
 
 

 1 

 

Tweede Kamer de Staten Generaal  

Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu  

Postbus 20018  

2500 EA Den Haag  

cie.im@tweedekamer.nl (mw. L. Tijdink) 
 

 

Bezoekadres 

Provincie Utrecht 

Pythagoraslaan 101 

3584 BB  Utrecht 

 

telefoon (06) 212 06 760 

steven@visserwaterbeheer.com 

internet www.provinci-utrecht.nl 

 

Postadres 

Postbus 80300 

3508 TH Utrecht 

Datum 

 

briefnummer 

10 november 2016 81A05CCF  

 

Onderwerp 

 

Aanpak Nutriënten in het stroomgebied Rijn-West 

 

 

 

Geachte leden van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu, 

 

De discussie over waterkwaliteit in uw overleggen in juni 2016 is aanleiding voor het Regionaal 

Bestuurlijk Overleg Rijn-West (RBO Rijn-West) om de aanpak van de nutriëntenproblematiek, 

en met name het verwerken van de natuurlijke achtergrondbelasting in doelen te 

verduidelijken. Er zijn tijdens het VAO (7 juli 2016) enkele moties aangenomen die direct te 

maken hebben 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. 

 

Het RBO Rijn-West wil in deze brief graag zelf ingaan op deze problematiek en vraagt u om 

deze informatie te betrekken bij uw verdere besprekingen. 

 

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. 

 

RBO Rijn-West en de Delta-aanpak 

 

Schoon en gezond water is onmisbaar voor mens en natuur en is een economische factor 

van belang. De afgelopen jaren is de kwaliteit op veel plaatsen verbeterd. Maar de kwaliteit 

van ons grond- en oppervlaktewater is nog lang niet overal in orde. In veel sloten, plassen en 

kanalen en in het grondwater zitten nog te veel meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen. 

Ook zijn er nieuwe opgaven. We vinden steeds vaker medicijnresten in het grond- en 

oppervlaktewater. Voor planten en dieren laat de inrichting van oppervlaktewateren op veel 

plaatsen nog te wensen over. Dat vraagt een gezamenlijke inspanning: van alle overheden, 

en ook van drinkwaterbedrijven, agrariërs, terreinbeheerders, bedrijven en andere gebruikers. 



 
 

 2 

Daarom werken we in Rijn-West al meer dan 10 jaar met succes samen aan schoon en 

gezond water. Zo is er bijna 400 km natuurvriendelijke oever aangelegd, zijn er zo’n 150 

vispassages gebouwd en is er 9 miljoen m3 vervuilde bagger verwijderd. En dat is nog maar 

een deel van het werk dat is gedaan. Maar we zijn er nog niet. Vooral meststoffen, 

gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten vragen nog een flinke gezamenlijke 

inspanning.  

 

Om die reden ondersteunt het RBO Rijn-West van harte het initiatief van de Delta-aanpak 

Waterkwaliteit en Zoetwater en zal tijdens de conferentie op 16 november, bij monde van 

haar voorzitter, de intentieverklaring ondertekenen. De ondertekening is een opmaat voor 

het afsluiten van een nieuw Bestuursakkoord Water eind 2017, waar de Delta-aanpak nader 

wordt geconcretiseerd, taken en verantwoordelijkheden helder zijn gemaakt en hopelijk 

voorzien van SMART geformuleerde afspraken.  

 

Een grote succesfactor van het Deltaprogramma is de programmafinanciering vanuit het 

Deltafonds. In het verleden is de KRW synergieregeling ook succesvol geweest en heeft een 

grote spin-off voor investeringen in waterkwaliteit opgeleverd. Vooralsnog ontbreekt zo’n 

impuls bij de beoogde Delta Aanpak Zoetwater en Waterkwaliteit. Het RBO Rijn-West pleit er 

dan ook voor om bij het opstellen van het nieuwe Bestuursakkoord Water, ook een gedegen 

programmafinanciering te realiseren. 

 

Aanpak Nutriënten in het stroomgebied Rijn-West 

 

Het RBO Rijn-West onderstreept het belang en de urgentie van ‘een tand(je) erbij’ om de 

doelen voor waterkwaliteit en zoetwater te halen. Het RBO Rijn-West pakt haar 

verantwoordelijkheid op en wil zich hiervoor inspannen. Daarbij heeft het nutriëntendossier 

veel aandacht. Als het gaat om nutriënten zijn de rwzi’s en de uit- en afspoeling van 

agrarisch gebied de grootste bronnen. 

 

Het RBO Rijn-West werkt al enkele jaren in een gezamenlijke aanpak aan effectief regionaal 

maatwerk t.a.v. nutriënten. Hierbij werken de overheden in het RBO Rijn-West intensief samen 

met betrokken partijen in de agrarische sector, zoals LTO, KAVB, agrarische 

natuurverenigingen en onderzoeksinstellingen. Op 14 oktober 2013 hebben 11 partijen de 

bestuursovereenkomst nutriënten veenweiden ondertekend. Met deze overeenkomst 

spreken de partijen af om gezamenlijk aan de slag te gaan met 13 kansrijke maatregelen om 

emissies van nutriënten naar het oppervlaktewater te beperken. Voor het bollengebied 

hebben vijf organisaties (KAVB, de hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en 

Rijnland en de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland) afspraken gemaakt om hun 

inspanningen te bundelen in een gezamenlijk voortschrijdend Uitvoeringsprogramma 

Bloembollen 2013-2021. 

 

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 

landbouw is in beweging en neemt haar verantwoordelijkheid, o.a. Deltaplan Agrarisch 

Waterbeheer (DAW) en verschillende initiatieven van Agrarische Natuur Verenigingen 

(ANV’s). Er spelen tal van (kringloop) initiatieven die naar verwachting leiden tot een forse 

reductie van nutriëntverliezen. Maar ook zaken als blauwe diensten en ecologisch maai- en 

baggerbeheer zullen helpen om de ecologische toestand te verbeteren. 
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Echter, uitsluitend regionale maatregelen zullen niet voldoende zijn om alle doelstellingen te 

halen. RBO Rijn-West heeft in 2009 en opnieuw in 20141 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 regionaal 

maatwerk t.a.v. nutriënten tot stand komt. Het gaat daarbij niet om een keuze voor één spoor, 

maar nadrukkelijk om én-én: effectief brongericht generiek beleid, daarnaast inzetten op 

regionaal maatwerk, inzetten op innovaties en effectief end-of-pipe beleid. 

 

Meer 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/ 

 

Werkwijze achtergrondbelasting in de doelen 

 

In het stroomgebied Rijn-West kiezen de waterschappen en provincies voor een gezamenlijke 

en eenduidige aanpak van het nutriëntendossier. Waterschappen en provincies werken aan 

realistische ecologische doelen door maximaal haalbare maatregelen te nemen. Hierbij wordt 

rekening gehouden met het karakter in een gebied, de effectiviteit van maatregelen, de 

functies van een gebied en ook met draagvlak en beschikbare middelen.  

 

De KRW systematiek bepaalt verder dat bij het bepalen van de doelen ook rekening mag 

worden gehouden met (natuurlijke) fysieke randvoorwaarden, zoals een eventueel 

aanwezige achtergrondbelasting. Denk bijv. aan fosfaatrijke kwel in het westen van het land. 

Dit betekent dat in gebieden met een bepaalde (natuurlijke) achtergrondbelasting een 

hogere norm zou kunnen gelden dan in gebieden zonder die belasting.  

 

Nutriëntemissies kunnen worden ingedeeld in beïnvloedbaar, op termijn beïnvloedbaar en 

niet-beïnvloedbaar. Conform de KRW-systematiek worden alleen de achtergrondbelasting 

vanuit niet-beïnvloedbare emissies verwerkt in de actualisering van de doelen. Belasting die 

voortkomt uit (over)bemesting in het verleden, hoort daar dus niet bij. 

 

In 2015 inventariseerden de waterschappen de stand van zaken rond de 

achtergrondbelasting en het verwerken hiervan in de doelen. Achtergrondbelasting bleek in 

69 van de 257 waterlichamen in Rijn-West zeker een rol te spelen en in 87 waterlichamen is 

dat nog onbekend. In 101 waterlichamen speelt het geen rol. Voor de waterlichamen waar 

achtergrondbelasting zeker een rol speelt, is deze verdisconteerd in de doelen. Vaak zijn dit 

diepe polders met een nutriëntrijke brakke kwel. Deze gebieden liggen voor een groot deel 

in Noord-Holland.   

 

Aanpassen van de doelen betekent niet dat er geen opgave meer ligt voor andere 

bronnen, zoals landbouw of rwzi’s. Een gedetailleerde studie naar de verschillende bronnen 

van nutriënten naar het water is uitgevoerd in opdracht van het HHs. Hollands 

Noorderkwartier2. Hieruit bleek dat voor de helft van de waterlichamen waar de 

achtergrondbelasting is verdisconteerd in de doelen, de opgave voor reductie vanuit 

andere emissiebronnen (landbouw, rwzi’s) nagenoeg hetzelfde bleef. 

 

  

                                                
1 Adviesnota Schoon Water Rijn-West 2016-2021 

2 http://www.wur.nl/nl/project/Achtergrondbelasting-HHNK.htm 

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/uitvoering-nationaal/rijn-west/nutrienten/
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/uitvoering-nationaal/rijn-west/nutrienten/
http://www.wur.nl/nl/project/Achtergrondbelasting-HHNK.htm
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Regionale analyses 2017-2018 

 

Met het oog op het vastleggen van de ecologische doelen voor de 3e KRW-cyclus (2022-

2027) zijn in Rijn-West afspraken gemaakt over het uitvoeren van watersysteemanalyses, 

gebaseerd op de door de STOWA ontwikkelde methodiek. De regionale analyses moeten 

eind 2018 gereed zijn om beschikbaar te zijn voor de gebiedsprocessen in 2019 en 2020. 

Analyse van de achtergrondbelasting voor de overige waterlichamen en de mogelijke 

effecten op de doelen zal onderdeel uitmaken van deze watersysteemanalyses, evenals de 

analyses naar de bronnen van nutriëntenemissies.  

 

Dit is onderdeel van de afspraken tussen Rijk en regio’s in het kader van de Delta-aanpak 

over het gezamenlijk uitvoeren van analyses naar effectiviteit en verwacht doelbereik van 

beleid en uitvoering maatregelen. Uitkomst van deze analyses geeft inzicht in het KRW 

doelbereik en onderbouwt de noodzaak tot eventuele aanvullende inzet. In 2021 gaan de 

samenwerkende overheden in het stroomgebied Rijn-West de ecologische doelen voor de 3e  

KRW cyclus vastleggen in de regionale waterplannen.  

 

Hoogachtend, 

 

Mr. J. Verbeek-Nijhof 

voorzitter Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West 

 

Afschrift aan: 

 

Leden RBO Rijn-West 


