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Geachte leden van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu, 

 

Vorig jaar heeft het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West (RBO Rijn-West1) uw commissie 

een brief2 gestuurd met als doel de aanpak van de nutriëntenproblematiek, en met name 

het verwerken van de natuurlijke achtergrondbelasting in doelen te verduidelijken. 

Aanleiding voor dit schrijven was het aannemen van enkele moties tijdens het VAO (7 juli 

2016)3. Deze brief is ter informatie als bijlage meegestuurd. 

 

Wij willen in deze brief nogmaals ingaan op de aanpak die waterbeheerders samen met de 

agrarische sector voor Rijn-West voorstaan. Wij willen de urgentie benadrukken om de 

gesprekken inzake het 6e NAP te blijven voeren. Wij vragen u om deze brief te betrekken bij 

uw besluitvorming. Wij zijn uiteraard beschikbaar voor mondelinge toelichting. 

 

In onze brief van 10 november 2016 hebben wij aangegeven dat verbeteren van de kwaliteit 

van grond- en oppervlaktewater dringend nodig is en een gezamenlijke inspanning vraagt 

van alle overheden en ook van drinkwaterbedrijven, agrariërs, terreinbeheerders, bedrijven 

en andere gebruikers. Om die reden ondersteunt het RBO Rijn-West van harte het initiatief 

van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Vanuit dat kader pakt het RBO Rijn-West 

haar verantwoordelijkheid en spant zich hiervoor in. Daarbij heeft het nutriëntendossier veel 

aandacht. 

 

                                                
1 Het RBO Rijn-West is een samenwerkingsverband van 8 waterschappen, 4 provincies, Rijkswaterstaat, gemeenten 

en de Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken. Samen met agrariërs, terreinbeheerders, 

drinkwaterbedrijven en andere maatschappelijke partijen werken wij aan schoon en gezond water in het 

stroomgebied Rijn-West. 
2 Aanpak Nutriënten in het stroomgebied Rijn-West, 10 november 2016, briefnummer 81A05CCF. 
3 De moties hebben direct te maken met de aanpak van waterkwaliteit in het stroomgebied Rijn-West (Kamerstuk 

27625, nr. 363, 369 en 372). Zo verzoekt de motie Bisschop cs. (nr. 369) de regering aan te geven dat in een groot 

deel van West-Nederland sprake is van aanzienlijke fosfaatrijke kwel, en dat nog niet alle doelen hierop zijn 

afgestemd. 
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Kern van de aanpak in Rijn-West is de intensieve samenwerking met betrokken partijen in de 

agrarische sector, zoals LTO, KAVB, agrarische natuurverenigingen en onderzoeksinstellingen. 

Zowel voor de bloembollensector als de melkveehouderij in het veenweidegebied zijn 

inmiddels een groot aantal effectieve maatregelen geformuleerd, maatregelen die ook 

goed aansluiten bij een goede landbouwpraktijk.  

 

De waterschappen en provincies verwachten de komende jaren samen met de agrarische 

sector een aanzienlijke verbetering van de ecologie te bereiken. Waterbeheerders kijken zelf 

kritisch naar zaken die kunnen worden verbeterd (beheer, onderhoud, zuivering, etc.). De 

agrarische sector is in beweging en neemt haar verantwoordelijkheid, o.a. met het Deltaplan 

Agrarisch Waterbeheer (DAW) en verschillende initiatieven van Agrarische Natuur 

Verenigingen (ANV’s). Er spelen tal van positieve (kringloop) initiatieven in Rijn-West, die naar 

verwachting leiden tot een forse reductie van nutriëntverliezen. Maar ook zaken als de 

aanleg van een gescheiden rioolstelsel ten behoeve van de glastuinbouw in de 

Bommelerwaard, Gebiedsgericht Monitoren en Handhaven in glastuinbouwgebieden van 

Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard, blauwe diensten en ecologisch maai- en 

baggerbeheer zullen helpen om de ecologische toestand te verbeteren. Deze initiatieven 

worden in Rijn-West breed ondersteund. 

 

Begin 2017 hebben waterbeheerders en vertegenwoordigers van de agrarische sector 

verdere gesprekken gevoerd om een gezamenlijke ambitie te formuleren en regionale 

afspraken te maken. We willen werken aan en vanuit de goede landbouwpraktijk en aan 

een goede waterkwaliteit. RBO Rijn-West en sector gaan in de praktijk insteken op:  

 

 Effectief organiseren van de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 

(DAW). LTO trekt het DAW én werkt aan draagvlak en werving bij agrariërs. Het doel is 

nadrukkelijk dat meer boeren aan het DAW gaan deelnemen. Hiervoor formuleren 

we een gezamenlijke ambitie, bijvoorbeeld 50% van de boeren neemt in 2020 een of 

meer DAW-maatregelen. Provincies zorgen voor adequate (co-)financiering via 

POP3. 

 Meten en weten: hoe presteren nieuwe technieken, wat dragen maatregelen bij aan 

de waterkwaliteit? Welk deel van de nutriëntenbelasting is te koppelen aan de 

actuele agrarische bedrijfsvoering? We creëren meer inzicht in de effectiviteit van 

maatregelen.  

 Samenwerking zoeken met ketenpartijen. We zoeken naar synergie met andere 

partijen met eigen duurzaamheid programma’s (zuivelsector) of intermediairs zoals 

Agrarische Natuurverenigingen, ketenpartijen en erfbetreders. 

 Gezamenlijk leren over onderzoeken, resultaten in de praktijk en monitoring.  

 Een positieve en constructieve benadering naar de landbouwer. We maken de 

opgave concreet en lonkend. Wat kan al, waarom, welke output?  

 Het sluiten van de kringloop, ook werken met regionale kringlopen 

 Inzicht in de prioritaire gebieden, dit betekent ook dat we ons bij voorkeur richten op 

gebieden die een watereenheid zijn, waar een wateropgave ligt die (ten dele) 

oplosbaar is en waar alle landbouwers participeren. 

 Werken aan een goede landbouwpraktijk is het ‘nieuwe normaal’. De kans om nu 

maatregelen te implementeren en waarvan we weten dat ze een positief effect 

hebben laten we niet liggen. 

 Gebiedsgericht inzetten op maatregelen binnen 5 thema’s: kringlooplandbouw, 

goed bodembeheer, erfafspoeling, regelbare drainage en duurzaam sloot- en 

slootkantbeheer. 
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Informatie over de Nutriëntenaanpak van het RBO Rijn-West is te vinden op: 

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-

water/uitvoering-nationaal/rijn-west/nutrienten/ 

 

De waterbeheerders hebben inhoudelijk gekeken naar de argumentatie van het 

Mesdagfonds ten aanzien van de waterkwaliteitsdoelen in het stroomgebied Rijn-West. De 

feitelijke en inhoudelijke analyse is gedeeld met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en 

de Unie van Waterschappen. We zullen in deze brief niet ingaan op de details per 

waterlichaam, maar we willen wel onderstrepen dat we de algemene conclusie, dat de 

normen voor natuurwateren soepeler zijn dan voor boerensloten, niet delen. Het RBO Rijn-

West vindt transparantie belangrijk en ondersteunt het voorstel om middels een joint fact 

finding workshop met experts van de waterbeheerders, vertegenwoordigers uit de sector, de 

Unie van Waterschappen en vertegenwoordigers van het Mesdagfonds de feiten op een rij 

te zetten en in gesprek te zijn. Deze workshop wordt momenteel voorbereid. 

 

We hopen dat deze brief op een positieve wijze bijdraagt aan het debat. De partners in het 

stroomgebied Rijn-West zetten in op samenwerking, waarbij een regionale aanpak centraal 

staat. We willen bouwen op kennis en ervaring van waterschappen en boeren om zo verder 

te werken aan het concreet maken van de ‘goede landbouwpraktijk’. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. J. Verbeek-Nijhof 

voorzitter Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West 

 

Afschrift aan: 

 

Leden RBO Rijn-West 

 

 

 

 

 

Bijlage: Aanpak Nutriënten in het stroomgebied Rijn-West, 10 november 2016, briefnummer 

81A05CCF.  
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