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DATUM 23-2-2018 

AAN Commissie Ruimte, Groen en Water 

VAN Gedeputeerde Water 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Overzicht aanpak waterkwaliteit 

Geachte leden van de Commissie Ruimte, Groen en Water, 

 

Op 5 februari 2018 is tijdens de Stateninformatie sessie over de aanpak van de moties over waterkwaliteit (27, 56a uit 2017)  de toezegging gedaan een overzicht te 

geven van de aanpak van de waterkwaliteit naast hetgeen dat wordt uitgewerkt naar aanleiding van beide moties. Met dit memo geef ik graag het gewenste overzicht. In 

de onderstaande tabel is per actie aangegeven wie het trekt en welk doel het heeft. 

 

Naam actie Wie trekt het Doel Meer info 

Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater 
 

1) Beleidsnota drinkwater 
2) Stroomgebiedbeheerplannen 
3) Mariene strategie (micro-plastics) 
4) Nutriënten 
5) Grote wateren 
6) 2

e
 nota duurzame 

gewasbescherming 
7) Afvalwaterketen 
8) Circulaire economie 
9) Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 
10) Ketenaanpak Geneesmiddelen  
11) Opkomende stoffen 
12) Duurzame financiering 

waterbeheer 
13) Deltaprogramma zoetwater 

Ministerie I&W 
 
Stuurgroep-water 
Regionaal Bestuurlijk 
Overleg (RBO’s) 
Ministerie-I&W 
Ministerie-I&W/EZK 
Stuurgroep-water 
Platform duurzame 
gewasbescherming 
Stuurgroep-water 
Min-I&W/EZK 
Overleg Open Teelten 
Stuurgroep-
geneesmiddelen 
Stuurgroep-Water 
Stuurgroep-Water 
Bestuurlijk platform 
zoetwater 
 

Met de Delta-aanpak werken alle partners gezamenlijk aan de 
overkoepelende ambitie voor voldoende chemisch schoon en ecologisch 
gezond water. De Delta-aanpak is onderverdeeld in (deel)trajecten 1 t/m 13. 
 
 
 

Intentieverklaring 
Delta-aanpak 
Waterkwaliteit en 
Zoetwater 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/07/intentieverklaring-delta-aanpak-waterkwaliteit-en-zoetwater-tussen-overheden-maatschappelijke-organisaties-en-kennisinstituten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/07/intentieverklaring-delta-aanpak-waterkwaliteit-en-zoetwater-tussen-overheden-maatschappelijke-organisaties-en-kennisinstituten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/07/intentieverklaring-delta-aanpak-waterkwaliteit-en-zoetwater-tussen-overheden-maatschappelijke-organisaties-en-kennisinstituten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/07/intentieverklaring-delta-aanpak-waterkwaliteit-en-zoetwater-tussen-overheden-maatschappelijke-organisaties-en-kennisinstituten
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Naam actie Wie trekt het Doel Meer info 

Kennis impuls Rijn-West op vier projecten. Werkgroep nutriënten Rijn-
West. 

Het betreft de voortzetting van de projectgroep nutriënten die sinds de start 
van het tweede stroomgebiedbeheerplan actief is. Na een periode van brede 
kennisontwikkeling op bloembollen, brakke wateren, gebiedsontwikkeling en 
monitoring vindt nu een focus aanpak plaats.  

Rijn-West 

Aanpak nutriënten Rijn-West, projecten en 
stimulering. 

Werkgroep nutriënten Rijn-
West. 

1. Verbetering van de waterkwaliteit door optimale inzet van de partners in 
het 
stroomgebied om de doelen van de KRW en de Nitraatrichtlijn te halen in 
2027. 
2. Toekomstgerichte en profijtelijke landbouw in het stroomgebied Rijn-West. 
3. Verbeterde samenwerking en leren van elkaar in het stroomgebied Rijn-
West, 
uitbreiding van het netwerk van partijen dat meewerkt. 
4. Een duidelijk verhaal: helderheid over de waterkwaliteitsopgave die we 
willen 
oplossen. 
5. Visie op ontwikkeling van bodem en waterkwaliteit voor  focusgebieden. 
6.  uitvoeringsprogramma’s voor de focusgebieden waarin integrale 
projecten en 
inspanningen zijn benoemd en commitment voor de uitvoering is vastgelegd 
in 
regionale gebiedsafspraken (bijvoorbeeld een bestuursovereenkomst). Er 
wordt (nog 
meer dan nu) aan maatregelen voor een goed landbouw- en 
waterbeheerpraktijk 
gewerkt. 
7. We werken samen continue aan het ontwikkelen van instrumenten die 
ons 
ondersteunen in het oplossen van de opgave. 
8. We hebben een goed onderbouwde regionale aanpak ontwikkeld, die met 
draagvlak van sector en overheden kan worden uitgevoerd en we hebben de 
benodigde financiering georganiseerd. 

Rijn-West 

Werkgroep KRW-doelafleiding 2021 Rijn-
West. 

Provincie Utrecht Vanuit het deelstroomgebied Rijn-West is in 2015 een werkgroep opgericht 
om met als doel harmonisatie van doelafleiding KRW binnen de regio en 
inbreng leveren in het landelijke proces voor doelafleiding. Door afspraken te 
maken over de werkwijze en informatie uit te wisselen zal in 2021 in het 
nieuwe stoomgebiedbeheerplan meer eenduidigheid in de doelen zijn.  
 

Provincie Utrecht 

Hernieuwde handreiking Afleiding KRW-
doelen 

Landelijke werkgroep 
doelstellingen 

De bovengenoemde werkgroep levert inbreng in de landelijke werkgroep die 
een handreiking voor het opstellen en afleiden van KRW-doelen maakt. Het 
doel is hier: op landelijke schaal meer eenduidige en haalbare doelen voor 
de KRW afleiden in 2021. En daarnaast de nieuwe inzichten uit de EU 
implementeren in de handreiking voor doelafleiding.  

Vaststelling in 
Stuurgroep Water 
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Naam actie Wie trekt het Doel Meer info 

(Ecologische) doelen overig water Utrecht Provincie Utrecht In het BWM-plan staat dat we als provincie Utrecht ecologische doelen voor 
overige wateren zullen opstellen. Dit proces is in de tweede helft van 2017 
ingezet. Inmiddels zijn we gekomen tot een eindversie van de notitie 
‘Ecologische doelen overige wateren Provincie Utrecht’ waarin de 
provinciale randvoorwaarden voor het proces van doelafleiding en het 
proces van vaststelling van de doelen staat beschreven. Hierin is ambtelijk 
overeenstemming bereikt tussen de provincie Utrecht en de vier 
waterschappen. De notitie wordt nu bestuurlijk langs de gedeputeerde en de 
waterschappen gebracht. Het is de intentie om deze notitie te bekrachtigen 
met een overeenkomst tussen provincie en de vier waterschappen. 

Memo Cie-RGW 16-
11-17 
 

POP 3 Provincie Door te sturen op de criteria voor POP3 realiseren we grotere projecten voor 
verbetering van de waterkwaliteit. In 2016 is voor 4,4 mln beschikt in 3 
projecten en in 2017 is voor 5,5  mln aangevraagd in 5 projecten. De 
uitwerking van motie 27 richt zich op de kleinere effectieve maatregelen bij 
een groot aantal agrariërs. 

 

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) 
projecten  

LTO Met het DAW wil de LTO haar aandeel bijdragen aan het verbeteren van de 
waterkwaliteit. Het doel isv erbeteren waterkwaliteit 80% in 2021 en 100% in 
2027. Dit gebeurt in samenwerking met tal van verheden en de sector zelf. 
In de link onder ‘meer info’ is een projectenoverzicht weergegeven. 

DAW 

Agrarisch waterbeheer in agrarisch 
natuurbeheer. 

Provincies Provincie Utrecht is een Bestuursovereenkomst met de waterschappen 
aangegaan over maatregelen in het agrarisch waterbeheer. Agrariërs 
worden via agrarische collectieven met subsidie uit het 
Natuurbeheerplan/Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer (ANLB) 
gestimuleerd maatregelen te nemen op bijvoorbeeld het gebied van 
waterberging en bodemverbetering. 
Hiermee worden boeren aangemoedigd tot het nemen van maatregelen op 
hun erf. De relatie met natuur moet aanwezig zijn. Via het instrument dragen 
ook de waterschappen financieel bij. De regelingen van de waterschappen 
die we vanuit Motie 27 willen stimuleren gaan een stap verder dan het ANLB 
en richtten zich meer op (chemische) waterkwaliteit. 

Provincie Utrecht 

Bronnenanalyse Rijn Oost  Werkgroep Stoffen en 
werkgroep grondwater tbv 
het RBO Kaderrichtlijn 
Water Rijn Oost 

T.b.v. de volgende planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water 
(KRW) wordt in beeld gebracht welke emissiebronnen de 
normoverschrijdingen van de probleemstoffen veroorzaken. Vervolgens in 
beeld gebracht welke instrumenten en maatregelen ter beschikking staan 
om de emissies tegen te gaan c.q. te beperken; het zogenaamde 
handelingsperspectief. Dit gebeurt voor zowel oppervlaktewater als 
grondwater. 

Rijn-Oost 

Zoetwatervoorziening Oost Nederland 
(ZON) 

Werkgroep Zoet water oost 
Nederland (ZON)  tbv het 
Regionaal Bestuurlijk 
Overleg Kaderrichtlijn 
Water Rijn Oost 

Er worden pilots uitgevoerd, en via gebiedsprocessen worden maatregelen 
ter verbetering van de waterbeschikbaarheid uitgewerkt. Dit is zowel 
ambtelijk als bestuurlijk geborgd. 

Jaarlijkse 
voortgangsrapportages 
voor de 
Deltacommissaris 

http://agrarischwaterbeheer.nl/projectenoverzicht
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Naam actie Wie trekt het Doel Meer info 

Convenant fruitteelt Provincie Utrecht en 
partners 

Gezamenlijke partijen Vermindering gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater en 
drinkwater. Met name de fruitteelt in de krommerijn streek heeft een effect 
op de drinkwaterproductie stroomafwaarts. Door het convenant worden de 
emissies verminderd. 

Provincie Utrecht, 
Janco van Gelderen 

IPO brief minister I&W oproep aanpak 
bestrijdingsmiddelen 

IPO Vanuit het IPO worden waterkwaliteitsvraagstukken regelmatig aangekaart. 
Zo ook de vermindering gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater 
en drinkwater. 

IPO 

 


