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RBO zet lijnen uit voor aanpak
nutriënten

Het RBO Rijn-West heeft op haar
themavergadering van 15 maart lijnen
uitgezet om samen met de agrarische
sector de nutriëntenproblemen aan te
pakken. Zowel agrariërs als overheden
hebben belang bij schoon en voldoende water voor mens, vee, gewassen en
natuur. Niet voor ‘Brussel’ maar voor
onszelf. Daarbij verbindt de bodem
het waterbelang en het bedrijfsbelang.
Een gezonde bodem levert een vitaler
gewas met minder nutriëntenverliezen,
een beter waterbufferend vermogen,
koolstofvastlegging, minder gewasbescherming en een hogere productie.
Van elkaar afhankelijk
RBO en de landbouworganisaties LTO,
KAVB en Water Land en Dijken erkennen dat ze van elkaar afhankelijk zijn en
hebben daarom een aantal principes
opgesteld van waaruit ze gaan werken.
Dat hebben zij uitgesproken tijdens
een gesprek eerder dit jaar, en het RBO
heeft de conclusies van dat gesprek onderschreven op haar themavergadering
van 15 maart.
Een belangrijk uitgangspunt is dat partijen verantwoordelijk zijn voor wat ze
Nutriënten
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zelf kunnen beïnvloeden. Waterschappen zijn de meest geijkte partij om de
bronnen van nutriënten per waterlichaam in kaart te brengen. De agrarische sector kan niet verantwoordelijk
worden gehouden voor de kwaliteit van
waterlichamen, wél voor zijn aandeel in
de nutriënten-emissies naar dat water.
Daarbij is het zinvoller om elkaar positief te benaderen dan met het vingertje
naar elkaar te blijven wijzen
Een ander belangrijk uitgangspunt is
om de uitvoering dicht bij de mensen
te organiseren. Boeren leren nu eenmaal het meest van andere boeren en
dat betekent dat studiegroepen een
cruciaal onderdeel van de aanpak uit
zullen maken. Er komen regionale
uitvoeringsprogramma’s voor de aanpak
van nutriënten.
Bereik DAW-maatregelen vergroten
Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
(DAW) is zowel voor agrarische organisaties als RBO het belangrijkste
middel om de aanpak vorm te geven.
De gezamenlijke ambitie is dat in 2020
tenminste een derde van de agrariërs
een of meer DAW-maatregelen heeft
genomen.
Er zijn afspraken gemaakt over de organisatie van het DAW, waarbij het doel
is zowel het aantal boeren te vergroten
dat aan DAW deelneemt als het bereik
van de verschillende DAW-maatregelen. De maatregelen richten zich op 5
thema’s: kringlooplandbouw, goed bodembeheer, erfafspoeling, regelbare
drainage en duurzaam sloot- en slootkantbeheer.
De conclusies zijn vastgelegd in een
gespreksverslag en in een korte notitie
“Samenwerken aan waterkwaliteit”, die
vanaf 20 april kan worden gedownload
op www.rijnwest.nl.
Foto: Rasbak - Eigen werk, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org
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1e Nieuwsbrief Rijn-West
Deze nieuwsbrief geeft een kort overzicht
van ontwikkelingen rond het RBO Rijn-West.
Rijn-West is een samenwerkingsverband van
8 waterschappen, 4 provincies, gemeenten,
Rijkswaterstaat en de ministeries van IenM
en EZ. De focus van de saenwerking ligt
op verbeteren van de waterkwaliteit in dit
gebied. Meer informatie: www.rijnwest.nl
Hoge verwachtingen optimalisatie rwzi’s voor verwijderen
geneesmiddelen
Optimalisatie van de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties kan het verwijderingsrendement van geneesmiddelen nog sterk
verbeteren. Dit bleek op de tweede Kennisdag Geneesmiddelen op 16 februari.
Meer informatie op Waterforum
Pleio-website voor uitwisseling RijnWest

Sinds 1 maart is er een pleio-website
voor uitwisseling van stukken en
informatie van RBO, RAO en andere
Rijn-West overleggen. Zie
Toegang tot de site kunt u aanvragen
bij wijzer@xs4all.nl of via de knop “registreer” bij het inlogveld.

Meer informatie
Rijn-West aanpak vismigratie:
artikel in Visionair en tv-serie

Het maart-nummer van Visionair, het
magazine over biologie en beheer van
vissen voor sportvissers, bevat een
informatief artikel over de Rijn-West
aanpak.
In januari en februari zond de EO de
serie “Wildernis onder water” uit,
waarin ook verschillende gebieden in
Rijn-West aan bod kwamen.
Zie https://www.wildernisonderwater.nl
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Ecologische Sleutelfactoren goed hulpmiddel voor
watersysteemanalyse
Op het RAO-atelier van 23 februari hebben waterschappers en andere betrokkenen in Rijn-West ervaringen uitgewisseld over het toepassen van de Ecologische Sleutelfactoren (ESF’s) bij de regionale analyses
van de waterkwaliteit.
Binnen Rijn-West is afgesproken de 9 ESF’s te gebruiken bij de analyses en om de analyses goed vergelijkbaar op te zetten. Systematische kennis is nodig
om tot de juiste ingrepen te kunnen beslissen om
daarmee de gestelde doelen te behalen. In 2027 hoeft
de vraag: ‘weten jullie dat dan niet?’ niet gesteld te
worden.

Vervolg artikel zie rijnwest.nl
Aanbevelingen vervolg aanpak veenweiden
De partijen die samenwerken in de nutriëntenaanpak veenweiden zijn positief over de samenwerking. Er wordt veel kennis uitgewisseld en er zijn
veel projecten van de grond gekomen waar waterbeheerder en de agrarische sector nauw samenwerken.
Ook is aansluiting gevonden bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Dat blijkt uit de tussenevaluatie van de samenwerkingsovereenkomst uit 2013.
De overeenkomst regelt de samenwerking tussen 8
waterschappen, provincies, LTO Noord, agrarische natuurverenigingen en het Veenweide informatiecentrum
(VIC). een betere waterkwaliteit te bereiken.
Vervolg artikel zie rijnwest.nl 		
“Schoon erf, schone sloot” stimuleert bollentelers tot concrete stappen
Het project “Schoon erf, schone sloot” in de
bollenteelt breidt zich gestaag uit. Na de succesvolle
pilot in 2015 zijn sinds najaar 2016 50 bollentelers aan
de slag met bemonstering en analyse van de erfput en
het slootwater, om vervolgens na te gaan welke maatregelen op het bedrijf nodig en haalbaar zijn.
De deelnemende ondernemers leren veel van de analyseresultaten en hebben al de nodige stappen gezet
bij het nemen van maatregelen. Succesfactoren van
“Schoon erf, schone sloot” zijn...

Vervolg artikel zie rijnwest.nl
Infographic van de maand

Overzicht Deltaplan agrarisch
waterbeheer
De site http://agrarischwaterbeheer.nl/
geeft een overzicht van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De site geeft informatie
voor boeren en tuinders, voor erfbetreders en
voor bestuurders en beleidsmedewerkers. Er
is onder andere een overzicht van mogelijke
maatregelen te vinden.
Wie is wie in Rijn-West
Altijd al willen weten wie er deelnemen aan
RBO, RAO of Klankbordgroep Rijn-West? Een
overzicht, inclusief foto’s en aanvullende informatie kunt u downloaden op zowel www.
rijnwest.nl als https://rijnwest.pleio.nl/.

Advies aan Europese Commissie

EU-rapporteur Cees Loggen van het
Europees Comité van de Regio’s pleit
in een recent advies aan de Europese
Commissie voor meer flexibilisering
en differentiatie van het Europees
waterbeleid. Hij bepleit ook dat de
Europese Commissie een alternatief
ontwikkelt voor de monitoringsnorm
‘one out-all out’. Meer informatie

Vragen en antwoorden ecologische
doelafleiding
Een overzicht met 16 vragen over doelafleiding en de antwoorden daarop is beschikbaar op https://rijnwest.pleio.nl/. Voorlopig
in het besloten deel, binnenkort ook op de
publieke site. Dit overzicht is opgesteld door
de werkgroep doelafleiding. Meer informatie
via wijzer@xs4all.nl.
Agenda
12-21 mei Week van Ons Water
Rijn-West:
• 20 april RAO-atelier
• 11 mei RBO
• 1 juni RAO
• 22 juni Klankbordgroep
• 29 juni RBO
Voor een uitgebreider agenda zie https://
rijnwest.pleio.nl/
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