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Reactie op advies Waterkwaliteit

Geachte heer Van der Vlist,
Hartelijk dank voor het Advies Waterkwaliteit dat u mij op 19 mei jI. heeft doen
toekomen. Met deze brief reageer ik op uw advies. Daarnaast zend ik het advies
en mijn reactie daarop aan de Tweede Kamer ten behoeve van het Algemeen
Overleg Water op 16 juni.
Ik ben blij met de grote steun in het advies voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit
en Zoetwater. Ik hecht groot belang aan het realiseren van de doelen van de
Kaderrichtlijn Water en ben me ervan bewust dat dit nog een omvangrijke opgave
is. Daarom heeft de aanpak van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen
prioriteit bij de Delta-aanpak.
U heeft scherpe adviezen geformuleerd over de inhoudelijke prioriteiten en
oplossingsrichtingen, die mijns inziens goed aansluiten bij de analyses en acties
zoals we die in de Delta-aanpak voorstellen. Ook het grote belang van regionaal
maatwerk en een gebiedsgerichte aanpak is in lijn met de Delta-aanpak. Zowel de
opgave als de oplossing verschilt per waterbeheerregio. Zo is regionaal maatwerk
nodig bij grondwaterbeschermingsgebieden, bijvoorbeeld in relatie tot het lokale
landgebruik vanuit de landbouw. Het minder vrijblijvend invullen van het Deltaplan
Agrarisch Waterbeheer heeft grote prioriteit binnen de Delta-aanpak.
Dat zuivering van medicijnresten aan het eind van de keten uiteindelijk
onvermijdelijk is, krijgt terecht aandacht in het advies. In de Delta-aanpak wordt
de hele keten beschouwd, van bron (ontwikkeling medicijnen) tot zuivering bij de
rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Uw advies om de verantwoordelijkheden scherper te beleggen, met name in de
regio bij de waterschappen, ga ik, als systeemverantwoordelijke en nationaal
regisseur, via de Delta-aanpak met de waterpartners bespreken. Ook de duurzame
financiering van het waterbeheer is daar onderdeel van.
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De governance suggesties, ook op het gebied van kennis, neem ik mee in de
verdere uitbouw van de Delta-aanpak. De verschillende elementen in het advies
spelen een belangrijke rol richting de conferentie over de Delta-aanpak eind dit
jaar, waarin ik met alle partners bindende afspraken wil maken. Die afspraken zal
ik in november/december ook aan de Tweede Kamer voorleggen.
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Hoogachtend,
DE MINISTER VAPI INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mw.
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