
Eerste verkenning financiering 
landbouwmaatregelen 

Groene Cirkels-Palinglandschap
Het Groene Cirkels – Palingland-
schap is een concept voor een 
integrale gebiedsaanpak met vismi-
gratie als “aaibare” aanjager voor 
het halen van de KRW-doelen voor 
waterkwaliteit. Initiatiefnemer is de 
Provincie Zuid-Holland samen met het 
Hoogheemraadschap van Rijnland, 
Heineken en Naturalis. 
De kern van het Groene Cirkels – Pa-
linglandschap is een corridor voor trek-
vis via dezelfde route als de schepen 
van Heineken die varen naar de haven 
van Rotterdam en de hele wereld over. 
Meer informatie

Eind juni hebben de verkenners Henk 
Bouman en Carlo Vromans een rap-
port uitgebracht over de mogelijkheden 
van een digitaal loket of platform voor 
financiering van DAW-maatregelen. 
Doel van zo’n platform is het bieden van 
laagdrempelige en efficiënte toegang 
tot financiering van coaches, DAW-
maatregelen en kennisdelen. 
Voorwaarden voor succes zijn een 
samenwerking tussen overheden en 
landbouw en een goede balans tussen 
efficiëntie, effectiviteit en rechtmatig-
heid. Gebruikers geven aan dat con-
tinuïteit en laagdrempelige toegang 
tot subsidies belangrijk zijn om grote 
groepen agrariërs in beweging te krij-
gen. Op basis van interviews, onder-
zoek van huidige portalen (waaronder 

Noord-Holland), de mogelijkheden van 
het GLB en de Omgevingswet hebben 
de verkenners 3 opties geanalyseerd1. 
voortzetten van de huidige uitvoerings-
praktijk,
2. samenwerking in een DAW-platform 
naar voorbeeld van bestaande succes-
volle samenwerkingsverbanden,
3. samenwerken in een DAW-platform 
waarbij uitvoeringstaken bij een uitvoe-
ringsorganisatie worden belegd. 
Samenwerken in een platform levert een 
flinke efficiencywinst, bundelt deskun-
digheid en maakt de uitvoering minder 
kwetsbaar. Maar er zijn ook zorgpunten, 
zoals de sturingsmogelijkheden door de 
deelnemende overheden, de verant-
woording achteraf, de verdeling van de 
overheadkosten over de deelnemers en 
problemen die kunnen optreden bij het 
opstarten van een gezamenlijke organi-
satie. Ook moet er nog meer gekeken 
worden naar de afstemming met de 
landelijke pilot vanuit het Nationaal 
Strategisch (landbouw)Plan (NSP). 
In de komende maanden zal er daarom 
een verdiepingsslag plaatsvinden om 
meer antwoorden te krijgen op de vra-
gen en zorgpunten. In november zal het 
RBO een besluit nemen over het al dan 
niet aanstellen van een kwartiermaker 
voor een platform.
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Commissie Remkes over water
“Niet alles kan overal”, het rapport van de Commissie Remkes over de stikstof-
aanpak, besteedt ook expliciet aandacht aan de waterkwaliteit en de rol van wa-
terbeheerders. De commissie benoemt de gevolgen van de overmatige stikstof-
uitstoot voor de ecologische kwaliteit van het water en daarmee voor het halen 
van de KRW doelen. De commissie vraagt een integrale aanpak: “De sleutel voor 
systeemherstel ligt niet alleen in de Natura 2000-gebieden zelf, maar ook in het 
Natuurnetwerk Nederland en de overige natuur in Nederland.” Vooral in natte na-
tuurgebieden is op relatief korte termijn veel mogelijk, concludeert Remkes.  De 
commissie ziet dan ook, naast andere partijen, een rol voor de waterbeheerders: 
“Waterschappen hebben specifieke verantwoordelijkheden voor natte natuurge-
bieden en hydrologie, en tonen in toenemende mate ambitie om bij te dragen 
aan biodiversiteitsherstel. Ook hebben waterschappen grondposities in of nabij 
Natura 2000-gebieden en kunnen zij in lopende projecten meekoppelkansen cre-
eren en co-financieren. En waterschappen kunnen bijdragen aan verdienmodellen 
voor ondernemers door verlaging van de waterschapsbelasting als beloning voor 
het verbeteren van de waterkwaliteit.” In combinatie met de 500 miljoen die het 
Rijk heeft uitgetrokken voor natuurherstel geeft dat synergiekansen voor KRW-
maatregelen.  Rapport Commissie Remkes: 

Blauwe tekst=link

Reactie? Mail wijzer@xs4all.nl

Succesvolle landbouwprojecten
Een serie interviews op de website van 
Rijn-West belicht 5 landbouwprojecten 
die bijdragen aan schoon water. De se-
rie is een samenwerking van Rijn-West 
en DAW. De projecten zijn Levendige 
Boerensloot, Schoon Erf Fruitteelt, 
Landbouwportaal Noord-Holland, 
klimaatpolder Lange Weide en Water 
en Bodem Utrecht. Zie rijnwest.nl  

Aanbevolen video
Video’s over landbouw-aanpak:
• Coaches van Landbouwportaal Noord-
Holland
• Boerennatuur
• Veenweide-boer Joost Samsom over 
bodemdaling

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/uitvoering/rijn-west/opgave/vismigratie/#he6c97635-5d3a-402d-bd4a-842574a1ef47
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/08/niet-alles-kan-overal
www.rijnwest.nl/we/landbouwprojecten/
https://www.youtube.com/watch?v=f1vn-XzZG14&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f1vn-XzZG14&feature=youtu.be
www.boerennatuur.nl
https://www.youtube.com/watch?v=1i3lcqwLSec
https://www.youtube.com/watch?v=1i3lcqwLSec


Visserijvrije zones 250 meter
Minister Schouten van LNV heeft op 
3 juli een Kamerbrief over visserijvrije 
zondes (VVZ) bij vispassages en andere 
migratievoorzieningen gepubliceerd. 
Op basis van onderzoek naar de 
impact van visserij bij migratiepunten 
komen er visserijvrije zones  van 250 
meter voor alle locaties waar vismigra-
tie-ingrepen hebben plaatsvinden of 
zullen plaatsvinden. Bij de Kier in het 
Haringvliet is de VVZ 1500 meter en bij 
de Afsluitdijk 1000 meter. Kamerbrief en 
onderzoeken
Evaluatie trekvisonderzoek Noordzeekanaal
Een evaluatie van 6 trekvisonderzoe-
ken in het Noordzeekanaal en om-
melanden heeft een goed beeld van 
migratiestromen van paling en stekel-
baars opgeleverd. Dat was aanleiding 
voor een flink aantal aanbevelingen 
om het beheer van vispassages en 
andere voorzieningen voor trekvis te 
verbeteren. 
Meer informatie

Sites met informatie over stoffen:
Stoffen basisdocumentatie 
Emissieregistratie 
Bestrijdingsmiddelen

Versnellingstafels werken aan bestuurlijke 
afspraken
De Versnellingstafels van de Delta-
aanpak Waterkwaliteit hebben een 
concept-pakket bestuurlijke afspraken 
opgesteld. Voorstellen voor afspraken 
over opkomende stoffen gaan over 
integrale aanpak van stoffen (aanpak 
bron, uitwerken programma PFAS), 
extra impuls vergunningverlening, 
toezicht en handhaving, de termijn 
herziening vergunningen, (in)directe 
lozingen, kennisontwikkeling, visie op 
RWZI’s, transparantie en signalering. 
Bij medicijnresten gaat het om: inzicht 
in effecten medicijnresten, tegengaan 
verspilling, plaszakken voor patiënten 
röntgencontrastmiddelen, terugnemen 
overtollige medicijnen, aanvullende 
zuivering op RWZI’s.
Komende herfst worden waterbeheer-
ders en andere partijen, waaronder de 
RBO’s, om commentaar gevraagd op 
deze afspraken. 

Agenda

Komende RBO-vergaderingen:
14 september (werkconferentie)
25 november

Antwoord minister op brief RBO
De minister van I&W heeft in een brief antwoord gege-
ven op brieven van 3 RBO’s, waaronder RBO Rijn-West 
(zie vorige nieuwsbrief). Belangrijke vraag was naar de 
kaders en de inzet van het Rijk. De minister verwijst 
daarvoor naar de Nationale Analyse Waterkwaliteit van het 
PBL. Volgens de minister is het ook duidelijk dat er 
onder regie van het Rijk, en samen met alle partijen, 
aanvullend beleid nodig is om op redelijke termijn na 
2027 daadwerkelijk de doelen te bereiken. Hiervoor 
worden maatregelen opgenomen in het zevende Ac-
tieprogramma Nitraatrichtlijn (7de AP) 2022- 2025 en 
het Nationaal Strategisch Plan van het Gemeenschap-
pelijk Landbouwbeleid. De minister constateert dat de 
tijdpaden van deze plannen helaas niet gelijk lopen 
met die van de KRW-plannen.

Innovatieve zuivering Wervershoof
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Wervershoof van Hoogheemraadschap Holland 
Noorderkwartier (HHNK) krijgt een demonstratie-installatie voor het met ozon 
verwijderen van medicijnresten. De installatie krijgt twee lijnen: een “referentie-
lijn” met conventionele ozontechnieken en een lijn met een innovatieve tech-
niek uit Duitsland. Doel is een verwijderingsrendement van tenminste 70%. De 
demo-installatie is onderdeel van een meerjarenprogramma van het ministerie 
van I&W voor verwijdering van medicijnresten. HHNK werkt bij dit project samen 
met drinkwaterbedrijf PWN. HHNK en PWN voeren op rwzi Wervershoof ook een 
project uit om de uitstroom van microplastics via effluent naar oppervlaktewater 
te voorkomen. Zij werken daarbij samen met The Great Bubble Barrier, PWNT en 
KWR. Meer informatie

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het RBO Rijn-West. Zie voor meer informatie www.rijnwest.nl 
of mail wijzer@xs4all.nl Artikelen mogen worden overgenomen mits met bronvermelding. 

Samen aan de slag naar 2027
Op 1 juli besprak het RBO de eerste versie van “Sa-
men aan de slag”, de strategische adviesnota van Rijn-
West. Deze nota beschrijft de opgaven waar Rijn-West 
voor staat in de periode tot 2027 en wil richting geven 
aan de samenwerking. 
De nota biedt een overzicht van de belangrijkste op-
gaven binnen Rijn-West en een overzicht hoe we met 
alle betrokken partijen gezamenlijk werken aan deze 
opgaven. De nota geeft concrete handelingsperspec-
tieven voor de opgaven. Deze vormen het kernpunt 
van deze strategische adviesnota. De opgaven zijn: 
Gewasbescherming en stoffen, RWZI en medicijnen, 
Nutriënten, Grondwater, Vergunningverlening en 
handhaving, Stedelijk water, Landbouw/DAW, Habitat 
en beheer, Vismigratie, Provincies en samenwerking.

Voorbeelden van handelingsperspectieven zijn verbe-
teren van vergunningverlening en handhaving, inno-
vatieve samenwerkingspilot(s) van gemeenten, water-
schappen en landbouw om stikstof en fosfor in water 
samen terug te brengen, waterkwaliteit opnemen in 
gemeentelijke omgevingsvisies en verbeteringen bij 
renovaties van rioolwaterzuiveringsinstallaties.
De opgaven en handelingsperspectieven beslaan een 
breed scala aan onderwerpen en acties. Sommige 
daarvan worden door waterbeheerders of andere part-
ners in Rijn-West opgepakt. Voor andere is een impuls 
vanuit Rijn-West gewenst. In de komende maanden 
wordt er verder gepraat waarop de focus komt te lig-
gen. In de RBO-vergadering van 25 november zullen 
keuzes worden vastgelegd voor het programma voor 
de komende jaren. informatie : Geert Jan Zweegman

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/03/kamerbrief-over-visserij-nabij-migratievoorzieningen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/03/kamerbrief-over-visserij-nabij-migratievoorzieningen
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/uitvoering/rijn-west/opgave/vismigratie/trekvisonderzoek-noordzeekanaal/
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/basisdocumentatie/
http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/bumper.nl.aspx
http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/
https://www.pbl.nl/publicaties/nationale-analyse-waterkwaliteit-0
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/nieuwe-testinstallaties-voor-verwijderen-microverontreinigingen-op-rwzi-wervershoof 
http://www.rijnwest.nl

