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Onderwerp Statenbrief: Uitvoering Motie 27 "Zuiver water voor iedereen zonder kopzorgen" 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op 3 juli heeft u in de vergadering van Provinciale Staten Motie 27 “Zuiver water voor iedereen zonder 
kopzorgen” aangenomen. In deze motie heeft u aan GS gevraagd om overzicht te geven van de stoffen die in de 
KRW-wateren het bereiken van de ecologische doelen belemmeren. PS verzoekt GS op basis van deze 
informatie maatregelen uit te werken en daarvoor middelen beschikbaar te stellen in de begroting 2018.  
Omdat de gevraagde gegevens niet beschikbaar waren, is in augustus opdracht verleend aan een adviesbureau 
voor het inventariseren van de stoffen die een belemmering vormen voor de ecologische doelen in de 57 
oppervlaktewateren in de provincie Utrecht, speciaal: nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en 
microplastics. Daarnaast is in de opdracht aan het adviesbureau gevraagd effectieve maatregelen in beeld te 
brengen.  
 
Aanleiding 
Landelijk is geconstateerd dat er enkele hardnekkige problemen zijn die het bereiken van de doelen vertragen. 
Ook de Tweede Kamer heeft erop aangedrongen dat hiervoor meer aandacht komt. In november 2016 is daarom 
door alle overheden en enkele maatschappelijke organisaties een Intentieverklaring Delta aanpak waterkwaliteit 
en zoetwater ondertekend. Op uw verzoek is op 7 november 2016 een Expertmeeting over de Kaderrichtlijn water 
(KRW) georganiseerd. Een van de conclusies was dat de doelen van de KRW gehaald kunnen worden als er een 
grotere inzet komt van alle partijen. Uw vraag richt zich op wat de provincie Utrecht nog verder kan doen om de 
ecologische doelen van de KRW, zoals die zijn vastgesteld in het Bodem-, water- en milieuplan 2016-2021, te 
bereiken.  
 
Voorgeschiedenis 
De provincie legt de doelen voor de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater voor de KRW vast. In december 
2015 is het Bodem,- water- en milieuplan 2016-2021vastgesteld voor de uitvoering van de 2

e
 planperiode van de 

KRW. De waterschappen zijn als beheerder verantwoordelijk voor het nemen van de juiste maatregelen om de 
doelen te bereiken. 
 
Essentie / samenvatting: 
Uit het rapport blijkt dat er voor (oude) stoffen nog overschrijding van de normen van de KRW zijn. Niet alle 
stoffen hebben direct effect op de ecologische kwaliteit. Voor medicijnresten en microverontreiniging is 
aangetoond dat zij in het water aanwezig zijn. Hiervoor bestaan nog geen normen en is er nog onduidelijkheid 



 

  

 

over de effecten op de leefomgeving en welke aanpak effectief is. De grootste problemen voor de het bereiken 
van de door de provincie vastgelegde doelen voor de ecologische kwaliteit, vormen de nutriënten (fosfaat en 
stikstof). Voor de nieuwe stoffen ziet het ernaar uit dat het meest effectief is om deze stoffen in de keten aan te 
pakken. Voor medicijnresten loopt een landelijk traject om te bepalen waar en hoe het beste kan worden 
ingegrepen. De aanpak moet natuurlijk wel regionaal worden ondersteund en versterkt. De 
Samenwerkingsagenda Water provincie Utrecht richt zich ook op medicijnresten en microverontreinigingen en 
vormt hiervoor regionaal dus al een aanknopingspunt. Regionaal zijn er in ieder geval initiatieven en 
versterkingen mogelijk op het gebied van nutriënten en medicijnresten. In de bijgevoegde notitie staat beschreven 
hoe er gekomen gaat worden tot de uitwerking van deze twee sporen.  
 
Financiële consequenties 

Vooralsnog wordt uit gegaan van financiële dekking binnen het programma Water van de begroting 2018. Doel is 
om vóór de behandeling van de Kadernota 2018 een voorstel gereed te hebben. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Medio februari 2018 volgt een concrete uitwerking van beide sporen met een financiële dekking in de Kadernota 

2018.  
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief, de rapportage en de notitie “uitwerking motie 27” 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


