
Expertsessie KRW 7 november 2016  
De vragen die in de deelsessies aan de orde zijn geweest: (zie ook het verslag van de bijeenkomst) 

1. Welke (extra) maatregelen zijn in elk geval nodig ? 
2. Welke (mogelijke of bestaande) maatregelen moeten we verder onderzoeken ? 
3. Wat is er nodig om van het “tandje erbij” een succes te maken ? (te denken valt bijvoorbeeld aan regelgeving, extra geld, kennis, procedures, communicatie, bijdragen 

van anderen) 

 

 
Wat Spoor Rol provincie Wat gebeurt er al? 

Thema Nutriënten 

De POP3 loketten moeten beter functioneren. Provincie Utrecht Verbeteren communicatie en 
openstellingen subsidie 

Vanuit beleid is er contact met externe partijen om de 
openstellingen te laten aansluiten bij de praktijk en behoefte. 
Vanuit de procedurele kant wordt gewerkt aan betere 
communicatie over de procedure.  

Voor een goede waterkwaliteit is het belangrijk dat 
de bodem op orde is. 

Provinciaal;  
KRW stroomgebied Rijn 
West en Rijn Oost; 

Bodembeleid  Bodem komt steeds meer in de belangstelling, omdat als het 
lukt om de nutriënten in de bodem vast te houden een deel 
van het probleem bij de bron is aangepakt. Er lopen veel 
projecten die zich op duurzaam bodembeheer richten. 
(programmabureaus West en O-gen) 

De verschillende eisen  vanuit milieu, water, 
bodem, natuur moeten integraal bij de boer 
binnenkomen zodat hij dat in zijn bedrijfsvoering 
kan oppakken.  

Landelijk; 
Provinciaal; 
KRW stroomgebied Rijn 
West en Rijn Oost; 

Lobby richting EU en Rijk   Er is veel regelgeving die op het boerenbedrijf geldt. De inzet  
van de provincie Utrecht, mogelijk in nieuw landbouwbeleid,  
is om hier meer afstemming in te brengen. Hiervoor is een 
lobby nodig richting EU en het Rijk.  

Er gebeurt veel, maar daar wordt weinig over 
gecommuniceerd. 

Provinciaal; 
Projectniveau;  
KRW stroomgebied Rijn 
West en Rijn Oost; 

Stimuleren Er wordt regelmatig aandacht besteed aan de goede 
voorbeelden, om van te leren, maar ook om navolging te 
krijgen. Zo besteedt De Aanjager regelmatig aandacht aan 
praktijkervaringen en zijn er avonden onder meer voor 
melkveehouders waar kennis wordt gedeeld.  

Aanpassingen aan de agrarische bedrijfsvoering 
mogen de economische kant van de 
bedrijfsvoering niet aantasten.  

Provinciaal;   
Projectniveau;  

Integreren in aanpak  Bij de keuze van maatregelen wordt nu al aangesloten bij de 
bedrijfsvoering om de drempel en kosten zo laag mogelijk te 
houden. Dit is in de huidige landbouwvisie het uitgangspunt 
door ondernemerschap centraal te stellen..  

Eenduidig en helder inzicht in de bronnen 
(beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare; landelijk 
gebied en daarbuiten). 

Traject Intentieverklaring 
Delta-aanpak  
Bestuursakkoord Water; 
KRW stroomgebied Rijn 
West en Rijn Oost;  
Regionaal;  

Participeren in landelijke en  regionale 
traject; voor provincie Utrecht afspraken 
maken met waterschappen om bronnen 
onderzoek te doen, voor zover nog 
kennis ontbreekt,  

Onder meer waterschappen zijn al bezig om de bronnen van 
nutriënten te bepalen, zodat ook duidelijk is waar de 
aangrijpingspunten voor verbetering zijn. Ook de Delta 
aanpak bevat een actie voor regionale en landelijke analyse 
om de opgaven scherp te krijgen.  

Thema Gewasbeschermingsmiddelen  

Bewustwording gebruik middelen door 
particulieren  

Provinciaal; Stimuleren samen met waterschap en 
gemeenten.  Tuincentra betrekken  

Uitvoeringsprogramma Drinkwater provincie Utrecht. Najaar 
2016 campagne gericht op particulieren door provincie 
Utrecht, Vitens en Oasen uitgevoerd. Er loopt verkenning 
van dezelfde partijen en ODRU en RUD of campagne voor 
bedrijven in grondwaterbeschermingsgebieden, waaronder 
tuincentra, zinvol is. Gaat om interne milieuzorg. In 2017 ook 
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geplande actie van provincie  Utrecht om gemeenten te  
informeren over inhoud en  regelgeving PMV.  

Lobby bij het Rijk voeren om verbod gebruik 
Roundup uit te breiden met verbod op gebruik 
door particulieren. 

Landelijk; Lobby bij Rijk gezamenlijk met andere 
provincies / IPO 

Particulier gebruik is van het verbod tot gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen op verharde ondergrond 
uitgezonderd, nav advies van de Raad van State. (Besluit 9 
maart 2016). Pleidooi via IPO of rechtstreeks voor verbod 
voor particulier gebruik. In 2017 volgt verbod tot 
professioneel gebruik op onverharde ondergrond.  
Kanttekening: glyfosaat wordt niet in het diepe grondwater 
aangetroffen (KRW). Het is goed afbreekbaar. Voor 
oppervlaktewater een groter probleem.  

Verplichtingen/regels voor scholing over 
gewasbescherming uitbreiden (zowel in onderwijs 
als in praktijkcursussen) en studiegroepen 
stimuleren, scholing en kennis van gebruikers. 

Landelijk; 
Provinciaal; 

Stimuleren  In eerste planperiode is al als KRW maatregel uitgevoerd het 
geven van tuiniercursussen. Met name op de Utrechtse 
Heuvelrug.  

Vergroten duurzame landbouw (waaronder 
biologische landbouw, maar zeker ook gangbare 
bedrijven die werken met de kringloopwijzer).  

Provincie Utrecht; Landbouwbeleid aanpassen 
(landbouwvisie) 

Duurzame landbouw is onderdeel van het landbouwbeleid. 
Met name in grondwaterbeschermingsgebieden (GWB) is 
duurzame landbouw in gang gezet. Het gebruik van 
sommige middelen zijn in een GWB landelijk verboden. Dat 
is effectieve maatregel aan de bron. Voor glyfosaat is er een 
meldingsplicht (bij RUD) in de Bethunepolder (PMV). De 
landbouwvisie wordt herzien en daarin zal waarschijnlijk 
aandacht besteed worden aan boeren naar draagkracht van 
het ecosysteem (water, bodem, lucht). 

Mogelijk maken pleksgewijze onkruidbestrijding. 
Toestaan van experimenten met nieuwe 
methodes. Snellere goedkeuring voor brede 
toepassing.  

Landelijk; 
Provinciaal; 

Bekijken of (landelijke) regelgeving 
moet worden aangepast  

Het gaat hier om innovatie en het toestaan van een 
experimentele fase waarin in strijd met de regels wordt 
gezocht naar alternatieve aanpak met minder belasting van 
milieu. Vraagt een verkenning  

Inzetten van differentiatie in belastingen (bijv 
zuiveringsheffing ) 

Landelijk; Aandringen bij Rijk Er loopt een landelijk traject voor een toekomstbestendig, 
duurzame financiering van het waterbeheer. Daarbij wordt 
gekeken hoe financiële prikkels kunnen worden toegepast 
om gedragsverandering te realiseren.  

Belonen  goed gedrag, bijvoorbeeld financiële 
prikkels, Meer erkenning en waardering.  

Landelijk; 
Provinciaal; 

Stimuleren  Dit vraagt een verkenning welke mogelijkheden hiervoor zijn. 

Thema Medicijnen  

Normen  Traject Intentieverklaring 
Delta-aanpak  
Bestuursakkoord Water; 
 

Aandringen bij Rijk  In de intentieverklaring van de Delta-aanpak zijn 
medicijnresten een van de 3 hoofdthema’s. De acties daaruit 
moeten door partijen verder worden uitgewerkt.   

Afspraken maken met ziekenhuizen over: 
plaszakken,  patiënten langer in ziekenhuizen  
laten  verblijven, opvangen van 
contrastvloeistoffen.  

Landelijk 
Samenwerkingsagenda 
provincie Utrecht;  

Stimuleren in samenwerking met 
waterschappen en ziekenhuizen  

Dit thema wordt vooral landelijk gecoördineerd. In het kader 
van de Samenwerkingsagenda van de provincie Utrecht is 
samen met Vitens en de waterschappen een verkenning 
voor medicijnen uitgevoerd naar welke initiatieven er al lopen 
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en hoe partijen kunnen samenwerken. In de regio lopen al 
een aantal van dit soort actie. In 2017 en 2018 wordt met 
Vitens gekeken naar de risico voor drinkwaterwinningen. De 
rol van de provincie bij andere acties moet nog verder 
worden benoemd.  

Het afvalwater van ziekenhuizen en 
verpleeghuizen apart inzamelen en zuiveren. 

Landelijk;  Aandringen bij Rijk, Unie van 
waterschappen  en gemeenten 

In kader van Delta aanpak kan dit worden ingebracht bij de 
uitwerking van de acties van de Intentieverklaring.  

Medicijnen moeten worden ingezameld, eventueel 
via een statiegeld systeem. 

Samenwerkingsagenda 
provincie Utrecht; 

Stimuleren gemeenten en apothekers In het kader van de Samenwerkingsagenda van de provincie 
Utrecht wordt gekeken of in de provincie Utrecht pilots 
kunnen worden gestart. De rol van de provincie hierin moet 
nog verder worden verkend.  

Diclofenac verbieden. Landelijk; Aandringen bij Rijk De vraag is of een medicijn kan worden verboden als er 
geen betaalbare alternatieven beschikbaar zijn. Dit kan in het 
kader van Delta aanpak worden ingebracht bij de uitwerking 
van de acties van de Intentieverklaring. 

Farmacie betrekken (apothekers en industrie). Landelijk   Aandringen bij Rijk In kader van Delta aanpak worden deze partijen al genoemd 
als stakeholders die in het traject moeten worden betrokken. 
. 

Meer communicatie en bewustwording via 
Rijksoverheid.nl of analoog aan ‘waterbewust’ 
campagne ‘medicijnbewust’ 

Landelijk;  Aandringen bij Rijk Voorlichting is belangrijk middel. Wel van belang dat burgers 
ten tijde van de voorlichtingscampagne gelegenheid hebben 
om  direct met succes actie te ondernemen. Dus niet te 
vroeg starten als er nog geen follow up is. Meeste effect zal 
voorlichting door het Rijk, ondersteund door de gemeenten,  
hebben,.  

Onderzoek naar goedkopere zuiveringsmethode 
dan een extra zuiveringstrap op de RWZI.  

Traject Intentieverklaring 
Delta-aanpak  
Bestuursakkoord Water; 
 

Aandringen bij Rijk en Unie van 
waterschappen 

In kader van Delta aanpak kan dit worden ingebracht bij de 
uitwerking van de acties van de Intentieverklaring. 

Meer onderzoek naar effecten van 
diergeneesmiddelen. 

Landelijk  traject 
Intentieverklaring Delta-
aanpak  Bestuursakkoord 
Water; 
KRW stroomgebied Rijn 
West en Rijn Oost; 

Participeren In kader van Delta aanpak kan dit worden ingebracht bij de 
uitwerking van de acties van de Intentieverklaring.  

Duidelijkheid omvang van het probleem en de 
effecten op de volksgezondheid. 

Landelijk traject 
Intentieverklaring Delta-
aanpak  Bestuursakkoord 
Water;  

Participeren In kader van Delta aanpak wordt bij de uitwerking van de 
acties van de Intentieverklaring dit meegenomen.  

Beïnvloeden voorschrijfgedrag van artsen  Landelijk;  Participeren  In kader van Delta aanpak kan dit worden ingebracht bij de 
uitwerking van de acties van de Intentieverklaring. Op het 
moment dat er meer beroep wordt gedaan om anders 
voorschrijven van medicijnen door artsen kan dit ook 
kostenverhogend werken.   
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Verkennen afbreekbaarheid thuis  Samenwerkingsagenda 
provincie Utrecht;  

Integreren in aanpak  samen met 
waterschappen en farmaceutische 
industrie 

In het kader van de Samenwerkingsagenda van de provincie 
Utrecht kan worden gekeken of dit een optie is. De rol van de 
provincie hierin moet nog verder worden verkend. 

Financiële prikkel kostenverdeling.  Landelijk;  Participeren  In kader van Delta aanpak kan dit worden ingebracht bij de 
uitwerking van de acties van de Intentieverklaring. 

Urgentie vergroten  Landelijk; 
 

Stimuleren  De urgentie blijkt duidelijk uit de Delta aanpak waar 
medicijnresten als 1 van de 3 hoofdthema’s worden 
genoemd. Ook in de Samenwerkingsagenda is medicijnen 
opgenomen.  

Regionaal doel bepalen met aanpak  Samenwerkingsagenda  
provincie Utrecht;  

Verbreden aanpak 
samenwerkingsagenda; betrekken 
overheden en farmacie 

In het kader van de Samenwerkingsagenda van de provincie 
Utrecht kan worden gekeken of dit een optie is. De rol van de 
provincie hierin moet nog verder worden verkend. 

 


