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Advies waterkwaliteit

Geachte mevrouw Schultz van Haegen,
In juni vorig jaar heeft de Adviescommissie Water (AcW) een eerste advies aan u
uitgebracht over waterkwaliteit. Daarin kondigde de commissie aan onderdelen van dat
advies nader uit te werken. Het resultaat van die verdere uitwerking biedt de AcW u aan in
bijgevoegd vervolgadvies.
De waterkwaliteit in Nederland is niet op orde. De onder uw regie in gang gezette deltaaanpak waterkwaliteit is een goede stap in de richting van een noodzakelijk nationaal
programma om de waterkwaliteit te verbeteren. In het advies doet de AcW een aantal
aanbevelingen om die aanpak verder in te vullen. Belangrijk is met name om
verantwoordelijkheden scherper te benoemen.
De commissie pleit voor een voortvarende aanpak van hardnekkige problemen. Focus is
nodig op nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en nieuwe stoffen zoals geneesmiddelen.
De AcW adviseert zo snel mogelijk te starten met de voorbereiding van de volgende
generatie stroomgebiedbeheersplannen. Uitgangspunt bij de implementatie van de
Kaderrichtlijn Water in Nederland was dat functies op dezelfde locatie zouden kunnen
blijven en dat waterkwaliteitsmaatregelen niet ten koste van de landbouw mogen gaan. De
AcW adviseert dit uitgangspunt los te laten. Ruimte is nodig voor een gebiedsgerichte
aanpak met gedifferentieerde doelen en maatregelen. Voor nieuwe stoffen moet, naast
bronbeleid, worden ingezet op verbeterde zuivering van het afvalwater. Met name voor
medicijnresten is daar niet aan te ontkomen.
Tegelijkertijd is verdere analyse en kennisopbouw nodig. De commissie adviseert een
gezamenlijk gecoördineerd kennisprogramma op te zetten. Als onderdeel daarvan zou voor
nieuwe stoffen een ‘early warning and response’ systeem moeten worden opgezet.
De commissie is graag bereid haar advies verder aan u toe te lichten.
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