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Adviesvraag over waterkwaliteit

Geachte heer van der Vlist,
Monitoringsresultaten laten zien dat de waterkwaliteit de laatste jaren substantieel
verbeterd is. Toch is extra beleidsinzet nodig: het bereiken van de ecologische en
chemische waterkwaliteitsdoelen voor de Kaderrichtlijn Water is nog een
omvangrijke opgave.
Zo geeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling aan dat
de voortgang stagneert op het gebied van stikstof, fosfor en pesticiden en het
herstel van de natuurlijke dynamiek (OESO, maart 2014). Dit komt mede doordat
Nederland benedenstrooms ligt en de druk op de waterkwaliteit in ons land hoog is
vanwege het intensieve landgebruik. Ook nieuwe stoffen in het water brengen
risico’s met zich mee.
De Tweede Kamer heeft na het WGO van 17 november 2014 een motie
aangenomen om in het NWP2 integraal te kijken naar verbetering van
waterkwaliteit en zoetwatervoorziening. Dit zal de komende maanden nader
invulling moeten krijgen in het definitieve NWP2. Naar aanleiding hiervan wordt
een Samenhangende Aanpak Waterkwaliteit opgesteld, die zich richt op het halen
van de doelen en in beeld brengen van de resterende knelpunten.
‘Waterkwaliteit’ is te verdelen in drie onderdelen:
•
Het verbeteren van de inrichting van watersystemen is op schema.
Nevengeulen, natuurvriendelijke oevers, zoet-zout overgangen en
vistrappen zijn belangrijk voor het leefgebied van soorten. De minister van
I&M is primair verantwoordelijk voor de inrichting van het
hoofdwatersysteem en systeemverantwoordelijk voor de inrichting van
regionale watersystemen.
•
Bekende stoffen, met name nutriënten (meststoffen) en gewasbescher
mingsmiddelen. Landbouw is de grootste bron voor nutriënten en gewas
beschermingsmiddelen. Het 5C Actieprogramma Nitraatrichtlijn geldt voor
2014-2017 met een wettelijke evaluatie in 2016.
De 2 Nota Duurzame Gewasbescherming voor 2013-2023 wordt in 2018
geëvalueerd. Het tempo van de verbetering van de waterkwaliteit is vol-
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gens OECD, PBL en de Europese Commissie ontoereikend om in 2027 alle
doelen gehaald te hebben. De verantwoordelijkheid ligt primair bij EZ en
deels bij de staatssecretaris IenM.
Nieuwe stoffen, zoals geneesmiddelen en microplastics, maken dat drinkwaterbedrijven meer kosten moeten maken voor de bereiding van drink
water. Door de invloed van klimaat (lage afvoer leidt tot hogere concen
traties) en vergrijzing kunnen deze problemen toenemen. De staatssecre
taris IenM is primair verantwoordelijk, maar ook afhankelijk van EZ en
Vws.
Daarnaast is de relatie met de zoetwatervoorziening een belangrijk onderdeel
•
Zoetwater, meekoppelen is een van de ambities van het uitvoeringspro
gramma van het Deltaprogramma zoetwater. Dit jaar worden plannen van
aanpak opgesteld voor het voorzieningenniveau (nationaal en per provin
cie), waarbij de koppeling met ruimtelijke ordening en waterkwaliteit na
der ingevuld wordt. In 2018 zal een evaluatie plaatsvinden van het voor
zieningenniveau en in 2021 is het voorzieningenniveau voor alle gebieden
vastgesteld.
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Relevant is ook een ex ante evaluatie die momenteel wordt uitgevoerd door het
Planbureau voor de Leefomgeving. De uitkomsten hiervan worden op 23 april a.s.
gepresenteerd in een maatschappelijke klankbordgroep. Het rapport zal begin mei
beschikbaar komen.
In lijn met het Deltaprogramma kan gedacht worden aan het vormgeven van
strategieën voor het verbeteren van de waterkwaliteit met zogenaamde
adaptatiepaden. Het gaat allereerst om het definiëren van de visie en de doelen.
Vervolgens wordt aan de hand van de huidige ‘strategie’ aangegeven voor welke
opgave we staan op het gebied van waterkwaliteit. Aan de hand daarvan kunnen
een aantal nieuwe strategieën vormgegeven worden.
Om tot een betere afweging te kunnen komen verzoek ik uw Commissie
advies uit te brengen over waterkwaliteit dat zich allereerst focust op de
probleemdefinitie en aanbevelingen doet voor de verdere aanpak (fase 1). En dat
e
zich vervolgens in een 2
fase richt op verdere verdieping van een aantal
onderwerpen (afhankelijk van de resultaten van de eerste fase).
Ik zie uw reactie met betrekking tot de probleemdefinitie graag voor de zomer
van 2015 tegemoet, zodat deze kan worden meegenomen in het verdere
proces richting het afronden van het Nationaal Waterplan 2. De resultaten van de
e
2
fase zie ik graag voor het einde van het jaar tegemoet.

Hoogachtend,
DE DIRECTEUR-GENERAAL RUIMTE EN WATER
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