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Schoon water in stedelijk gebied
Het RBO roept gemeenten, waterschappen, provincies en anderen op het gesprek aan te gaan
over schoon en gezond water in stedelijke gebieden.
Beleving van het water, recreatie, kroos, eenden voeren, klimaat en hittestress en de inrichting van nieuwe
wijken zijn onderwerpen die bij veel gemeenten steeds
meer aan belang winnen. Het is belangrijk dit regionaal aan te pakken en te verbinden met andere onderwerpen, met name aan Ruimtelijke Adaptatie en aan de
Omgevingsvisies van provincies. Dit moet nog handen
en voeten krijgen. Een stedelijk waterplan of water/
rioleringsplan is een belangrijk instrument. Het is ook
een goed aanknopingspunt voor het gesprek tussen
gemeente en waterschap. In de Strategische Adviesnota Rijn-West wordt dit onderwerp verder uitgewerkt.
KRW is geschikt instrument
De Europese Commissie is van oordeel dat de KRW
een geschikt instrument is om te komen tot een goede
waterkwaliteit in Europa. Dit schrijft zij in de “EU-fitness check” die in het najaar van 2019 is gepubliceerd.
Wel moet de uitvoering van de KRW worden versneld.
Deze wordt vertraagd door onder meer financieringsproblemen en buitensporige administratieve lasten.
Eurocommissaris Sinkevičius (Milieu, Oceanen en Visserij) ziet in de vorige week gepresenteerde Europese
Green Deal een belangrijke stimulans voor de inspanningen om de ecosystemen en de waterkwaliteit in de
EU op orde te krijgen. Ook het Europees parlement
uitte begin februari haar zorgen over de slechte implementatie door de lidstaten. De nieuwe Commissie
bezint zich nog op aanpassingen van de richtlijn.

Artikel Waterforum

Rapport fitness check

Nederland vol met vis: 16 april en 15 mei
Op 16 mei is het Wereld Vismigratiedag. De start hiervan
is op 15 mei met een bijeenkomst in Spaarndam waar
onder andere de ministers Schouten en Nieuwenhuizen en Rijn-West bestuurders hebben toegezegd te
komen. Op 16 april is er een symposium in Leiden.
Tussen 16 april en 16 mei vinden door heel Nederland meer dan 100 evenementen plaats die aandacht
vragen voor migrerende vissen en schoon water.
Hoogheemraadschap Rijnland zorgt voor de nationale
coördinatie. Rijn-West zal actief deelnemen aan deze
dag, het RBO levert ook een financiële bijdrage.

Meer informatie over Symposium 16 april

Citizen science waterkwaliteit

Het aantal citizen scienceprojecten over waterkwaliteit
neemt snel toe en daarmee ook het inzicht in succesfactoren. Samenwerking is een sleutelfactor. Terugkoppeling aan de deelnemers van resultaten er ervaringen,
zowel tijdens als na afloop is essentieel. Andere factoren
zijn onder meer een voldoende aantal testen en het
begrijpen van de motivatie van de vrijwilligers.

Kennisportaal ruimtelijke adaptatie:

https://www.climateadaptationservices.
com/projecten/kennisportaal-ruimtelijkeadaptatie/
Het RBO roept gemeenten en waterschappen op om voorbeelden van
aanpak en samenwerking rond stedelijk water te delen. Weet u een goed
voorbeeld? Mail wijzer@xs4all.nl
Project uitgelicht: Polderkennis op peil
In Utrecht-West werken tien poldernetwerken van elk maximaal 10 melkveehouders aan opgaven rondom wateren bodemkwaliteit en wateroverlast. In
deze poldernetwerken wisselen ondernemers binnen een polder kennis met
elkaar uit en bespreken ze mogelijkheden van de kringloopaanpak. Doel is
dat men de gezamenlijke kennis benut
om 10% verbetering van stikstofbenutting en 5% betere fosfaatbenutting te
bereiken.

Meer informatie

Links over stikstof:

Stikstof podcast
TNO: in Duitsland hebben ze net zo goed een
stikstofprobleem
Een blik op stikstof vanuit Denemarken
Boeren staan lijnrecht tegenover elkaar
Duitsers boos over Haringvliet
Duitse natuurbeschermers
boos: Nederland vist zalm weg die
nu eindelijk door Haringvliet kan. De
Nederlandse regering moet daarom
zo snel mogelijk een vangstverbod
instellen rond de Haringvlietdam, staat
in een petitie van de Zalmvereniging
samen met 24 internationale natuurorganisaties, waaronder ook het Wereld
Natuurfonds Duitsland en de World
Fish Migration Foundation. Bij het
meetpunt in de Sieg, werden sinds het
jaar 2000 gemiddeld 166 terugkerende
zalmen geteld. Deze herfst stokte de
teller al bij 44 exemplaren.

Meer informatie

Agenda

Komende RBO-vergaderingen:
23 april (o.a. Vergunningverlening& handhaving en aanpak medicijnresten)
Informatie over 6 projecten in Rijn-West https://hetschonewaterexperiment.nl/
1juli (bespreken Strategische Adviesnota)
Waterlab Delft is een platform dat citizen science projecten faciliteert en daarmee
RAO-vergaderingen:
onderzoek en innovatie demonstreert. Deelnemers zijn onder andere Science
12 maart
Centre Delft, Hoogheemraadschap van Delfland en IHE. https://www.tudelft.nl/scd/
18 juni
waterlab/
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