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DATUM 22-5-2018 

AAN Leden Cie RGW 

VAN Mw Pennarts-Pouw portefeuillehouder Water 

DOORKIESNUMMER 3903 

ONDERWERP 
Toezegging vergadering 23 oktober 2017 actueel inzicht van waterschappen over 
waterkwaliteit in de KRW waterlichamen 

 

 

Geachte Leden,  

 

In uw vergadering van 23 oktober 2017 heeft gedeputeerde Mw Verbeek-Nijhof in het kader van de bespreking 

van de waterrapportage de volgende toezegging aan u gedaan.  

Gedeputeerde zal bij de waterschappen navragen of zij actueel inzicht in de toestand van de waterlichamen 

kunnen geven (RGW 23-020-2017).  

 

Wat doen de waterschappen? 

Bij de waterschappen is geïnformeerd of zij jaarlijks een actueel overzicht kunnen geven van de waterkwaliteit 

van KRW-waterlichamen aan de hand van een rapportage. Twee (HDSR en Rivierenland) van de vier 

waterschappen maken sinds 2016 een (lichte) rapportage op hoofdlijnen over het gehele watersysteem ten 

behoeve van het AB van het waterschap. De overige waterschappen rapporteren niet jaarlijks, maar houden zich 

aan de frequentie van de KRW, zoals dat in de monitoringsprogramma’s met het Rijk en de EU is afgesproken.  

 

In het algemeen wordt er door de waterschappen jaarlijks, maar wel voor een beperkt aantal parameters, 

gemeten op een beperkt aantal locaties. Deze gegevens lenen zich goed voor conclusies over het algehele 

functioneren van het watersysteem, maar niet voor een KRW-beoordeling van de huidige toestand en 

ontwikkeling, omdat slechts op een deel van de KRW-meetpunten en een deel van de KRW-parameters jaarlijks 

wordt gemeten. Daarbij fluctueren meetresultaten als gevolg van schommelingen door klimaat en andere lokale 

omstandigheden . Hierdoor is uit de monitoringsgegevens helaas geen goed onderbouwde trend af te leiden 

zoals dat bij de KRW meetfrequentie het geval is (3x zelfde punt), Het is daarmee niet zinvol een juiste provincie 

brede conclusie over de voortgang van de waterkwaliteit van de KRW-oppervlaktewateren te verbinden aan de 

jaarlijkse meetgegevens van de waterschappen.  

 

Wat is er afgesproken over meten en rapporteren in de KRW? 

Binnen de KRW zijn via de monitoringsprogramma’s met de EU afspraken gemaakt over frequenties en 

parameters. Daarmee wordt de monitoring in de tijd gespreid om een goede gevalideerde onderbouwing te 

krijgen voor de huidige toestand van het waterlichaam. Er is bestuurlijk ingezet om de rapportagelast zo laag 

mogelijk te houden. Daarom is tussen nationale overheden bepaalde frequentie afgesproken voor meten en 

rapporteren. Ik kan u daarom helaas voor de KRW niet meer bieden dan hetgeen de waterschappen op dit 

moment binnen de afspraken in de KRW aanleveren.  

 

Wat doen we wel? 

Jaarlijks worden in de in de Voortgangsrapportage van het BWM-plan de voortgang van de uitvoering van de 

KRW-maatregelen gerapporteerd. Dit geeft een goed beeld van de inzet die de waterschappen plegen. 

Daarnaast onderhouden we als provincie een nauwe samenwerking met de waterschappen, steunen we 

waterschappen in de uitvoering van waterkwaliteitsregelingen (uitvoering moties 27 & 56a, 2017), werken we 

samen in de regionale samenwerkingsagenda en hebben we vorig jaar een gezamenlijke waterdag 

georganiseerd. Mocht u, om inzicht te krijgen in de uitvoering van de waterschappen, behoefte hebben aan hun 

watersysteemrapportage, dan kunnen wij u die toezenden. 


