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RBO-leden maken kennis
Rijn-West organiseerde 27 juni 2019 een
informele bijeenkomst voor huidige én nieuwe
RBO-leden in Haastrecht. Zij maakten kennis
met elkaar en met het werk van Rijn-West.
Er is ‘werk aan de winkel’ als het om
waterkwaliteit in ons gebied gaat: dat maakte
het Feitenrapport 2019 duidelijk.

maatregelen in Rijn-West over 2018 en de
eerste maanden van 2019. Het geeft ook
informatie over concrete projecten, bevat
interviews met hoofdspelers en bespreekt
focuspunten van Rijn-West zoals de DAWimpuls. Voor landbouwliefhebbers: de voortgang van de DAW-impuls leest u op p13-14.

Start strategische adviesnota
Het kernteam Rijn-West wil een strategische
adviesnota Schoon Water Rijn-West voor
2022-2027 opstellen. De nota gaat beschrijven
hoe betrokken partijen werken aan het
verbeteren van oppervlakte- en
grondwaterkwaliteit. De nota geeft antwoord
op de vraag: welke strategie volgen we om de
waterkwaliteit te verbeteren en hoe krijgt de
samenwerking vorm? Vanzelfsprekend is
landbouw (DAW/nutriënten) één van de
thema’s. Een concept plan van aanpak voor de
nota wil het kernteam bespreken in het RAO
van 26 september a.s.

Netwerksessie gebiedsproces KRW
Bij het thema landbouw kwamen bestuurders
met ideeën om het DAW verder te versnellen:
laagdrempelige financiële middelen (via
Landbouwportaal, nieuwe GLB); intensieve
communicatie (via bodemcoaches, delen
successen); intensiveren handhaving;
benutten kansen kringlooplandbouw.

Schoon Water in Beeld
Tijdens deze RBO-bijeenkomst in Haastrecht
werd ook het nieuwe Schoon Water in Beeld
2019 gelanceerd. Dit rapport laat de
voortgang zien van de uitvoering van de KRW-

Deze informele netwerkbijeenkomst richt zich
op KRW-coördinatoren van waterschappen en
provincies, en trekkers van de KRW-gebiedsprocessen. Maar ook andere collega’s die
belang hebben bij het delen van ervaring en
inzicht zijn van harte welkom. De middag van
27 augustus 2019 is bedoeld om ideeën uit te
wisselen, elkaar te inspireren en ervaringen te
delen. Voor KRW-coördinatoren is het dé kans
om plannen te toetsen bij collega’s. Wil je je
aanmelden? Stuur dan een mail naar
harm@gerritswateradvies.nl.

Tussenevaluatie gewasbescherming

Landbouwtafel reageert op NSP

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
publiceerde op verzoek van LNV en IenW op
21 juni 2019 de Tussenevaluatie Duurzame
gewasbescherming 2013-2018. De evaluatie
richt zich op de beleidsnota Gezonde Groei,
Duurzame Oogst die voor de periode 20132023 het gewasbeschermingsbeleid vastlegt.
Minister Schouten heeft via een Kamerbrief
toegezegd de conclusies mee te nemen bij het
op te stellen uitvoeringsprogramma voor de
visie op gewasbescherming 2030. In het
uitvoeringsprogramma geven betrokken
organisaties aan wat hun bijdrage zal zijn om
de visie dichterbij te brengen.

De Versnellingstafel Landbouw is een breed
bestuurlijk overleg binnen het programma
Delta-aanpak Waterkwaliteit van IenW. Aan
deze tafel nemen vertegenwoordigers deel
van IenW, LNV, waterschappen, provincies,
drinkwaterbedrijven en de land- en tuinbouw.
Samen zoeken zij kansen om versnelling aan
te brengen in het bereiken van de doelen van
de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.
In haar brief van 6 juni 2019 geeft voorzitter
Doornbos namens de versnellingstafel
suggesties mee aan LNV voor de verdere
ontwikkeling van het Nationaal Strategisch
Plan (NSP) voor het Gemeenschappelijke
Landbouwbeleid (nieuwe GLB, 2021 -2027).
De landbouwtafel ondersteunt de minister
van LNV in de ambitie om in het toekomstige
GLB een betere balans te realiseren tussen
landbouw, natuur en milieu. Daarbij vragen
tafelpartijen aandacht voor instrumentering
van maatschappelijke diensten in het GLB.
Concreet gaat het om vergoeden van diensten
door agrariërs die leiden tot verbetering van
de waterkwaliteit!
Daarnaast pleit de versnellingstafel Landbouw
voor een zo simpel mogelijke uitvoering van
het GLB: 1-loket aanpak die de administratieve
lasten voor agrariërs beperkt en doelgerichte,
eenvoudige monitoring kent. Partners aan de
Landbouwtafel noemen het Noord-Hollandse
Landbouwportaal als succesvol voorbeeld.

Meer informatie
Voor vragen en suggesties, neem contact op met Caroline van de Veerdonk, trekker DAW-impuls
voor Rijn-West, veerdonk@org-id.org of 06-53410156
Voor informatie over DAW: https://agrarischwaterbeheer.nl/
Voor informatie over stroomgebied Rijn-West: www.rijnwest.nl

