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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Met deze brief wil ik u informeren over het vervolg van de Expertsessie Kader Richtlijn Water (KRW) van 7 
november j.l. 
 
Aanleiding  

Op uw verzoek is op 7 november 2016 een Expertsessie georganiseerd voor de KRW. Doel van de werksessie 

was verkennen waar de provincie Utrecht staat in het KRW traject en wat de toekomst vraagt aan inzet om de 

doelen te realiseren in 2027.  

Voor de sessie waren ook bestuurders van de Utrechtse waterschappen en vertegenwoordigers van de 

agrarische sector, natuur, recreatie en drinkwatersector uitgenodigd.  

Het programma bestond uit een algemeen deel, over de stand van zaken van de KRW, waarna in drie 

themasessies de onderwerpen nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnen verder met elkaar 

besproken zijn.  

 

De bijeenkomst leverde geanimeerde discussies op, die leidden tot gedeelde conclusies en vervolgacties. Voor 

de drie onderwerpen geldt dat er op verschillende niveaus al initiatieven lopen, landelijk, regionaal en provinciaal. 

De provincie beweegt zich op alle niveaus, vanuit verschillende rollen en de input uit de bijeenkomst is daarbij 

goed bruikbaar. In de bijgevoegde tabel staat in detail wat met de inbreng wordt gedaan.  

 

Essentie / samenvatting 

De bijeenkomst leverde in de deelsessies geanimeerde discussies op, die leidden tot gedeelde conclusies en 

vervolgacties. Voor de drie onderwerpen geldt dat er op verschillende niveaus al initiatieven lopen, landelijk, 

regionaal en provinciaal. De provincie beweegt zich op alle niveaus, vanuit verschillende rollen en de input uit de 

bijeenkomst sluit daarop aan. In de bijgevoegde tabel staat in detail wat met de inbreng wordt gedaan. Ook geeft 

de tabel inzicht in wat de provincie Utrecht al doet binnen deze thema’s.  

 

Wat betreft de drie thema’s kan het volgende worden geconcludeerd. 

 



 

  

 

 

 

Nutriënten 

Teveel voedingstoffen (nutriënten) in het water wordt landelijk als een van de hardnekkige problemen gezien om 

de ecologische doelen van de KRW te halen. In de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater krijgt het onderwerp 

nutriënten daarom een landelijke impuls en neemt het Rijk een sterkere rol in het mestbeleid. Regionaal volgt er 

een uitwerking van de acties uit de Intentieverklaring die voor de Delta-aanpak op 16 november 2016 door veel 

partijen is ondertekend.  

Naast het landelijke traject loopt in het stroomgebied van Rijn West het project nutriënten. Voor veenweiden is 

een Samenwerkingsovereenkomst voor Rijn West afgesloten met diverse waterschappen en de agrarische 

sector. De provincie Utrecht trekt dit traject. De deelnemers werken nauw samen en delen kennis en stemmen 

projecten op elkaar af.  

Binnen de provincie Utrecht verbinden we actief de vermindering van nutriënten aan projecten in het landelijk 

gebied. We sluiten daarbij aan op initiatieven en leggen relaties met bodemdaling en landbouw en natuur. De 

gebiedscommissies in west en oost geven daar ook invulling aan bij de uitvoering van het Meerjarenprogramma 

Agenda Vitaal Platteland (MJPAVP 2016). We zetten hiervoor ook het POP3 instrumentarium in.  

 

Gewasbeschermingsmiddelen  

Gewasbeschermingsmiddelen in het milieu worden inmiddels als een urgent probleem gezien. De bijensterfte 

heeft wereldwijd aandacht getrokken. Het Rijk heeft in 2013 de 2
e
 Nota duurzame gewasbescherming 2013 -2023 

vastgesteld. Uiterlijk 2023 moet voldaan zijn aan alle (inter)nationale eisen op het gebied van milieu- en water, 

voedselveiligheid, menselijke gezondheid en arbeidsomstandigheden. Een van de acties die uit de nota is het 

verbieden van het gebruik van middelen door professionals buiten de landbouw op verharde oppervlakken om 

onkruid te bestrijden. Voor onverharde oppervlakken gaat het verbod in de loop van 2017 in. Gebruik door 

particulieren is uitgezonderd van het verbod.  

Het Uitvoeringsprogramma Drinkwater provincie Utrecht bevat o.a. acties gericht op vermindering van 

gewasbeschermingsmiddelen. In samenwerking met Vitens en Oasen is bijvoorbeeld in het najaar 2016 een 

bewustwordingscampagne rond het thema drinkwater geweest, gericht op particulieren in 

grondwaterbeschermingsgebieden, waar ook aandacht is gegeven aan de gevolgen van het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen voor het drinkwater. Op dit moment loopt er een verkenning van dezelfde partijen 

samen met ODRU en RUD of een campagne voor bedrijven in grondwaterbeschermingsgebieden, waaronder 

tuincentra, zinvol is.  

 

Medicijnen  

Ook medicijnresten zijn in de Delta aanpak waterkwaliteit en zoetwater benoemd als urgent probleem. 

Medicijnresten behoren tot de groep “nieuwe stoffen”. Voor nieuwe stoffen zijn geen wettelijke normen voor 

waterkwaliteit vastgelegd en behoren daarom formeel niet de opgave van de KRW.  

Het water ontdoen van medicijnresten is kostbaar, omdat het water moeilijk te zuiveren is. Dat vraagt ook om 

brongerichte maatregelen: voorkomen van restanten medicijnen, ontwikkelen van werkzame alternatieven, 

bewustwording bij gebruikers, scheiden van afvalwater en inzamelen bij instellingen. Een effectieve aanpak is 

alleen mogelijk met een ketenbenadering, waarbij verbinding gezocht wordt tussen partijen in de water- en 

zorgketen.  

Eind 2015 is door de bestuurders van de waterschappen (HDSR, AGV, WVV, WSRL), Rijkswaterstaat (RWS) en 

de provincie Utrecht een Samenwerkingsagenda opgesteld. Het doel hiervan is om een aantal actuele thema's in 

nauwe samenwerking (en eventueel met andere partners) uit te werken. Eén van de drie thema's is 

microverontreinigingen/nieuwe stoffen. Uitgangspunten voor de samenwerking zijn: focus op de regio, 

maatschappelijke opgave centraal, aansluiten bij lopende initiatieven en waar mogelijk verbinden met andere 

provinciale speerpunten en partners. 

Samen met de waterschappen is in 2016 een verkenning uitgevoerd naar welke initiatieven er lopen. Er blijken al 

heel veel initiatieven te zijn en dat geeft aan dat medicijnresten als urgent wordt beschouwd. Zo wordt er een pilot 

bij een Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI ) uitgevoerd met een extra zuiveringsstap, is er onderzoek naar de 

effecten op de ecologie en is er contact met de zorgsector. Ook is er een gebiedsscan uitgevoerd naar de 

kwetsbare objecten en knelpunten. Partijen ervaren de samenwerking en uitwisselen van kennis heel waardevol 

en geven in 2017 een vervolg aan de samenwerking. Ook in 2017 gaan de provincie en Vitens in het kader van 

de samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen de gevolgen van nieuwe stoffen voor de 

drinkwatervoorziening nader onderzoeken.  

 



 

  

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Waterdag  

De opzet van de Expertsessie is een goede formule gebleken om met u en AB-leden over de KRW en nieuwe 

ontwikkelingen in het waterkwaliteitsbeheer en om gezamenlijk oplossingsrichtingen te verkennen. In contact met 

andere betrokken actoren zijn de actuele bestuurlijke vraagpunten voor de toekomst in een brede context aan de 

orde gekomen.  

In oktober 2017 zal een Utrechtse Waterdag worden gehouden waarbij de thema’s opnieuw aan de orde zullen 

komen. Naast deze thema’s is er ruimte voor andere actuele water onderwerpen, waaronder Deltaprogramma 

zoetwater, zoals is voorgesteld in uw vergadering van 20 februari door de heer De Heer . 

 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


