Plannen en procedures
Om natuur in de Krimpenerwaard te kunnen realiseren moet er een aantal plannen worden
gemaakt. De gemeente, de provincie en het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard (HHSK) werken hierin samen. De plannen hangen immers nauw samen:
afhankelijk van het natuurtype wordt bijvoorbeeld bepaald welk waterpeil er moet komen.
Hieronder benoemen we deze plannen.
Bestemmingsplan, Verordening Ruimte en Inrichtingsplan
Om natuur te kunnen realiseren is het nodig om het bestemmingsplan voor het gebied te wijzigen.
De gemeente Krimpenerwaard heeft op 12 december 2017 besloten dit te gaan doen.
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen tot en met 9 oktober 2018.
Op 5 maart 2019 behandelt de gemeenteraad het bestemmingsplan.
De Verordening Ruimte, waarin de grenzen van de nieuwe natuurgebieden staan, lag tegelijkertijd
met het bestemmingsplan ter inzage. De provincie heeft de wijziging van de Verordening Ruimte
vastgesteld op 15 januari 2019.
In het Inrichtingsplan wordt aangegeven welk type natuur op welk perceel komt. Dit plan is een
bijlage van het bestemmingsplan.
Peilbesluiten
In een peilbesluit legt het hoogheemraadschap onder andere vast waar welk waterpeil komt. De
ontwerp-peilbesluiten lagen ter inzage tot en met 25 september. Op dit moment wordt een
antwoord geformuleerd op de ingediende zienswijzen (formele reacties).
Op 28 november 2018 heeft de Verenigde Vergadering (het algemeen bestuur de peilbesluiten
vastgesteld.
Grondaankoop en onteigening
De stuurgroep ziet bij voorkeur dat grondeigenaren zelf natuur realiseren. Mochten zij dit niet
kunnen of willen, dan zijn er twee mogelijkheden:
Grondaankoop:
De provincie koopt in onderlinge overeenstemming de grond van de eigenaar en deze wordt
volledig schadeloosgesteld. De basis hiervan zijn een taxatie, het bod en de onderhandeling.
Als er overeenstemming is bereikt over de aankoop wordt dit schriftelijk bevestigd door middel
van een koopovereenkomst. Het eerste bod is (per brief) uitgebracht in juli t/m september
2018, het tweede bod wordt uitgebracht in januari/februari 2019.
Onteigening:
Mocht onverhoopt geen ‘minnelijke’ overeenstemming over aankoop mogelijk zijn, dan heeft de
gemeente ná vaststelling van het bestemmingsplan (5 maart 2019) de mogelijkheid om een
onteigeningsprocedure te starten. De raad bespreekt het onteigeningsverzoek op 2 april
2019. Ook tijdens deze onteigeningsprocedure kunnen onderhandelingen doorlopen en zal
altijd worden geprobeerd om tot overeenstemming te komen.
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