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Memo  
Onderwerp : Inbreng Rijn-West voor Brede tafel Waterkwaliteit dd 13 december 2019 

Aan   :  Gerard Doornbos (vz Brede tafel Waterkwaliteit) 

Van   :  Marcel Belt (vice-vz Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West) 

Datum  :  18 november 2019 

Hoe kijkt Rijn-West tegen de uitkomsten van het PBL aan? 

We herkennen ons in de bevindingen van het PBL. We vinden het een gemis dat Rijks- en grondwater, dat een 
essentieel onderdeel van het watersysteem uitmaakt, geen onderdeel uitmaakt van de analyse. Daardoor 
geeft de Nationale Analyse op het ogenblik maar een beperkt beeld van de problematiek. 

Er is veel bereikt afgelopen decennia. Zo investeerden de waterschappen in de waterzuivering, reduceerde de 
landbouw de mestgiften en gewasbeschermingsmiddelen en zorgden onze bovenstroomse buren voor schoner 
rivierwater. Trendlijnen laten zien dat het de goede kant op gaat en dat het mogelijk is om de waterkwaliteit 
sterk te verbeteren. Waarbij het laaghang hangende fruit nu wel is geplukt en het verder verbeteren van de 
waterkwaliteit steeds moeilijker is. Dit bewustzijn missen we in de Nationale Analyse. 

Tegelijk verwachten we, net als het PBL, de ecologische doelen in 2027 niet te halen. Naar verwachting duurt 
het nog decennia voordat het systeem is hersteld van de enorme belasting van de afgelopen 50 jaar. Met de 
kanttekening dat binnen de merendeels kunstmatige wateren van Rijn-West slechts beperkte ruimte aanwezig 
is om deze natuurlijker in te richten en vervolgens ook zo te onderhouden. Met de reeds uitgevoerde en nog 
uit te voeren maatregelen zullen we deze beperkte ruimte optimaal benutten voor ecologische verbetering.  

Naast inrichting vormen nutriënten een belangrijke bottleneck voor het herstel van de aquatische ecologie. In 
Rijn-West zijn agrarisch landgebruik en emissies uit de afvalwaterketen (waterzuiveringen) nog steeds 
belangrijke bronnen. In landbouwgebieden houden we rekening met een langdurige nalevering uit gronden 
die de afgelopen decennia vanwege overbemesting met nutrienten zijn opgeladen. Deze bron is mogelijk 
minstens zo belangrijk als de actuele bemesting. In delen van Noord- en Zuid-Holland wordt het bereiken van 
een goede waterkwaliteit belemmerd door fosfaatrijke kwel. Veenafbraak kan in veengebieden leiden tot een 
verhoogde belasting uit de ondergrond. We vragen PBL de verschillende bronnen van nutriënten goed te 
onderscheiden, zodat bestuurders helder zien waar de pijn zit. 

Binnen Rijn-West zijn we bezig met het afleiden van de doelen voor 2027. We ervaren dat de doorrekeningen 
van effecten uit de regionale en nationale analyses ons aanscherpen op het identificeren van resterende 
opgaven en op de wijzen waarop dat kan plaatsvinden. Door historische achtergrondbelasting en natuurlijke 
fosfaatrijke kwel is het nemen van maatregelen op sommige plekken niet of beperkt effectief. Vooral de twee 
genoemde bronnen maken dat we kritisch naar onze opgave kijken en, voor zover juridisch toegestaan, de 
doelen opnieuw afleiden. Het is onze nadrukkelijke ambitie om aan SGBP3 te beginnen met een correcte set 
doelen. Voor onszelf biedt dit helderheid en bovendien kunnen we hiermee helder communiceren over wat er 
nog moet gebeuren. 

Wat kan Rijn-West nog meer doen dan al aangeleverd? 

De doelen worden conform de KRW zo afgeleid dat de benodigde maatregelen voor 2027 uitgevoerd kunnen 
worden. Omdat we in dit proces zitten is het voor Rijn-West op dit moment te vroeg om extra maatregelen te 
nemen. Uitgangspunt is dat we in 2027 alle benodigde maatregelen hebben genomen voor om de gestelde 
doelen te halen. Daarna zal onze ambitie niet ophouden. Financiën en uitvoeringscapaciteit (voor bijvoorbeeld 
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versneld RWZI’s aanpakken) en draagvlak bij agrarische sector beperken ons om versnelling op te kunnen 
pakken. Ook gaan partijen in Rijn-West, naast onze inzet op de KRW-waterlichamen, aan de slag met de 
opgave die er ligt voor de kleine wateren (“overig water”) in het landelijke en stedelijke gebied. We willen 
deze opgave maximaal verbinden met andere opgaven in het fysieke domein zoals klimaatadaptatie, circulaire 
landbouw, bodemdaling, energietransitie etc.  

De samenwerkende partijen van Rijn-West stellen voor de zomer 2020 een Strategische adviesnota op. Deze duidt 
onze afzonderlijke én gezamenlijke handelingsperspectieven ten aanzien van onze opgaven en gebieden. Daarin 
worden naast oppervlaktewateren ook Rijkswateren en grondwater meegenomen. Voor deze gebiedsgerichte 
aanpak hebben de provincies een regierol en hebben de gemeenten vooral een rol in het inzetten van het 
ruimtelijk beleid, het formuleren van voorwaarden in bestemmingsplannen, en in informatievoorziening en 
voorbeeldgedrag in lokale projecten. Waterschappen en gemeentes gaan door met de verduurzaming van de 
afvalwaterketen. Ook blijven provincies, gemeenten en waterschappen samen aan de lat staan voor een meer 
natuurlijke inrichting van het hele watersysteem. Deze werkzaamheden liften mee met ruimtelijke 
gebiedsontwikkeling en bij het creëren van meer waterberging voor klimaatadaptatie. Onder de vlag van het DAW 
gaat de agrarische sector samen met waterschappen en provincies door met de verbetering van de waterkwaliteit 
in het landelijke gebied.  

Aansluitend op maatregelen voor het oppervlaktewatersysteem worden binnen Rijn-West KRW-maatregelen 
op gebied van grondwaterbescherming ontwikkeld en uitgevoerd. Ten behoeve van de vele functies die 
grondwaterafhankelijk zijn, waaronder Natuurgebieden en Drinkwaterwinning. 

Wat hebben we van anderen nodig?  

We hebben met elkaar behoefte aan het eerlijke verhaal waarbij er geen taboes zijn op de bronnen die zorgen 
voor emissies. Een verhaal waarbij alle partijen meer dan nu verantwoordelijkheid nemen voor de emissies die 
door hen zijn te beïnvloeden en/of van hen afkomstig zijn. Rijn-West vraagt de versnellingstafels om het 
proces zo te organiseren dat alle partijen hun verantwoordelijkheid zien- en nemen. De volgende 
oplossingsrichtingen willen wij graag agenderen: 

• De landbouw is de komende tijd sterk in beweging. Er ligt een richtinggevende Landbouwvisie. Wij zien een 
enorme kans om de huidige PAS problematiek aan te grijpen om fundamenteel andere keuzes te maken. 
Het is belangrijk dat ook de KRW een plek krijgt in deze versnelde transitie, waarbij mogelijk productie-
gronden worden omgezet naar functies als verstedelijking of natuur. Zoals Remkes zegt: 'niet alles kan'. 
Andersom draagt DAW en ons werk aan verbeteren van de waterkwaliteit bij aan de stikstofproblemen in 
N2000 gebieden. 

• Om een meer extensieve landbouw mogelijk te maken is het goed als ook gekeken wordt naar het 
verdienmodel in de hele keten. De vraag is hoe we met supermarkten (en/of banken en andere partijen in 
de keten, bijv. Campina) tot een beter verdienmodel voor een meer duurzame teelt kunnen komen. 
Hierover gaan we graag met het Rijk in overleg.  

• We willen dat meer dan nu binnen het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen 
randvoorwaarden worden gesteld aan het gebruik. De bewijslast dient geborgd te zijn en ligt bij de 
gebruiker. De glastuinbouwbranche moet komende jaren blijvend inzet tonen op emissieloze kassen. 
Daarvoor moet het tempo van revitalisatie/ vernieuwing van glastuinbouwgebieden omhoog. Dit vraagt 
actieve inzet van de branche i.s.m. provincies en gemeenten. De verantwoordelijkheid voor emissieloos ligt 
bij branche. Wanneer de branche niet in staat is dit in 2027 te realiseren, zal in de kas het gebruik van 
middelen drastisch moeten veranderen. 

• Een extra zuiveringstrap (t.b.v. oa. zuiveren medicijnresten en opkomende stoffen) vraagt een extra 
investering. Hiervoor vragen we een landelijke regierol om deze financiering mogelijk te maken. 



 
 

3 
 

• Europa stelt via het GLB gelden ter beschikking waarmee de milieueffecten van landbouw geminimaliseerd 
kunnen worden. Er is behoefte aan een instrument, dat de aanvragen voor de agrariërs zo eenvoudig 
mogelijk maakt, met weinig administratieve lasten (vb. Landbouwportaal Noord-Holland). Daardoor kan 
een versnelling van de transitie van de landbouw plaatsvinden.  

• Erkenning en bredere aandacht op ambtelijk en bestuurlijk niveau voor de trends en ontwikkelingen die 
impact gaan hebben op de grondwaterkwaliteit van de toekomst (o.a. nieuwe stoffen, medicijnresten, 
klimaatverandering, bodemenergie). Het procedureel voldoen aan KRW-doelstellingen waarborgt niet de 
lange termijn kwaliteit van onze grondwaterlichamen. Een gedeelde strategie voor preventie van 
verspreidingsrisico’s is kosteneffectief ten opzichte van corrigerende maatregelen in de toekomst.  

Verder houden we een pleidooi om het gesprek over verbetering waterkwaliteit en transitie van de 
landbouw op een meer strategisch niveau te voeren. Het is te vaak een technocratisch gesprek over 
modellen, maatlatten, doelgaten, over luchtwassers, fijnstof, minder gewasbeschermingsmiddelen en 
minder stikstof en CO2. De achterliggende vraag is welke functie en waarden het oppervlakte- en 
grondwater en de landbouw in onze samenleving moeten vervullen. 

Ten slotte benadrukken we dat we in onze regio tot 2027 en daarna actief samen blijven werken aan 
schoon en gezond water voor een goede leefomgeving, landbouw, natuur en vestigingsklimaat.  

 

 


