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Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater  
 
uw kenmerk 

 

 

 
Geachte leden van de Commissie Infrastructuur en Milieu, 
 
De regionale partijen in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West (8 waterschappen, 4 
provincies en vertegenwoordigers van de gemeenten) willen hierbij een reactie geven naar 
aanleiding van agendapunt Waterbeleid op uw Algemeen Overleg van 16 juni aanstaande

1
.  

Daarnaast willen zij graag enkele conclusies over de aanpak van de nutriëntenproblematiek 
onder uw aandacht brengen, die zijn geformuleerd op een themabijeenkomst op 3 juni, waaraan 
ruim 40 vertegenwoordigers van landbouw, natuur, andere maatschappelijke organisaties en 
overheden in Rijn-West hebben deelgenomen. Deze zijn opgenomen in de bijlage. 
 
Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West heeft veel waardering voor de Delta-Aanpak 
Waterkwaliteit en Zoetwater en voor de manier waarop het Ministerie van I&M de regionale 
partijen hierbij betrekt. De prioriteiten in de Delta-Aanpak sluiten goed aan bij de drie prioriteiten 
die de waterpartners in Rijn-West hebben vastgesteld: nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen 
en medicijnresten. De Delta-Aanpak is een goede stimulans voor het werk van de waterpartners 
in Rijn-West. Het Regionaal Bestuurlijk Overleg biedt aan om actief mee te denken bij het verder 
concretiseren van de Delta-aanpak. 
 
Een programmafinanciering voor het uitvoeren van de Delta-Aanpak is dringend gewenst. Een 
voorstel hiervoor ontbreekt vooralsnog en zou onderdeel moeten worden van de Delta-Aanpak. 
De ervaring met het Deltaprogramma en het KRW-innovatiefonds hebben geleerd dat dit een 
succesfactor is voor een gezamenlijke aanpak. 
 
De aanpak van de nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater heeft een extra impuls 
nodig. Deze impuls moet met name gericht zijn op prikkels die de brede groep agrariërs 
stimuleren de resultaten van pilotprojecten over te nemen. De pilots, in Rijn-West en daarbuiten, 
hebben laten zien dat er veel mogelijk is om emissies terug te dringen. Wij willen als regionale 
partijen onze verantwoordelijkheid nemen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de nutriëntenaanpak die 
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 In het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West zijn ook rijksleden vertegenwoordigd (de Ministeries van I&M 

en van EZ). Zij zijn niet betrokken bij het verzenden van deze brief. 
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het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West samen met de agrarische sector in 2013 heeft 
opgesteld en vastgelegd in overeenkomsten. 
Echter, wij kunnen en willen als regionale partijen (provincies en waterschappen) deze 
verantwoordelijkheid niet alléén op ons nemen. Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West 
heeft in 2009 en opnieuw in 2014 aangegeven dat de goede ecologische toestand niet gehaald 
zal worden, tenzij ook het Rijk de juiste maatregelen neemt om de nutriëntenemissies naar water 
te verlagen en er aanvullend mestbeleid tot stand komt (“Nee, tenzij”). Het gaat daarbij niet om 
een keuze voor één spoor, maar nadrukkelijk om én-én: inzetten van alle vier sporen: effectief 
brongericht generiek beleid,  inzetten op regionaal maatwerk, inzetten op innovaties en effectief 
end-of pipe beleid. 
Op dit moment is het nog te vroeg om te beslissen over de manier waarop deze sporen worden 
ingezet, en daarmee ook om te beslissen over het al dan niet aanscherpen van (generieke) 
normen voor mestaanwending. Hiervoor dienen onder andere de uitkomsten van de evaluatie 
van de meststoffenwet beschikbaar te zijn en dient er meer zicht te zijn op de effectiviteit van 
maatregelen, waaronder die vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. 
Regionale partijen zetten zich in voor maatwerk, onder andere met regionale analyses waarbij 
naar alle ecologische sleutelfactoren wordt gekeken.  
Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West neemt graag de uitnodiging aan om op basis van de 
uitkomsten van de evaluatie van het mestbeleid op een constructieve manier mee te denken over 
de noodzaak om zowel op rijks- als aanvullend regionaal niveau verdere gezamenlijke stappen te 
formuleren. 
 
De Nota “Gezonde oogst, gezonde groei” is een goed uitgangspunt voor aanpak van de emissies 
van gewasbeschermingsmiddelen. Regionaal lopen verschillende veelbelovende projecten, in 
Rijn-West bijvoorbeeld het gebiedsgericht handhaven in Delfland en Schoon Erf, Schone Sloot in 
het bollengebied. De opgave nu is de grote groep tuinders te stimuleren tot waterbewust 
ondernemen, een belangrijk aspect daarbij is verbetering van het naleefgedrag conform de wet- 
en regelgeving. Naast de bestaande handhaving zijn hiervoor nieuwe, andersoortige prikkels 
nodig. Wij ondersteunen het voorstel om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken, zowel 
financiële prikkels als andere prikkels vanuit het Rijk of van andere partijen zoals de retail.  
 
Het RBO ondersteunt het toewerken naar een Bestuursakkoord Water “plus” waarin 
(aangescherpte) afspraken met Rijk, regionale overheden en maatschappelijke sectoren worden 
vastgelegd. Het RBO hoopt dat daar al dit jaar een betekenisvolle stap kan worden gezet met de 
regio én de maatschappelijke sectoren om een commitment te bereiken voor de Delta-Aanpak. 
Mocht het sluiten van een volledig akkoord pas in 2017 haalbaar zijn, dan bepleiten wij het 
opstellen van een intentieverklaring die eind 2016 kan worden ondertekend. 

 
Hoogachtend, 

 
Mr. J. Verbeek-Nijhof 
voorzitter Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West 
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Bijlage: conclusies themadag ‘nutriënten’ Rijn-West op 3 juni 2016 
 
Naar aanleiding van de voorgestelde Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater en het advies 
van de Adviescommissie Water van mei 2016 over de noodzakelijke extra inzet op waterkwaliteit 
hebben de maatschappelijke organisaties

2
 in het gebied Rijn-West op 3 juni 2016 samen met 

bestuurders een themadag 'nutriënten' georganiseerd over "waar doen we het voor" en "welke 
bijdrage kan bodembeheer leveren aan betere waterkwaliteit". 
 
De uitkomst van de themadag is - voor zover relevant voor de Kamer - samengevat: 
 

1. slimmer bodembeheer kan een grotere bijdrage leveren aan betere waterkwaliteit door minder 
uitspoeling van nutriënten én aan meer bufferend vermogen van de bodem door betere 
sponswerking, leidend tot betere waterkwaliteit op slootniveau (en daarmee uiteindelijk in het 
hele systeem) én minder wateroverlast, lokaal en regionaal. Daar mag meer aandacht voor 
zijn!; 

 
2. veel agrariërs realiseren zich dat zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om 

vervuiling te reduceren en afwenteling van wateroverlast te beperken. De investeringen die 
daarvoor nodig zijn verdienen zich echter op bedrijfsniveau niet snel terug. Financiële 
ondersteuning via POP-3 kan enorm helpen, mits dat niet een heel circus aan nieuwe 
administratieve verplichtingen met zich meebrengt. De maatschappelijke organisaties doen 
een beroep op de overheid om de toewijzing van middelen sneller en effectiever te faciliteren; 

 
3. de aanwezigen constateerden dat nu betrokken koplopers die waterkwaliteitsbevorderende 

maatregelen nemen stevig aan de slag zijn, maar dat de grotere groep die nodig is om op 
gebiedsniveau, regionaal en landelijk tot substantiële resultaten te komen nog niet wordt 
bereikt. Focus op subsidiëring leidt af van de vraag wat het oplevert: het 'peloton' komt in 
beweging als ze voldoende bedrijfseconomisch perspectief ziet voor zichzelf, eerder dan dat 
ze reageren op prikkels als subsidies, boetes en handhaving. Slimmer bodembeheer lijkt 
daarbij de sleutel, maar de kennis daarover en de middelen om dat bodembeheer te 
realiseren zijn nog schaars. Het peloton ziet nog geen handelingsperspectief. Dan werkt 
sociale druk van ondernemers onder elkaar (nog) niet;  

 
4. het gaat daarbij niet om het halen van abstracte, technische en getalsmatige doelen. Wel om 

een betere ecologie, effectieve benutting van mineralen en handelingsperspectief op 
bedrijfsniveau, ter ondersteuning van de urgentie om de waterkwaliteit te verbeteren die breed 
wordt gedeeld. Maatwerk dus. Generieke, landsdekkende maatregelen die daaraan bijdragen 
zijn welkom. Het (bijvoorbeeld door de Tweede Kamer) formuleren van een gezamenlijk 
maatschappelijk doel helpt. 

 
JS160609-2 
 

                                                      
2 Er waren 40 deelnemers uit de agrarische sector, drinkwaterbedrijven, terreinbeheerders, 
natuur- en milieugroepen, wetenschap, waterschappen, provincies en gemeenten (ambtelijk 
en bestuurlijk) 


