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actie nr. datum AB
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11-03-2020

toezegging
richtdatum afhandeling portefeuillehouder
Toegezegd is dat schriftelijk zal worden teruggekomen op de 12-05-2021
Remy Sleijpen
vraag over het beleid van het waterschap ten aanzien van
verbonden partijen en de positie van het AB hierin.

67

Naar aanleiding van de mededeling inzake de inbreng
Waterschap Limburg als onderdeel van het DHZ-bod fase 2
2022-2027, is gevraagd wat wordt bedoeld met flexibel
peilbeheer. Verder is gevraagd of de maatregelen bij de
terreinbeherende organisaties zoals het omzetten van
naaldbos naar loofbos en het dempen van watergangen
maatregelen betreft die nog uitgevoerd hadden moeten
worden vanuit Nieuw Limburgs Peil, of nieuwe, extra
maatregelen zijn.
Toegezegd is, dat deze vragen schriftelijk zullen worden
beantwoord.

25-11-2020

12-05-2021

Har Frenken

verantwoordelijk
clustermanager
Hans Hoeijmakers

Wilbert Peereboom

stand van zaken
De op basis van het besprokene in de commissie WBO aangepaste Nota verbonden partijen
zal worden geagendeerd voor achtereenvolgens de vergadering van de commissie WBO van
14/04/2021 en het AB van 12/05/2021.
Bij dynamisch of flexibel peilbeheer gaat het om het anticiperen op meteorologische en
hydrologische omstandigheden. Het is een pro-actieve vorm van peilbeheer, waarbij
continu wordt ingespeeld op de huidige en verwachte grondwatersituatie. In plaats van een
vast peil of regulier zomer- en winterpeil, wordt het peil gevarieerd, binnen de grenzen van
de uitgangspunten opgenomen in het Waterbeheerprogramma en straks in de vast te
stellen nota Peilbeheer. Met dynamisch peilbeheer kan beter ingespeeld worden op
veranderende weersomstandigheden, het bodemvochtgehalte en de variaties in
grondwaterstanden. Hierdoor kan het waterbeheer beter worden afgestemd op de
verschillende belangen. Het kan worden toegepast om voldoende water beschikbaar te
hebben ten tijde van droogte (ter preventie van droogteschade bij landbouw of schade aan
natuur) of juist om extra water af te voeren om wateroverlast te voorkomen en de
agrarische bedrijfsvoering te optimaliseren. Dynamisch peilbeheer bevindt zich nog in een
onderzoekssfeer.
Er heeft een evaluatie van NLP plaatsgevonden over de periode tot 2017. Er ligt een voorstel
aan bestuurders van provincie en waterschap om deze evaluatie uit te breiden over de
totale uitvoeringsperiode, namelijk tot en met 2020. In het bestuurlijk overleg volgende
week met de provincie is dit onderwerp geagendeerd. Indien hiermee wordt ingestemd, is
de evaluatie naar verwachting eind Q3 2021 is afgerond. Hierin wordt in beeld gebracht
welke maatregelen zijn gerealiseerd door alle partijen, welke maatregelen nog lopen, welke
(nog) niet en waarom.
Voorstel:
Actiepunt afvoeren.
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10-03-2021

10-03-2021

1/2 - AB

Toegezegd is dat zal worden getracht te achterhalen wat de 12-05-2021
achterliggende ideeën zijn geweest van Staatsbosbeheer en
Limburgs Landschap bij de maatregel ‘omzetten van naaldnaar loofhout’ als onderdeel van hun inbreng in het DHZ-bod
2022-2027.
Toegezegd is dat een voorstel zal worden opgesteld over de 07-07-2021
frequentie van rapporteren omtrent de realisatie van de in
de nota ‘Samen Duurzaam’ opgenomen
duurzaamheidsdoelen. Dit voorstel zal in eerste instantie
worden besproken in de commissie Watersysteem, Zuiveren
en waterketen

Josette Van Wersch

Margreet Smits

Per e-mail van 22 april 2021 zijn de AB- en de burgercommissieleden over een en ander
geïnformeerd.
Voorstel:
Actiepunt afvoeren.

Arnold Jansen

Marieke van Hooff
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10-03-2021

toezegging
richtdatum afhandeling portefeuillehouder
Toegezegd is dat de vraag van de heer Achten hoe het
12-05-2021
Arnold Jansen
aaneengesloten plaatsen van zonnepanelen op rwziterreinen zich verhoudt tot het streven naar het bevorderen
van biodiversiteit.

verantwoordelijk
clustermanager
Marieke van Hooff

stand van zaken
We onderzoeken de impact en mogelijke oplossingen voor effect plaatsing zonnepanelen op
biodiversiteit. De uitkomst hiervan nemen we mee in Zonnepanelen Fase 2.Hierbij aandacht
voor zonnepanelen met minder impact op biodiversiteit of positieve impact op
biodiversiteit.
Voorstel:
Actiepunt afvoeren.
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