 is cruciaal  

 

Controlevragen vooraf 

• Het plan is inhoudelijk afgestemd met (binnen) de provincie. (waaruit blijkt dit, anders 
toelichting)  

o Het plan sluit aan op beleid en maatregelen in vastgestelde N2000 beheerplannen 
o Het plan is niet strijdig met andere natuurherstelmaatregelen 

• Het plan kan niet uit andere beschikbare financiële middelen betaald worden, zoals 
(motiveer dit)  

o Natuurpact 
o Programma Natuur 
o Regeling versneld natuurherstel 
o KRW 

 

• Alle benodigde vergunningen zijn verleend door bevoegde gezag 
• Het plan kan worden uitgevoerd én betaald voor 31 december 2022, resp, 
• Het plan kan worden uitgevoerd én betaald voor 31 december 2023 

 

1. Algemene informatie maatregel 

Titel: Plateauontwikkeling / verbreed beekdal Geuldal 

 

Provincie: Limburg 

Contactgegevens inbrenger: Waterschap Limburg. Contactpersoon Roger Lenders 

(r.lenders@waterschaplimburg.nl) 

Team maatregel: 

 Bestuurlijk verantwoordelijk:  

Inhoudelijk: 

Juridisch: 

 Financieel: 

mailto:r.lenders@waterschaplimburg.nl
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Contactpersoon LNV: Mariska Harte 

 

2. Maatregel  

2.1 Korte beschrijving, geef ook aan als u suggestie hebt voor bestaande regeling die gebruikt kan 

worden, of alternatief als geen bestaande maatregel voorhanden is 

Beekdalontwikkeling, uitwerking hiervan voor heuvellandbeken wordt plateauontwikkeling genoemd. 

 

Op basis van de SESA (Stroomgebiedsbrede Ecologische SysteemAnalyse) worden maatregelenpakketten 

opgesteld per segment van de Geul. Vervolgens wordt een pilotgebied gekozen  

waarbij de maatregelen uitgevoerd kunnen gaan worden. Het maatregelpakket zal op basis van huidige 

resultaten bestaan uit plateauontwikkeling door o.a. beschaduwen beek, verruwen hellingen, beplanten 

randen plateaus etc..  

 

 

 

 

 

2.2 Doel maatregel, geef tevens de doeltreffendheid en doelmatigheid van de maatregel aan 

 

In de brief van de minister van 1 april staan vier doelen:  

1) Natuurherstel en verbetering, 2) Stikstofreductie, 3) Klimaatopgave landbouw en landgebruik en 

4)Wateropgaven.  

 

Per doel staat de bijdrage van dit project vermeld. 

Natuurherstel en -verbetering:  

• Binnen en buiten natuurgebieden 

• Stikstofvermindering 

• Verbetering van waterkwaliteit en -kwantiteit 

• natuurinclusievere ruimtelijke inrichting door extra leefgebied en, gebruik van en verbindingen 

tussen natuurgebieden 

• voldoende ruimte komt voor leefgebied buiten Natura 2000- gebieden: areaal natuur als over 

areaal extensieve en natuurinclusieve landbouw 

• 10 procent landschapselementen in het agrarisch gebied, die verbindingen tussen 

natuurgebieden en agrarische biodiversiteit versterken 

 

Stikstofreductie: 
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stikstofgevoelig Natura 2000-areaal onder de kritische depositiewaarde brengen 

 

Klimaatopgave landbouw en landgebruik:  

60% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990.  

 

Wateropgave:  

Realiseren goede toestand van oppervlakte- en grondwater door het uitvoeren van de benodigde 

maatregelen. De doelen zijn gespecificeerd per afzonderlijke waterlichamen en daarmee reeds 

gebiedsgericht uitgewerkt.  

Klimaatrobuust beekdal Geul, behalen KRW-doelen, bijdrage leveren aan stikstofreductie via water 

en via lucht (KRW-doelen en Natura2000), Natura2000 doelen, vermindering van nutriëntenvracht en 

microverontreinigingen naar het KRW-waterlichaam via beekdalontwikkeling (bufferzone, 

vermindering oppervlakkige afstroming). 

 

2.3 Subdoelen maatregel 

o Ecologisch systeemherstel Geul en daarmee behalen KRW-doelen en Natura2000 doelen. 

o Bijdragen aan herstel N2000 Geul door stikstofreductie (omzetting landbouwgebieden 

binnen beekdal) 
 

 

2.4 Geografische inbedding maatregel (waar vindt de maatregel plaats en waar heeft het effect) en 

wie voert de maatregel uit? 

 

Gebied is gelegen in de omgeving van het Geuldal in Zuid-Limburg 
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2.5 Juridische component maatregel 

2.6 Risico’s knelpunten en aanpak om de risico’s, knelpunten op te lossen 

 

Wanneer er geen sprake is van grondmobiliteit zal het proces stroef verlopen. 
 

 

2.7 Presentatievorm op werkconferentie 

 - Wie: Roger Lenders, Waterschap Limburg 

 - Wat: presentatie op 22-4 

 - Hoe: zie onderstaande sheet 

 

 

 

3 Resultaten Maatregel 3.1 Reductie potentieel (emissies in kton) 

3.2 Reductie potentieel (depositie in mol/ha/jr) 

3.3 KDW effect 

3.4 N2000 effect 
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4. Framing maatregel  

4.1 Relatie maatregelen met lopende regionale plannen/gebiedsprocessen 

 

Waterschap Limburg is reeds een gebiedsproces gestart in het gebied om te komen tot een 

verbreed beekdal / plateauontwikkeling. Momenteel worden verkennende gesprekken uitgevoerd 

met grondeigenaren waar mogelijkheden uit naar voren zijn gekomen. Het budget om tot actie 

over te gaan ontbreekt nog echter. 

 

4.2 Relatie maatregel met water, natuur, klimaat en CO2 

De maatregelen dragen hoofdzakelijk bij aan de KRW doelen, maar klimaatadaptatie (voorkomen 

wateroverlast en waterconservering) zijn meegekoppeld. Daarnaast zijn beekdalen van belang voor 

natuur (specifiek biotoop en verbindingszone tussen natuurgebieden o.a N2000). 

 

4.3 Relatie maatregel met WSN gebied plan in wording/bronmaatregelen 

4.4Op welke manier past dit voorstel in de integrale gebiedsplannen in wording. 

Uitvoering van KRW maatregelen valt volgens de Minister van Natuur en Stikstof binnen de scope 

van de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied, en van het 

bredere stikstofbeleid (Tweede Kamerbrief d.d. 1 april 2022). 

 

4.5 Externe werking maatregel 

- Beleid: 

- Uitvoering: 

- Beheer: 

4.6 Afstemming maatregel 

 N2000 

 UWV 

 Etc.  

4.7 (Potentiële) relatie met andere regelingen 

4.8 Geef aan welke effecten de maatregel heeft op de NPLG doelen, aandachtlijn urgente gebieden, 

PAS melders. Zijn er mogelijke lock-in effecten? 

4.9 Geef aan wie de stakeholders, partners zijn die nu al betrokken zijn.  

P     c   L m        m              ch          ë     m          TBO’    c. 

4.10 Geef aan hoe stakeholders, mensen uit gebied betrokken en/of geconsulteerd worden.  

Waterschap Limburg werkt omgevingsgericht. Stakeholders worden betrokken bij de 

planvoorbereiding. De omgeving wordt geconsulteerd via bewonersavonden. 

 

 

5. Tijdsplanning maatregel  
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Ingangsdatum: 2022 

Einddatum:2027  

Mijlpalen: Gebiedsproces Geuldal 

Resultaten in tijd:  

Geef aan welke er nog zijn te zetten in de voorbereiding en wat de tijdsplanning daarvoor is:  

 

 

6. Aanpak Maatregel 

Nader uit te werken in projectplan 

 

7. Monitoring Maatregel 

Geef aan wat de plannen zijn van de monitoring en evaluatie van de maatregel? 

KRW maatregelen worden gemonitord aan de hand van het KRW meetnet. 

 

8. Budget Maatregel 

 

Onderbouwing meerjarenraming voor claim budgetreserve najaarsnota 

 

Overzicht kosten maatregel 

 
 

Totaal benodigd 

budget per 

maatregel x 1 mln 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

KAS 0 5 M€      

       

 
Specificeer verplichtingen en daadwerkelijke uitgaven (kas).  

 

Geef per maatregel inzicht in het benodigde budget. Geef daarbij aan wat de omvang is van het benodigde 

verplichtingenbudget en daarnaast de kasuit financiering over de achtereenvolgende jaren.  

 

 

Circa  

2022     500.000 € (voorbereidende werkzaamheden)  

2023      5  miljoen € (voor met name grondverwerving)  

2023     100.000 € verdere uitbouw project Zalm in de Geul 
(verbeteren waterkwaliteit in Geul en uitbouwen naar 
watersysteem benadering) 
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Onderbouw het benodigde budget met een pxq onderbouwing waarbij ingegaan wordt op aantallen 

(deelnemers, objecten, projecten, aanvragers) en de prijs (gemiddelde kosten per eenheid). Indien mogelijk op 

basis van ervaringscijfers.  

 

 

 



 
1 Format versnelling maatregel op integraal gebiedsplan tbv water, natuur en klimaat 

Format versnelling maatregel op integrale gebiedsplan 

tbv water, natuur en klimaat  

Dit format is bedoeld als leidraad voor het in kaart brengen van de voorstellen van de provincies en 

het voeren van de gesprekken over deze voorstellen. Het format kan gebruikt worden als basis 

voor het gesprek en/of presentatie op de werkconferentie van 22 april. Onder maatregel kan ook 

een voorstel, plan vallen dat versneld in 2022 en/of 2023 uitgevoerd kan worden.  

Het format ingevuld uiterlijk aanleveren op  20 april 2022 bij Wendy Olivier (w.s.olivier@minlnv.nl) 

Bij de selectie van welke voorstellen in 2022 gehonoreerd kunnen worden spelen de volgende 

wegingscriteria een rol, deze zijn identiek aan de wegingscriteria die gehanteerd worden voor het 

beoordelen van de bronmaatregelen:  

- Kosteneffectiviteit 

- Juridische houdbaarheid 

- Gebiedsgericht optimaal effect 

- Haalbaarheid en maatschappelijke acceptatie 

-  Financiering en start uitgaven in 2022 is cruciaal  

 

Controlevragen vooraf 

• Het plan is inhoudelijk afgestemd met (binnen) de provincie. (waaruit blijkt dit, anders 
toelichting)  

o Het plan sluit aan op beleid en maatregelen in vastgestelde N2000 beheerplannen 
o Het plan is niet strijdig met andere natuurherstelmaatregelen 

• Het plan kan niet uit andere beschikbare financiële middelen betaald worden, zoals 
(motiveer dit)  

o Natuurpact 
o Programma Natuur 
o Regeling versneld natuurherstel 
o KRW 

 

• Alle benodigde vergunningen zijn verleend door bevoegde gezag 
• Het plan kan worden uitgevoerd én betaald voor 31 december 2022, resp, 
• Het plan kan worden uitgevoerd én betaald voor 31 december 2023 

 

1. Algemene informatie maatregel 

Titel: GRONDBANK LIMBURG: brede beekdalen  

 

Provincie: Limburg 

Contactgegevens inbrenger: Waterschap Limburg. Contactpersoon Roger Lenders 

(r.lenders@waterschaplimburg.nl) 

Team maatregel: 

 Bestuurlijk verantwoordelijk:  

Inhoudelijk: 

Juridisch: 

 Financieel: 

mailto:r.lenders@waterschaplimburg.nl
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Contactpersoon LNV: Mariska Harte 

 

2. Maatregel  

2.1 Korte beschrijving, geef ook aan als u suggestie hebt voor bestaande regeling die gebruikt kan 

worden, of alternatief als geen bestaande maatregel voorhanden is 

Daar waar watermaatregelen meer ruimte krijgen, is sprake van stikstofreductie naar het water én 

kan ook sprake zijn van reductie naar de lucht. In Limburg werken we aan het watersysteem vanuit 

het concept van de ‘beekdalbrede benadering’. Deze is geborgd in het beleid (PWP en WBP) en staat 
o.a. centraal in de gebiedsgerichte aanpak rond de Peel en het Geuldal. Deze benadering lost 

meerdere opgaven op: waterkwaliteit (door tegengaan van uitspoeling van nutriënten en 

meststoffen), klimaat (door water vast te houden), natuur (verbindingen tussen Natura 2000 

gebieden) en natuurinclusieve landbouw. 

De beekdalbrede benadering bestaat uit het 5B-concept en verdeelt het beekdal in vijf zones met elk 

hun functie en doel. Hieronder staan de zones in beeld gebracht: 

 

 

Stroken langs de beken helpen bij het instandhouden/verbeteren van de N2000 gebieden, dat 

betekent dus ook dat de stroken worden onttrokken aan het intensieve agrarisch gebruik. Dus 

natuurbestemming of waterloopbestemming (formeel te benoemen als ‘landschapsgrond’). 

 

Het succes van de ‘beekdalbrede benadering’ wordt bepaald door: 

1. Beschikbaarheid van grond, of grondbank (door/voor alle stakeholders); 

2. Samenwerking tussen diverse stakeholders/grondeigenaren; 

3. Voldoende tijd om tot een gebiedsgericht ontwerp te komen; 

4. Uitvoeringskracht. 

 

De eerste succesbepalende factor dragen we nu aan, omdat dit de basis vormt om tot een versnelde 

en daadkrachtige gebiedsgerichte aanpak te komen. 

 

 

2.2 Doel maatregel, geef tevens de doeltreffendheid en doelmatigheid van de maatregel aan 

 

In de brief van de minister van 1 april staan vier doelen:  
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1) Natuurherstel en verbetering, 2) Stikstofreductie, 3) Klimaatopgave landbouw en landgebruik en 

4)Wateropgaven.  

 

Per doel staat de bijdrage van dit project vermeld. 

Natuurherstel en -verbetering:  

• Binnen en buiten natuurgebieden 

• Stikstofvermindering 

• Verbetering van waterkwaliteit en -kwantiteit 

• natuurinclusievere ruimtelijke inrichting door extra leefgebied en, gebruik van en verbindingen 

tussen natuurgebieden 

• voldoende ruimte komt voor leefgebied buiten Natura 2000- gebieden: areaal natuur als over 

areaal extensieve en natuurinclusieve landbouw 

• 10 procent landschapselementen in het agrarisch gebied, die verbindingen tussen 

natuurgebieden en agrarische biodiversiteit versterken 

 

Stikstofreductie: 

stikstofgevoelig Natura 2000-areaal onder de kritische depositiewaarde brengen. 

Beekdalontwikkeling zorgt voor een significante reductie van Stikstof via lucht en water 

Een standaard AERIUS berekening wordt uitgevoerd voor alle Natuurbeken, waarbij gerekend wordt 

met huidige situatie, 0% en 50% bemesting van landbouwgronden in het beekdal. Daarnaast wordt 

een habitatanalyse uitgevoerd om de berekende depositiereductie te combineren met de 

achtergronddepositie en kritische depositiewaarde (KDW) van het onderliggende habitattype. Uit 

deze analyse volgt een beeld van de depositiereductie als percentage va de KDW en in relatie tot de 

achtergronddepositie. Voorlopige resultaten geven een significante reductie weer. 

Daarnaast is er een onderzoek uitgezet naar de reductie van stikstof via het water door 

beekdalontwikkeling. Resultaten volgen nog. 

Klimaatopgave landbouw en landgebruik:  

60% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990.  

Wateropgave:  

Realiseren goede toestand van oppervlakte- en grondwater door het uitvoeren van de benodigde 

maatregelen. De doelen zijn gespecificeerd per afzonderlijke waterlichamen en daarmee reeds 

gebiedsgericht uitgewerkt.  

 

2.3 Subdoelen maatregel 

Output: 

- Inventarisatie van haalbare grondverwerving langs/nabij beekdalen in Limburg; 

- Samenwerking opzetten: voor heel Limburg (mét nieuwe landelijke Regieorganisatie) 

- Samenwerking gebiedsgericht: Peelvenen en Geuldal (mét alle stakeholders). 

- Grondverwerving langs/nabij beekdalen in Limburg: ’22-’23: plusminus 30 hectare. 
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Outcome (na eerste 2 jaar te realiseren): 

- Verbeteren waterkwaliteit (KRW-doelen); 

- Stikstofreductie in lucht en water; 

- Wateroverlast voorkomen; 

- Basisafvoeren verhogen (gevolgen droogte verminderen); 

- Landbouw nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen emissie vanuit de landbouw 

reduceren door maatregelen op de bedrijven en grondverwerving en grondruil 
 

2.4 Geografische inbedding maatregel (waar vindt de maatregel plaats en waar heeft het effect) en 

wie voert de maatregel uit? 

 

Dit project is van toepassing op de volledige Provincie Limburg met name gericht op de 

natuurbeken (donderblauw op onderstaande kaart) 

 

 

 

 

2.5 Juridische component maatregel 

 

Dit initiatief past bij de doelstelling in de brief van Minister Van der Wal, m.b.t. de ambities rondom 

grondverwerving (en afwaardering). 

2.6 Risico’s knelpunten en aanpak om de risico’s, knelpunten op te lossen 
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Dit aanbod bouwt voort op reeds bestaande initiatieven voor afwaardering van grond, 

samenwerkingen en grondposities en moet passen binnen de Limburgse ambitie om tot een Limburg 

brede grondverwervingsstrategie te komen, die momenteel door o.a. Provincie, Waterschap en 

gemeenten verkend wordt (via Uitvoeringsprogramma Natuurrealisatie). 

Ingezet zal gaan worden om gronden direct ter plaatsen aan te kopen dan wel ruilgronden die later 

naar de gewenste locatie worden geruild. 

De haalbaarheid wordt vergroot áls de nieuw in te richten Nationale Regieorganisatie (zie 1 april-

brief van Minister Van der Wal) verbonden wordt aan dit aanbod. 

Alle betrokken overheden dekken de risico’s af binnen bestaand grondbeleid en binnen bestaande 
initiatieven voor verwerving.  

Grondverwerving is voor het oplossen van alle genoemde opgaven in het NPLG van belang.  

Het risico is enkel te herleiden op de tijd die gegeven is voor deze uitvraag (2022-2023), de vorm 

waarin de nieuw op te richten Regieorganisatie te werk zal gaan en de beschikbaarheid van 

grondposities op de juiste plekken. 

 

 

2.7 Presentatievorm op werkconferentie 

 - Wie: Roger Lenders, Waterschap Limburg 

 - Wat: presentatie op 22-4 

 - Hoe: zie onderstaande sheet 

 

 

 

3 Resultaten Maatregel 3.1 Reductie potentieel (emissies in kton) 

3.2 Reductie potentieel (depositie in mol/ha/jr) 

3.3 KDW effect 

3.4 N2000 effect 

 

4. Framing maatregel  

4.1 Relatie maatregelen met lopende regionale plannen/gebiedsprocessen 

 

Waterschap Limburg is reeds een gebiedsproces gestart in het gebied om te komen tot een 

verbreed beekdal / plateauontwikkeling. Momenteel worden verkennende gesprekken uitgevoerd 

met grondeigenaren waar mogelijkheden uit naar voren zijn gekomen. Het budget om tot actie 

over te gaan ontbreekt nog echter. 

 

4.2 Relatie maatregel met water, natuur, klimaat en CO2 

  erbreed beekdal: pilots gestart  budget voor 
grondverwerving
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De maatregelen dragen hoofdzakelijk bij aan de KRW doelen, maar klimaatadaptatie (voorkomen 

wateroverlast en waterconservering) zijn meegekoppeld. Daarnaast zijn beekdalen van belang voor 

natuur (specifiek biotoop en verbindingszone tussen natuurgebieden o.a N2000). 

 

4.3 Relatie maatregel met WSN gebied plan in wording/bronmaatregelen 

4.4Op welke manier past dit voorstel in de integrale gebiedsplannen in wording. 

Uitvoering van KRW maatregelen valt volgens de Minister van Natuur en Stikstof binnen de scope 

van de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied, en van het 

bredere stikstofbeleid (Tweede Kamerbrief d.d. 1 april 2022). 

 

4.5 Externe werking maatregel 

- Beleid: 

- Uitvoering: 

- Beheer: 

4.6 Afstemming maatregel 

 N2000 

 UWV 

 Etc.  

4.7 (Potentiële) relatie met andere regelingen 

4.8 Geef aan welke effecten de maatregel heeft op de NPLG doelen, aandachtlijn urgente gebieden, 

PAS melders. Zijn er mogelijke lock-in effecten? 

4.9 Geef aan wie de stakeholders, partners zijn die nu al betrokken zijn.  

Waterschap Limburg, Provincie Limburg, gemeenten rondom de Peel en het Geuldal, waterschap, 

agrariërs, omwonenden, Terreinbeheerders/grondeigenaren.  

4.10 Geef aan hoe stakeholders, mensen uit gebied betrokken en/of geconsulteerd worden.  

Waterschap Limburg werkt omgevingsgericht. Stakeholders worden betrokken bij de 

planvoorbereiding. De omgeving wordt geconsulteerd via bewonersavonden. 

 

 

5. Tijdsplanning maatregel  

Ingangsdatum: 2022 

Einddatum:2027  

Mijlpalen:  

Resultaten in tijd:  

Geef aan welke er nog zijn te zetten in de voorbereiding en wat de tijdsplanning daarvoor is:  

 

 

6. Aanpak Maatregel 
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Nader uit te werken in projectplan 

 

7. Monitoring Maatregel 

Geef aan wat de plannen zijn van de monitoring en evaluatie van de maatregel? 

KRW maatregelen worden gemonitord aan de hand van het KRW meetnet. 

 

8. Budget Maatregel 

 

Onderbouwing meerjarenraming voor claim budgetreserve najaarsnota 

 

Overzicht kosten maatregel 

 

 

 

Binnen de gegeven periode (2022 en 2023) gaan we uit van de volgende begroting: 

Kwantitatieve doelstelling: 30 hectare langs (natuur)beekdalen in Limburg. 

Kosten: 

- Inventarisatie: 5.000,- / ha 

- Overhead voor verwerving: 10.000,- /ha 

- Verwervingskosten: 70.000,- /ha 

Totaalkosten per hectare: €85.000 - 
 

Voor de kwantitatieve doelstelling van 30 hectaren (2022-2023) vragen we in totaal een 

           €2.550.000,-. 
 

Voo  2022 is     s    i   s   i    o i      1 € 

 

 

 

 

 

 

Totaal benodigd 

budget per 

maatregel x 1 mln 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

KAS 1 M€ 1 55 M€     

       

 
Specificeer verplichtingen en daadwerkelijke uitgaven (kas).  

 

Geef per maatregel inzicht in het benodigde budget. Geef daarbij aan wat de omvang is van het benodigde 

verplichtingenbudget en daarnaast de kasuit financiering over de achtereenvolgende jaren.  
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Onderbouw het benodigde budget met een pxq onderbouwing waarbij ingegaan wordt op aantallen 

(deelnemers, objecten, projecten, aanvragers) en de prijs (gemiddelde kosten per eenheid). Indien mogelijk op 

basis van ervaringscijfers.  
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Format versnelling maatregel op integrale gebiedsplan 

tbv water, natuur en klimaat  

Dit format is bedoeld als leidraad voor het in kaart brengen van de voorstellen van de provincies en 

het voeren van de gesprekken over deze voorstellen. Het format kan gebruikt worden als basis 

voor het gesprek en/of presentatie op de werkconferentie van 22 april. Onder maatregel kan ook 

een voorstel, plan vallen dat versneld in 2022 en/of 2023 uitgevoerd kan worden.  

Het format ingevuld uiterlijk aanleveren op  20 april 2022 bij Wendy Olivier (w.s.olivier@minlnv.nl) 

Bij de selectie van welke voorstellen in 2022 gehonoreerd kunnen worden spelen de volgende 

wegingscriteria een rol, deze zijn identiek aan de wegingscriteria die gehanteerd worden voor het 

beoordelen van de bronmaatregelen:  

- Kosteneffectiviteit 

- Juridische houdbaarheid 

- Gebiedsgericht optimaal effect 

- Haalbaarheid en maatschappelijke acceptatie 

-  Financiering en start uitgaven in 2022 is cruciaal  

 

Controlevragen vooraf 

• Het plan is inhoudelijk afgestemd met (binnen) de provincie. (waaruit blijkt dit, anders 
toelichting)  

o Het plan sluit aan op beleid en maatregelen in vastgestelde N2000 beheerplannen 
o Het plan is niet strijdig met andere natuurherstelmaatregelen 

• Het plan kan niet uit andere beschikbare financiële middelen betaald worden, zoals 
(motiveer dit)  

o Natuurpact 
o Programma Natuur 
o Regeling versneld natuurherstel 
o KRW 

 

• Alle benodigde vergunningen zijn verleend door bevoegde gezag 
• Het plan kan worden uitgevoerd én betaald voor 31 december 2022, resp, 
• Het plan kan worden uitgevoerd én betaald voor 31 december 2023 

 

1. Algemene informatie maatregel 

Titel: KRW doelen RWZI’s 

 

Provincie: Limburg 

Contactgegevens inbrenger: Waterschap Limburg. Contactpersoon Roger Lenders 

(r.lenders@waterschaplimburg.nl) 

Team maatregel: 

 Bestuurlijk verantwoordelijk:  

Inhoudelijk: 

Juridisch: 

 Financieel: 

mailto:r.lenders@waterschaplimburg.nl
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Contactpersoon LNV: Mariska Harte 

 

 

2. Maatregel  

2.1 Korte beschrijving, geef ook aan als u suggestie hebt voor bestaande regeling die gebruikt kan 

worden, of alternatief als geen bestaande maatregel voorhanden is 

Een hoger zuiveringsrendement van de RWZI’s leidt tot een kleinere emissie van verontreinigende 
stoffen naar het oppervlaktewater 

 

 

 

2.2 Doel maatregel, geef tevens de doeltreffendheid en doelmatigheid van de maatregel aan 

In de brief van de minister van 1 april staan vier doelen:  

1) Natuurherstel en verbetering, 2) Stikstofreductie, 3) Klimaatopgave landbouw en landgebruik en 

4)Wateropgaven.  

 

Per doel staat de bijdrage van dit project vermeld. 

Natuurherstel en -verbetering:  

• Stikstofvermindering 

• Verbetering van waterkwaliteit en -kwantiteit 

 

Stikstofreductie: 

stikstofgevoelig Natura 2000-areaal onder de kritische depositiewaarde brengen 

 

Klimaatopgave landbouw en landgebruik:  

60% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990.  

 

Wateropgave:  

Realiseren goede toestand van oppervlakte- en grondwater door het uitvoeren van de benodigde 

maatregelen. De doelen zijn gespecificeerd per afzonderlijke waterlichamen en daarmee reeds 

gebiedsgericht uitgewerkt.  

De Limburgse RWZI’s werken aan realisatie van de eisen van het Limburgs effluentbeleid. Daarmee 

neemt WL/WBL haar verantwoordelijkheid in de emissiereductie voor nutriënten en 

microverontreinigingen naar het oppervlaktewater. 
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2.3 Subdoelen maatregel 

2.4 Geografische inbedding maatregel (waar vindt de maatregel plaats en waar heeft het effect) en 

wie voert de maatregel uit? 

 

Alle rioolwaterzuiveringen (RWZI’s in Limburg 

 

2.5 Juridische component maatregel 

 

De kaders voor aanvullende zuivering zijn gesteld door het Algemeen Bestuur van Waterschap 

Limburg, waarna het Waterschapsbedrijf, in overleg met het waterschap de uitvoering verzorgt. 

 

2.6 Risico’s knelpunten en aanpak om de risico’s, knelpunten op te lossen 

2.7 Presentatievorm op werkconferentie 

 - Wie: Roger Lenders, Waterschap Limburg 

 - Wat: presentatie op 22-4 

 - Hoe: zie onderstaande sheet 

 

 

3 Resultaten Maatregel 3.1 Reductie potentieel (emissies in kton) 

3.2 Reductie potentieel (depositie in mol/ha/jr) 

3.3 KDW effect 

3.4 N2000 effect 

  RW doelen WL  
  eekherstel   vismigra e  versneld en breder uitvoeren
 RWZI   RW doelen       medi i nresten en mi o s
  ebieds ro es met glastuinbouw   ewasbes hermingsmiddelen

  an ak overstorten  gemeenten willen versneld overstorten 
aan akken met budget

   L   verhoging ambi e met   L  budget      Limburg   L  

     e elen  ee  e s el  RWZI    e s o  en      
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4. Framing maatregel  

4.1 Relatie maatregelen met lopende regionale plannen/gebiedsprocessen 

 

De maatregelen zijn geïntegreerd in lopende gebiedsprocessen van het Waterschap of derden. Al 

naar gelang de locatie varieert de omvang van het gebiedsproces, aantal stakeholders, scope en 

doelen.  

 

4.2 Relatie maatregel met water, natuur, klimaat en CO2 

De maatregelen dragen hoofdzakelijk bij aan de KRW doelen, maar klimaatadaptatie (voorkomen 

wateroverlast en waterconservering) zijn meegekoppeld. Daarnaast zijn beekdalen van belang voor 

natuur (specifiek biotoop en verbindingszone tussen natuurgebieden o.a N2000). 

 

4.3 Relatie maatregel met WSN gebied plan in wording/bronmaatregelen 

4.4Op welke manier past dit voorstel in de integrale gebiedsplannen in wording. 

4.5 Externe werking maatregel 

- Beleid: 

- Uitvoering: 

- Beheer: 

4.6 Afstemming maatregel 

 N2000 

 UWV 

 Etc.  

4.7 (Potentiële) relatie met andere regelingen 

4.8 Geef aan welke effecten de maatregel heeft op de NPLG doelen, aandachtlijn urgente gebieden, 

PAS melders. Zijn er mogelijke lock-in effecten? 

4.9 Geef aan wie de stakeholders, partners zijn die nu al betrokken zijn.  

Waterschap Limburg in samenwerking met Waterschapsbedrijf Limburg 

 

4.10 Geef aan hoe stakeholders, mensen uit gebied betrokken en/of geconsulteerd worden.  

 

5. Tijdsplanning maatregel  

Ingangsdatum: 2022 

Einddatum: 2022 

Mijlpalen: 

Resultaten in tijd: 

Geef aan welke er nog zijn te zetten in de voorbereiding en wat de tijdsplanning daarvoor is:  
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6. Aanpak Maatregel 

Nader uit te werken in projectplan 

 

7. Monitoring Maatregel 

Geef aan wat de plannen zijn van de monitoring en evaluatie van de maatregel? 

 

8. Budget Maatregel 

 

Onderbouwing meerjarenraming voor claim budgetreserve najaarsnota 

 

Overzicht kosten maatregel 

 

Periode 2022-2023: 

1. Monitoringskosten microverontreinigingen: 200.000 

2. Voorbereidingskosten realisatie Limburgs effluentbeleid (N en P): 10 miljoen 

 

    ls onderbouwing voor de nemen investeringsmaatregelen o  RWZI’s mbt de 
verwijdering van medicijnresten en andere microverontreinigingen loopt momenteel een 

meetprogramma. De investeringen van dit meetprogramma zijn begroot op 200.000. 

 

2  Het meeste kosten voor realisatie van de uitvoeringsmaatregelen o  de rwzi’s in het 
kader van het Limburgs effluent beleid zijn voorzien in de periode 2024-2027. 

Voorafgaande aan de uitvoering vinden de voorbereidingen plaats die nodig zijn om de 

projecten in de markt te zetten. De voorbereidingskosten zijn ingeschat op 10% van de 

uitvoeringskosten. In de periode 2022-2023 wordt daarom voorzien in een bedrag van 10 

mil oen euro voor aanvullende maatregelen o  de RWZI’s als voorbereiding o  uitvoering 
én verbreding naar de aanpak van medicijnresten en andere microverontreinigingen. 

Mogelijk is er sprake van een onderschatting i.v.m. gestegen bouwkosten.  

 

Zie verder de bijlage 

 

Voor 2 22 is 5 M€ nodig voor de realisatie van de  RW doelen o  het gebied van 
nutriënten en microverontreinigingen. 

 

 

 

Totaal benodigd 

budget per 

maatregel x 1 mln 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

KAS 5M€      

       

 
Specificeer verplichtingen en daadwerkelijke uitgaven (kas).  
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Geef per maatregel inzicht in het benodigde budget. Geef daarbij aan wat de omvang is van het benodigde 

verplichtingenbudget en daarnaast de kasuit financiering over de achtereenvolgende jaren.  

 

Onderbouw het benodigde budget met een pxq onderbouwing waarbij ingegaan wordt op aantallen 

(deelnemers, objecten, projecten, aanvragers) en de prijs (gemiddelde kosten per eenheid). Indien mogelijk op 

basis van ervaringscijfers.  

 

 

 

 

Bijlage en onderbouwing aangeleverd door WBL Waterschapsbedrijf Limburg 

 

Hierbij een overzicht met ruwe schattingen van investeringsbedragen in additionele 

zuiveringssta  en o  een aantal Limburgse rwzi’s. 

Voor het merendeel zal de realisatie hiervan niet in 2022 of 2023 uitgevoerd kunnen worden gezien 

de benodigde voorbereidingstijd en de beperkte uitvoeringscapaciteit. 

We mikken op realisatie in de WBP planperiode 2022-2027, waarbij de jaren 2024 - 2026 voor 

uitvoering eerder realistisch zijn. 

De voorbereidingen van enkele projecten zal wel eerder gestart worden; indicatief wordt vaak 10% 

van het totale projectbudget als voorbereidingsbudget aangehouden. 

 

Op diverse locaties lopen voorbereidende onderzoeken en studies om tot besluitvorming te komen. 

Laten we daar niet op vooruit lopen of van afwijken. 

 

Desalniettemin hierbi  een indi atief overzi ht met investeringen o  onze rwzi’s  

 

Simpelveld 

1,5-2 M€ voor investering in  oederkooldosering voor verwi dering mi roverontreinigingen. Dit dient 
ook KRW-doelen (bescherming ecologie en drinkwaterbronnen); 

 

Susteren 

2  M€ voor investering in nages hakelde zandfilters voor extra   en   verwi dering   ri s eil 2  8; 
tegenwoordig substantieel hoger door marktontwikkelingen); 

Dit betreft  uur een normgeri hte ‘end-of- i e’ maatregel; momenteel loo t onderzoek 
‘Systeems rong  eleenbeek’ om integraal te bes houwen of dit ook de beste effe tgeri hte 
maatregel is; 
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Hoensbroek 

25 M€ voor investering in nages hakelde zandfilters voor extra   en   verwi dering   ri s eil 2  8; 
tegenwoordig substantieel hoger door marktontwikkelingen); 

Dit betreft  uur een normgeri hte ‘end-of- i e’ maatregel; momenteel loo t onderzoek 
‘Systeems rong  eleenbeek’ om integraal te bes houwen of dit ook de beste effe tgeri hte 
maatregel is; 

 

Wijlre    

Momenteel in gesprek met bevoegd gezag over verstorende industriële lozing. Dit is op de lossen 

door realisatie van een afvalwaterbuffer bij industrie of WBL; 

Ruwe s hatting is  a. 2 M€; 

 

Venray 

9 M€ voor investering in nages hakelde zandfilters voor extra   en   verwi dering   ri s eil 2  8; 
tegenwoordig substantieel hoger door marktontwikkelingen); 

Dit betreft  uur een normgeri hte ‘end-of- i e’ maatregel; Venray zal onderzo ht worden na 
afronding onderzoek ‘Systeems rong  eleenbeek’; 

 

Venlo 

Geen KRW-maatregelen of verwijdering microverontreinigingen gepland. Wel andere aanpassingen 

op rwzi door sluiten TDH, nieuwe slibontwatering en aanpassingen door grote industriële lozing; 

 

Meijel 

  M€ voor investering in nages hakelde zandfilters voor extra   en   verwi dering   ri s eil 2  8; 
tegenwoordig substantieel hoger door marktontwikkelingen); 

Dit betreft  uur een normgeri hte ‘end-of- i e’ maatregel; Mei el zal onderzo ht worden na 
afronding onderzoek ‘Systeems rong  eleenbeek’; 

 

Roermond 

Rwzi Roermond heeft last van verstorende industriële lozing in influent. Dit wordt in 2022 nader 

onderzocht i.s.m. bevoegd gezag en bedrijf 

Evt. bronmaatregel bij industrie om maatregelen op rwzi te voorkomen (raming investeringen op ca. 

3 M€ ; 

 

Panheel 
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5 M€ voor investering in nageschakelde zandfilters voor extra N en P verwijdering (prijspeil 2018; 

tegenwoordig substantieel hoger door marktontwikkelingen); 

Dit betreft  uur een normgeri hte ‘end-of- i e’ maatregel; momenteel loo t eerst monitorings aar 
nieuwe Nereda-installatie om te bepalen wat kwaliteit nieuwe rwzi precies wordt; 

 naloog aan onderzoek ‘Systeems rong  eleenbeek’ ook hier integraal te bes houwen of 
nageschakelde techniek ook de beste effectgerichte maatregel is. 
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Format versnelling maatregel op integrale gebiedsplan 

tbv water, natuur en klimaat  

Dit format is bedoeld als leidraad voor het in kaart brengen van de voorstellen van de provincies en 

het voeren van de gesprekken over deze voorstellen. Het format kan gebruikt worden als basis 

voor het gesprek en/of presentatie op de werkconferentie van 22 april. Onder maatregel kan ook 

een voorstel, plan vallen dat versneld in 2022 en/of 2023 uitgevoerd kan worden.  

Het format ingevuld uiterlijk aanleveren op  20 april 2022 bij Wendy Olivier (w.s.olivier@minlnv.nl) 

Bij de selectie van welke voorstellen in 2022 gehonoreerd kunnen worden spelen de volgende 

wegingscriteria een rol, deze zijn identiek aan de wegingscriteria die gehanteerd worden voor het 

beoordelen van de bronmaatregelen:  

- Kosteneffectiviteit 

- Juridische houdbaarheid 

- Gebiedsgericht optimaal effect 

- Haalbaarheid en maatschappelijke acceptatie 

-  Financiering en start uitgaven in 2022 is cruciaal  

 

Controlevragen vooraf 

• Het plan is inhoudelijk afgestemd met (binnen) de provincie. (waaruit blijkt dit, anders 
toelichting)  

o Het plan sluit aan op beleid en maatregelen in vastgestelde N2000 beheerplannen 
o Het plan is niet strijdig met andere natuurherstelmaatregelen 

• Het plan kan niet uit andere beschikbare financiële middelen betaald worden, zoals 
(motiveer dit)  

o Natuurpact 
o Programma Natuur 
o Regeling versneld natuurherstel 
o KRW 

 

• Alle benodigde vergunningen zijn verleend door bevoegde gezag 
• Het plan kan worden uitgevoerd én betaald voor 31 december 2022, resp, 
• Het plan kan worden uitgevoerd én betaald voor 31 december 2023 

 

1. Algemene informatie maatregel 

Titel: Pilot Nereda Verdygo Package Plant   

Provincie: Limburg 

Contactgegevens inbrenger: Waterschap Limburg. Contactpersoon Roger Lenders 

(r.lenders@waterschaplimburg.nl) 

Team maatregel: 

 Bestuurlijk verantwoordelijk:  

Inhoudelijk: 

Juridisch: 

 Financieel: 

Contactpersoon LNV: Mariska Harte 

mailto:r.lenders@waterschaplimburg.nl
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2. Maatregel  

2.1 Korte beschrijving, geef ook aan als u suggestie hebt voor bestaande regeling die gebruikt kan 

worden, of alternatief als geen bestaande maatregel voorhanden is 

Pilot met Nereda Verdygo Package Plant waarbij rioolwater lokaal wordt gezuiverd op locatie om er 

waterkwaliteits- en droogteproblemen (bijvoorbeeld bij N2000 de Meinweg of ander natuurgebied ) 

mee aan te pakken. 

 

In deze samenwerking werd een installatie ontworpen op basis van twee innovaties: de aërobe 

korrelslibtechnologie (Nereda) van Royal HaskoningDHV en de modulaire bouwtechniek (Verdygo) 

van Waterschapsbedrijf Limburg. Het resultaat is een compacte efficiënte zuiveringsinstallatie, die 

eenvoudig te plaatsen is en op elke plaats afvalwater kan zuiveren, als stand-alone of als aanvulling 

op bestaande zuiveringen. 

 

De compacte Nereda-Verdygo Package Plant kan overal worden geplaatst | Impressie: Royal HaskoningDHV 

 

 

2.2 Doel maatregel, geef tevens de doeltreffendheid en doelmatigheid van de maatregel aan 

 

In de brief van de minister van 1 april staan vier doelen:  

1) Natuurherstel en verbetering, 2) Stikstofreductie, 3) Klimaatopgave landbouw en landgebruik en 

4)Wateropgaven.  

 

Per doel staat de bijdrage van dit project vermeld. 
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Natuurherstel en -verbetering:  

• Binnen en buiten natuurgebieden door vernatting (hergebruik effluent water) 

• Stikstofvermindering uit het water 

• Verbetering van waterkwaliteit en -kwantiteit 

 

Wateropgave:  

Realiseren goede toestand van oppervlakte- en grondwater door het uitvoeren van de benodigde 

maatregelen. De doelen zijn gespecificeerd per afzonderlijke waterlichamen en daarmee reeds 

gebiedsgericht uitgewerkt. Door deze lokale zuivering wordt de emissie van stikstof, fosfaat, medicijn 

resten en andere micro’s gereduceerd naar het oppervlakte- en grondwater. 

 

 

 

 

2.3 Subdoelen maatregel 

(SMART) 

Specifiek: installatie is goed inpasbaar en kan het gezuiverde water lokaal infiltreren 

Meetbaar: het effluent de lokale zuivering wordt bemonsterd 

Acceptabel: lokaal en kleinschalig toe te passen 

Realistisch: voorbereidingen zijn reeds getroffen 

Tijdgebonden: voorontwerp is gereed. Bij beschikking budget kan binnen enkele maanden worden 

gestart met de bouw 

 

 

 

2.4 Geografische inbedding maatregel (waar vindt de maatregel plaats en waar heeft het effect) en 

wie voert de maatregel uit? 

Op basis van verkenningen zijn mogelijke pilot locaties bekend. Hierbij wordt gedacht aan Greenport 

Venlo. 

 

2.5 Juridische component maatregel 

Kans op uitvoerbaarheid is groot, op basis van verkenningen zijn mogelijke pilot locaties bekend. 

Hierbij wordt gedacht aan Greenport Venlo. Bij voorkeur wordt een locatie gekozen waar 

natuurbeken droogvallen en bufferzones rondom natuurgebieden. Het voorontwerp is gereed. 

Uitvoering kan snel gestart worden 

Is modulair op te bouwen (dus te vergroten en te verkleinen afhankelijk van benodigde capaciteit en 

kwaliteit influent water) 
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2.6 Risico’s knelpunten en aanpak om de risico’s, knelpunten op te lossen 

- Doorontwikkeling prototype in de praktijk 

- Grondverwerving -> (grond is wel al gereserveerd op 1 locatie) 

 

 

 

2.7 Presentatievorm op werkconferentie 

 - Wie: Roger Lenders, Waterschap Limburg 

 - Wat: presentatie op 22-4 

 - Hoe: zie onderstaande sheet 

 

 

 

 

3 Resultaten Maatregel 3.1 Reductie potentieel (emissies in kton) 

3.2 Reductie potentieel (depositie in mol/ha/jr) 

3.3 KDW effect 

3.4 N2000 effect 

 

  o al  askoning      aterschaps edri  
 im urg       en      achine ou   

   innova es  
 a ro e korrelsli technologie   ereda  

van  o al  askoning   
 de modulaire  ou techniek   erd go   

van      
  esultaat  compacte e ci nte 

 uiveringsinstalla e
  enodigde  udget voor            

          euro
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4. Framing maatregel  

4.1 Relatie maatregelen met lopende regionale plannen/gebiedsprocessen 

De maatregelen zijn geïntegreerd in lopende gebiedsprocessen van het Waterschap of derden. Al 

naar gelang de locatie varieert de omvang van het gebiedsproces, aantal stakeholders, scope en 

doelen.  

 

4.2 Relatie maatregel met water, natuur, klimaat en CO2 

De maatregelen dragen hoofdzakelijk bij aan de KRW doelen, maar klimaatadaptatie (voorkomen 

wateroverlast en waterconservering) zijn meegekoppeld. Daarnaast zijn beekdalen van belang voor 

natuur (specifiek biotoop en verbindingszone tussen natuurgebieden o.a N2000). 

 

4.3 Relatie maatregel met WSN gebied plan in wording/bronmaatregelen 

4.4Op welke manier past dit voorstel in de integrale gebiedsplannen in wording. 

Uitvoering van KRW maatregelen valt volgens de Minister van Natuur en Stikstof binnen de scope 

van de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied, en van het 

bredere stikstofbeleid (Tweede Kamerbrief d.d. 1 april 2022). 

 

4.5 Externe werking maatregel 

- Beleid: 

- Uitvoering: 

- Beheer: 

4.6 Afstemming maatregel 

 N2000 

 UWV 

 Etc.  

4.7 (Potentiële) relatie met andere regelingen 

4.8 Geef aan welke effecten de maatregel heeft op de NPLG doelen, aandachtlijn urgente gebieden, 

PAS melders. Zijn er mogelijke lock-in effecten? 

4.9 Geef aan wie de stakeholders, partners zijn die nu al betrokken zijn.  

Waterschap Limburg (WL), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), Royal Haskoning DHV, 

machinebouwer 

 

4.10 Geef aan hoe stakeholders, mensen uit gebied betrokken en/of geconsulteerd worden.  

 

5. Tijdsplanning maatregel  

Ingangsdatum: 2022 

Einddatum: 2022 

Mijlpalen: 
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Resultaten in tijd: 

Geef aan welke er nog zijn te zetten in de voorbereiding en wat de tijdsplanning daarvoor is:  

 

6. Aanpak Maatregel 

Nader uit te werken in projectplan 

 

7. Monitoring Maatregel 

Geef aan wat de plannen zijn van de monitoring en evaluatie van de maatregel? 

 

Het effluent van de RWZI wordt gemonitord 

 

8. Budget Maatregel 

 

Onderbouwing meerjarenraming voor claim budgetreserve najaarsnota 

 

Overzicht kosten maatregel 

 

                € 

 

 

Totaal benodigd 

budget per 

maatregel x 1 mln 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

KAS   €      

       

 
Specificeer verplichtingen en daadwerkelijke uitgaven (kas).  

 

Geef per maatregel inzicht in het benodigde budget. Geef daarbij aan wat de omvang is van het benodigde 

verplichtingenbudget en daarnaast de kasuit financiering over de achtereenvolgende jaren.  

 

Onderbouw het benodigde budget met een pxq onderbouwing waarbij ingegaan wordt op aantallen 

(deelnemers, objecten, projecten, aanvragers) en de prijs (gemiddelde kosten per eenheid). Indien mogelijk op 

basis van ervaringscijfers.  

 

 

 

 

Bijlage artikel H2O (24-12-2021) 

 

Compacte Nerada installatie levert gezuiverd afvalwater voor droogtebestrijding 
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Royal HaskoningDHV praat met meerdere waterschappen over de levering van compacte 
Nereda-zuiveringsinstallaties. De waterschappen hebben interesse omdat het systeem lokaal een 
bijdrage kan leveren aan de droogtebestrijding. De installaties worden in het buitengebied 
gekoppeld aan het riool en zuiveren ter plekke het rioolwater dat vervolgens kan worden gebruikt 
om het watersysteem aan te vullen. 
 

“   h b               u                      j                     
         ”,            é         , G  b            W     T  h       
    u                          . “W  z j                 
       h                .” 

Het gaat vooralsnog om vijf waterschappen, aldus de Global Director: 
Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel, Aa en Maas, Brabantse Delta en 
Waterschap Limburg. In de gesprekken wordt onder meer afgetast of er 
plekken zijn te vinden in het buitengebied, waar de installaties goed 
inpasbaar zijn en het gezuiverde water zinvol kan worden ingezet. 
          ”W  h bb            h                         h      .”  

Twee innovaties 
Royal HaskoningDHV heeft de installatie samen met het 
Waterschapsbedrijf Limburg en SBE Machinebouw ontwikkeld. In deze 
samenwerking werd een installatie ontworpen op basis van twee 
innovaties: de aërobe korrelslibtechnologie (Nereda) van Royal 
HaskoningDHV en de modulaire bouwtechniek (Verdygo) van 
Waterschapsbedrijf Limburg. Het resultaat is een compacte efficiënte 
zuiveringsinstallatie, die eenvoudig te plaatsen is en op elke plaats 
afvalwater kan zuiveren, als stand-alone of als aanvulling op bestaande 
zuiveringen. 

In Engeland staat al een                     .           “   
Engeland is fosfaatverwijdering de drijfveer. Alle Engelse waterbedrijven 
hebben de opdracht om verregaand fosfaat te verwijderen, ook op 
bestaande kleine zuiveringsinstallaties in landelijk gebied. Dat lukt met 
traditionele zuiveringstechnieken niet altijd, of je zou heel veel 
chemicaliën moeten doseren, maar dat is niet duurzaam. Dan komt het 
Nereda-concept met biologische fosfaatverwijdering als alternatief om de 
h      j   .” 

Droogtebestrijding 
In Nederland is er belangstelling voor de Nereda-Verdygo Package 
Plant vanwege de droogtebestrijding. Noppeney: “W             
droogteproblemen natuurlijk niet compleet mee oplossen, maar we 
kunnen wel een bijdrage leveren aan de oplossing. En zonder dat je hele 
ingewikkelde dingen hoeft te doen. Het is een kleine installatie die je 
mooi kunt inpassen in de omgeving.” 
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Het concept is verbazend eenvoudig: je gaat in het buitengebied op zoek 
naar locaties waar in tijden van droogte veel watervraag is. Noppeney: 
“J    j                         bu z             z                   j  
een Nereda-installatie kunt koppelen aan de riolering. Je plaatst de 
installatie, haalt water uit het riool, je zuivert dat ter plekke. Het 
gezuiverde water kun je vervolgens lokaal gebruiken voor 
       b     j    .”  

Meer voordelen 
In het plaatje dat Noppeney schetst zijn er nog meer voordelen te halen: 
“A   h               z            b               b         zu        
een capaciteitsprobleem heeft, omdat bijvoorbeeld de bevolking is 
gegroeid, dan sla je twee vliegen in één klap. Je plaatst een stukje 
zuiveringscapaciteit bovenstrooms erbij én je doet aan 
droogtebestrijding. En het mooie is ook nog: je voert het slib terug het 
riool in, dus je hebt niet te maken met slibtransport. Al met al best een 
                  .” 

Noppeney verwacht dat er volgend jaar installaties op meerdere plekken 
worden geplaatst. Het adviesbureau kan met partners de installatie 
           ‘ u  -   ’          ,                   u . O   b          
      j h                               . “M    h                  
andere manier. We bieden een breed scala aan mogelijkheden voor de 
realisatie van de Nereda Verdygo Package Plant, zodat waterschappen 
 u        z       h   h   b         . U         j       h             ‘  
z   ff   ë           z     .”  
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Format versnelling maatregel op integrale gebiedsplan 

tbv water, natuur en klimaat 

1. Algemene informatie maatregel

Titel: Aanleg Voedselbossen

Provincie: Limburg

2. Maatregel 

2.1 Korte beschrijving, geef ook aan als u suggestie hebt voor bestaande regeling die gebruikt kan 

worden, of alternatief als geen bestaande maatregel voorhanden is

De maatregel behelst het ondersteunen van initiatiefnemers bij de aanplant van voedselbossen die 

op termijn als natuurlijk bos kunnen gaan functioneren met zo min mogelijk menselijke ingrepen. 

Voor een deel betreft het ondersteuning van reeds bestaande initiatieven en anderzijds het 

stimuleren en aanjagen van extra initiatieven.

2.2 Doel maatregel, geef tevens de doeltreffendheid en doelmatigheid van de maatregel aan

Er is sprake van meervoudig doelbereik, naast bosaanleg en CO2 vastlegging, kunnen de bossen 

een bufferfunctie vervullen bij de overgang van landbouw naar natuurgebieden en dragen bij aan 

vergroening van bestaand landbouwgebied buiten het Natuurnetwerk. 

2.3 Subdoelen maatregel

- Toename biodiversiteit

- Extra bosvoming/vergroening buiten NNN

- Vermindering gebruik meststoffen in agrarisch gebied

-Bijdrage aan klimaatdoelen via CO2 opslag

- Natuurinclusieve landbouw/samenleving

2.4 Geografische inbedding maatregel (waar vindt de maatregel plaats en waar heeft het effect) en 

wie voert de maatregel uit?De maatregel vindt plaats binnen de Provincie Limburg met name 

buiten het NNN door particulieren en natuurorganisaties

2.5 Juridische component maatregel

De maatregelen overlappen niet met SPUK programma Natuur en het Natuurpact.2.6 Risico’s 

knelpunten en aanpak om de risico’s, knelpunten op te lossen

De aanleg kan soms stuiten op planologische problemen. In eerste instantie wordt ingezet op 

initiatieven waarbij planologisch geen belemmeringen zijn, daarnaast zal ondersteuning worden 

geboden om planologische problemen te overbruggen.

Een ander risico is grondverwerving, alleen initiatieven waarbij de grond al in eigendom is van de 

initiatiefnemer, dan wel afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de grond worden 

ondersteund.

2.7 Presentatievorm op werkconferentie

Nvt

3 Resultaten Maatregel 3.1 Reductie potentieel (emissies in kton)

3.2 Reductie potentieel (depositie in mol/ha/jr)

In zijn algemeenheid geldt dat de aanleg van een voedselbos leidt tot een vermindering van de 

stikstofdepositie vanuit het aangeplante perceel omdat bemesting wordt gestopt. Omdat de ligging 

van de voedselbossen varieert, is op voorhand niet te zeggen wat de omvang van de reductie is.
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3.3 KDW effect

Het voedselbos zorgt voor depositiedaling, wat uiteindelijk samen met andere maatregelen 

bijdraagt aan het realiseren van omgevingswaarden.

3.4 N2000 effect

De voedselbossen zorgen voor extra vergroening buiten het NNN en versterken daarmee ook 

verbindingen en het inrichten van randzones waardoor de kwaliteit van leefgebieden van soorten 

en habitattypen verbetert.

4. Framing maatregel 

4.1 Relatie maatregelen met lopende regionale plannen/gebiedsprocessen

Waar vanuit reeds lopende projecten of maatregelen reeds processen lopen of gestart worden (bv 

Uitvoeringsprogramma Natuur, PIO (Platteland in ontwikkeling), Nationale parken, wordt van deze 

bestaande structuren gebruik gemaakt.4.2 Relatie maatregel met water, natuur, klimaat en CO2

De maatregel draagt bij aan een toename van de biodiversiteit, extra bosvoming en extra 

vergroening buiten het NNN 

4.3 Relatie maatregel met WSN gebied plan in wording/bronmaatregelen

De maatregelen lopen vooruit op het gebiedsplan, maar zijn te betitelen als no-regret. Ze spelen in 

hoge mate in op kansen die zich nu reeds voordoen.

4.4Op welke manier past dit voorstel in de integrale gebiedsplannen in wording.

Zie 4.3

4.5 (Potentiële) relatie met andere regelingen

Nvt

4.6 Geef aan welke effecten de maatregel heeft op de NPLG doelen, aandachtlijn urgente gebieden, 

PAS melders. Zijn er mogelijke lock-in effecten?

De maatregel draagt bij aan extra vergroening buiten het NNN en een toename van de 

biodiversiteit

4.7 Geef aan wie de stakeholders, partners zijn die nu al betrokken zijn. 

Particulieren, gemeenten en natuurorganisaties

4.8 Geef aan hoe stakeholders, mensen uit gebied betrokken en/of geconsulteerd worden. 

Stakeholders; natuurorganisaties en particulieren fungeren als uitvoerders van de maatregel

5. Tijdsplanning maatregel 

Ingangsdatum: 15-9-2022

Einddatum: 15-9-2023 

Mijlpalen: 

Resultaten in tijd:

Geef aan welke er nog zijn te zetten in de voorbereiding en wat de tijdsplanning daarvoor is: 

6. Aanpak Maatregel

Nader uit te werken in projectplan

7. Monitoring Maatregel

8. Budget Maatregel
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€ 1 mln 

Onderbouwing meerjarenraming voor claim budgetreserve najaarsnota

Overzicht kosten maatregel

In totaal gaat het om ca. 50 ha tegen een gemiddelde prijs van € 20.000/ha voor de 

aanplant van een voedselbos

Totaal benodigd 

budget per 

maatregel x 1 mln

2022 2023 2024 2025 2026 2027

KAS 0,5 0,5
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Format versnelling maatregel op integrale gebiedsplan 

tbv water, natuur en klimaat 

1. Algemene informatie maatregel

Titel: Aanleg en herstel landschapselementen 

Provincie: Limburg

2. Maatregel 

2.1 Korte beschrijving, geef ook aan als u suggestie hebt voor bestaande regeling die gebruikt kan 

worden, of alternatief als geen bestaande maatregel voorhanden is

De maatregel behelst de aanleg en het herstel van landschapselementen buiten het natuurnetwerk 

(NNN), te denken valt daarbij aan heggen, graften en holle wegen.

2.2 Doel maatregel, geef tevens de doeltreffendheid en doelmatigheid van de maatregel aan

Er is, afhankelijk van het type landschapselement sprake van meervoudig doelbereik; extra 

boomaanplant en CO2 vastlegging, watersysteemherstel, vasthouden van water, extra vergroening 

buiten het NNN, soortenbescherming en -beheer, toename biodiversiteit, ecologische verbindingen 

tussen natuurgebieden en herstel landschappelijke kwaliteit. 2.3 Subdoelen maatregel

- Toename biodiversiteit

- Soortenbescherming en -beheer

- Vermindering afstroming

- Water vasthouden

- Ecologische verbinding

- Cultuurhistorie

- Landschappelijke kwaliteit

- Boomaanplant en CO2 vastlegging

- Vermindering uitspoeling

2.4 Geografische inbedding maatregel (waar vindt de maatregel plaats en waar heeft het effect) en 

wie voert de maatregel uit?De maatregel vindt plaats in de hele Provincie Limburg, waarbij graften 

en holle wegen voornamelijk in Zuid-Limburg worden aangelegd en hersteld en (maas)heggen 

vooral in Noord- en Midden-Limburg. De aanleg vindt plaats door (vrijwilligers van) 

natuurorganisaties, gemeenten, agrariërs en terrein beherende organisaties.

2.5 Juridische component maatregel

De maatregelen overlappen niet met SPUK programma Natuur en het Natuurpact.2.6 Risico’s 

knelpunten en aanpak om de risico’s, knelpunten op te lossen

2.7 Presentatievorm op werkconferentie

Nvt

3 Resultaten Maatregel 3.1 Reductie potentieel (emissies in kton)

3.2 Reductie potentieel (depositie in mol/ha/jr)

In zijn algemeenheid geldt dat de aanleg van landschapselementen leidt tot een vermindering van 

de stikstofdepositie ter plaatse. Dit is mede afhankelijk van het type landschapselement, op 

voorhand is niet te zeggen wat de omvang van de reductie is.

3.3 KDW effect
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Landschapselementen leiden ter plaatse tot stikstofdepositie, wat uiteindelijk samen met andere 

maatregelen bijdraagt aan het realiseren van omgevingswaarden.

3.4 N2000 effect

De landschapselementen zorgen voor extra vergroening buiten het NNN en versterken daarmee 

ook verbindingen en het inrichten van randzones waardoor de kwaliteit van leefgebieden van 

soorten en habitattypen verbetert en de kwantiteit toeneemt.4. Framing maatregel 

4.1 Relatie maatregelen met lopende regionale plannen/gebiedsprocessen

Waar vanuit reeds lopende projecten of maatregelen reeds processen lopen of gestart worden (bv 

SPUK N2000, Uitvoeringsprogramma Natuur, PIO (Platteland in ontwikkeling), Nationale parken) 

wordt van deze bestaande structuren gebruik gemaakt.

4.2 Relatie maatregel met water, natuur, klimaat en CO2

De maatregel draagt bij aan een toename van de biodiversiteit, extra boomaanplant, extra 

vergroening buiten het NNN vasthouden water, vermindering afspoeling meststoffen.

4.3 Relatie maatregel met WSN gebied plan in wording/bronmaatregelen

De maatregelen lopen vooruit op het gebiedsplan, maar zijn te betitelen als no-regret. Ze spelen in 

hoge mate in op kansen die zich nu reeds voordoen.

4.4 Op welke manier past dit voorstel in de integrale gebiedsplannen in wording.

Zie 4.3

4.5 Geef aan welke effecten de maatregel heeft op de NPLG doelen, aandachtlijn urgente gebieden, 

PAS melders. Zijn er mogelijke lock-in effecten?

De maatregel draagt bij aan extra vergroening buiten het NNN, een toename van de biodiversiteit 

en extra ‘landschapsnatuur’

4.6 Geef aan wie de stakeholders, partners zijn die nu al betrokken zijn. 

Particulieren, agrariërs, gemeenten, terreinbeheerders en (vrijwilligers van) natuurorganisaties

4.7 Geef aan hoe stakeholders, mensen uit gebied betrokken en/of geconsulteerd worden. 

Stakeholders fungeren als uitvoerders van de maatregel5. Tijdsplanning maatregel 

Ingangsdatum: 1-9-2022

Einddatum: 1-9-2023 

Mijlpalen: 

Resultaten in tijd:

Geef aan welke er nog zijn te zetten in de voorbereiding en wat de tijdsplanning daarvoor is: 

6. Aanpak Maatregel

Nader uit te werken in projectplan

7. Monitoring Maatregel

8. Budget Maatregel

€ 3 mln

Onderbouwing meerjarenraming voor claim budgetreserve najaarsnota
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Overzicht kosten maatregel

De maatregel bestaat uit verschillende type landschapselementen, kosten bestaan uit 

omvorming grond, aanleg landschapselementen en aanschaf plantenmateriaal.

In totaal gaat het om ca 40 ha landschapselementen, uitgaande van een gemiddelde prijs 

van € 75.000/ha 

Totaal benodigd 

budget per 

maatregel x 1 mln

2022 2023 2024 2025 2026 2027

KAS 1 2


