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Manifest Bewonersbelangengroep WaterVOL Brummen 2018
1. Waterschap moet onafhankelijke rol vervullen
2. Eerst de huidige (grond-)wateroverlast oplossen
3. Wij spreken gemeente en Waterschap aan op hun zorgplicht: huidige sloten
en watergangen in orde brengen
4. Rekening houden met bewoond en agrarisch gebied: geen wateroverlast,
geen insecten
5. Geen vernietiging van bestaande ecologisch waardevolle natuur. Aandacht
voor bijen
6. Klimaatscenario’s zijn leidend; ‘droge voeten’ een must
7. Zonder grondwatermodellen geen plannenmakerij
8. Toename kweldruk moet worden meegenomen
9. “Verdroging” is niet aan de orde (in Leusveld: nu ’s zomers grondwater
amper 1 meter onder maaiveld en ’s winters amper 30 cm onder maaiveld!)
10. Daarom: geen slenken; geen goed functionerende watergangen dempen;
geen plas/drasgebieden in of nabij bewoond gebied
11. Geen deelvergunningen tot 2020
12. Geen "ontwerpateliers" voor deelgebiedjes maar integrale aanpak en
openbaarheid van bestuur
13. Niet alleen plan van Natuurmonumenten, ook visies van de overige partijen
meenemen
14. Beleid en uitwerking van Natura 2000 is achterhaald, te technocratisch en
mist maatschappelijk draagvlak
Contactadres Bewonersbelangengroep WaterVOL Brummen: info@kleinknoevenoord.nl
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Toelichting manifest
Bewonersbelangengroep WaterVOL Brummen 2018
1. Waterschap moet onafhankelijke rol vervullen
Het Waterschap moet een duidelijke en onafhankelijke regisseursrol vervullen. Het moet duidelijk
zijn in alle fasen van het proces dat het Waterschap de belangen van bewoners herkenbaar behartigt.
Dit moet zichtbaar en merkbaar zijn.
2. Eerst de huidige (grond-)wateroverlast oplossen
Het Waterschap garandeert bewoners ‘droge voeten’, ook in de toekomst. Echter de praktijk is dat
dit in de huidige situatie niet het geval is. Zolang de huidige grondwateroverlast in het gebied niet is
opgelost, kunnen wij er als bewoners niet van uit gaan noch op vertrouwen dat u dit in de toekomst
wel kunt. Wij zullen daarom niet meedenken over toekomstplannen zolang de huidige wateroverlast
niet voldoende is aangepakt en opgelost.
3. Wij spreken gemeente en Waterschap aan op hun zorgplicht
De gemeente Brummen heeft een zorgplicht volgens de Waterwet. De gemeente moet dus sloten en
duikers gaan herstellen en onderhouden. Het Waterschap moet de Rhienderensebeek haar status
van A-watergang teruggeven en conform richtlijnen onderhouden zodat de afvoer van water tussen
oktober en april gegarandeerd is. Geen afkoppeling en dempen van deze beek maar de huidige
vernatting en wateroverlast aanpakken. Ook geen omlegging van de Oekense beek.
In het kader van Waterwet art. 3.6 zullen wij de gemeente Brummen aanspreken op haar zorgplicht,
nl. “wanneer jaarlijks gedurende een lange periode (twee maanden) het water minder dan 0.7 m2
beneden het vloerpeil staat.”
In uiterste consequentie zullen we de gemeente Brummen en Waterschap Vallei en Veluwe juridisch
aansprakelijk stellen als u in de huidige situatie aantoonbaar en te lang in gebreke blijft, al gaan we
ervan uit dat het zover niet hoeft te komen.
4. Rekening houden met bewoond en agrarisch gebied
Het gaat om bewoond en agrarisch gebied met een schitterende natuur. Hier wordt gewerkt,
gesport, gewoond, gerecreëerd en van de natuur genoten. Op dit moment is er een goede balans
tussen al deze functies. Het is geen natuurgebied pur sang. Wij zijn grote natuurliefhebbers maar
bewoond gebied brengt nu eenmaal grote beperkingen mee voor een eventuele herinrichting. Dus:
geen plas/drasgebieden in bewoond gebied met risico’s van nog meer wateroverlast en insecten.
5. Geen vernietiging van bestaande ecologisch waardevolle natuur. Aandacht voor bijen
Wij willen geen vernietiging van bestaande ecologisch waardevolle natuur om nieuwe natuur te
creëren waarvan het de vraag is of en hoe die zich ontwikkelt. Bovendien is het gebied nog maar
nauwelijks heringericht na de landinrichting Brummen-Voorst. Wij willen het natuurgebied op een
verantwoorde wijze doorgeven aan volgende generaties. Er moet ook aandacht zijn voor de
negatieve invloed op de bijenstand bij grootschalige vernatting.
6. Klimaatscenario’s zijn leidend; ‘droge voeten’ een must
Klimaatscenario’s moeten leidend zijn voor de gebiedsinrichting binnen de gehele gemeente
Brummen, of dit nu in de dorpen zelf is, of in het buitengebied. Wij willen de verschillende
klimaatscenario’s van begin af aan herkenbaar en aantoonbaar terugzien bij ieder ontwerp. Niet het
natuurbelang, maar klimaatadaptatie staat voorop. En altijd in relatie tot de garantie van ‘droge
voeten.’
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7. Zonder grondwatermodellen geen plannenmakerij
Eerst moeten er wetenschappelijk gefundeerde grondwatermodellen van het gebied zijn. Zolang die
er niet zijn, is planvorming luchtfietserij en vrijblijvend. Wij zullen niet meewerken aan planvorming
zolang die grondwatermodellen ontbreken.
8. Toename kweldruk moet worden meegenomen
De kweldruk neemt nog steeds toe (verminderde grondwateronttrekking Eerbeek). Omvang en effect
op termijn is nog onduidelijk. Deze toename is door Provincie Gelderland vastgesteld en door
Waterschap en Royal Haskoning bevestigd. Het is nog altijd onduidelijk welke consequenties dit in de
toekomst zal hebben. Dit moet in alle scenario’s worden meegenomen.
9. Verdroging is niet aan de orde
Wij vinden ‘verdroging’ een misleidende term: de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand is in het
Leusveld amper een meter onder maaiveld! Bovendien is de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand in
het Leusveld slechts 30 cm onder maaiveld. Iedere verhoging van de grondwaterstand in bewoond
en agrarisch gebied is daarom uit den boze.
10. Geen slenken; niet dempen van goed functionerende watergangen
Wij wijzen dan ook de aanleg van slenken volstrekt af. Wij willen als bewoners onder geen beding dat
er in bewoond gebied grootschalige plas/drasgebieden ontstaan of percelen die een half jaar of
langer onder water staan. Alle overleg over te herstellen slenken en afkoppelen van
drainagesystemen is bij voorbaat zinloos.
11. Geen deelvergunningen tot 2020
Het Waterschap heeft aangegeven dat er samen met bewoners een integraal gebiedsontwerp wordt
gemaakt. Na gesprekken met betrokkenen en formele inspraakprocedures leidt het schetsontwerp
volgens het Waterschap tot inrichtingsplannen voor verschillende deelgebieden. Deze worden begin
2020 aan belanghebbenden voorgelegd, voordat de vergunningen worden aangevraagd. Op basis
daarvan vinden wij dat er tot die tijd geen vergunningen voor deelprojecten mogen worden gevraagd
of verleend. Een integraal gebiedsontwerp verdraagt geen versnippering.
12. Geen "ontwerpateliers" voor deelgebiedjes maar integrale aanpak en openbaarheid
van bestuur
Wij wijzen de aanpak van ontwerpateliers voor deelgebiedjes af. Een integraal ontwerp verdient een
integrale, overkoepelende aanpak die niet via achterkamertjes of keukentafelgesprekken tot stand
kan komen.
Wij willen ook dat transparant met onze bezwaren wordt omgegaan en dat de verschillende teams
van ecologen, hydrologen en communicatiedeskundigen ons informeren over de onderling
verschillende percepties, standpunten of compromissen. Wij willen openbaarheid van bestuur, ook in
de afwegingen die verschillende disciplines en organisaties maken.
13. Niet alleen plan van Natuurmonumenten, maar ook de visies van de overige partijen
De opgaven van Provincie, Waterschap en gemeente zijn tot nu toe onderbelicht. Wij willen hierover
concreet en expliciet worden voorgelicht.
14. Beleid en uitwerking van Natura 2000 is achterhaald, te technocratisch en mist
draagvlak
De technocratische aanpak vanuit natuurdoelen is achterhaald; het maatschappelijk draagvlak
ontbreekt. Wij willen als bewoners en als natuurliefhebbers serieus genomen worden.
Brummen mei 2018

