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ONDERWERP Schriftelijke vragen ex. Art 47 RvO aan 
het college van GS gesteld door de 
heer W. van der Steeg van de Partij 
voor de Dieren betreffende de 
Nederlandse waterkwaliteit  
(d.d. 21-04-2022). 
 

Geacht college van Gedeputeerde Staten,  
 
 
 
 
Toelichting: 
‘Naast de stikstofcrisis waar Nederland nog steeds mee worstelt, dreigt een tweede milieucrisis: de 
Nederlandse waterkwaliteit is niet op orde. Nederland gaat de Europese doelen die binnen vijf jaar bereikt 
moeten worden waarschijnlijk niet halen. Dat kan straks "potentieel ingrijpende gevolgen" hebben voor 
projecten en besluiten. Er dreigen niet alleen Europese boetes, maar ook kunnen projecten en ontwikkelingen in 
de knel komen.’  

https://nos.nl/artikel/2425882-nog-een-milieucrisis-minister-waarschuwt-voor-gevolgen-slechte-
waterkwaliteit 

Op zich was deze waarschuwing voor onze fractie geen verrassing, daar wij hier al jaren bij herhaling op 
hebben gewezen. Wij zouden in dit kader de volgende vragen aan GS willen stellen:  

1. In het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie’ wordt de ambitie uitgesproken om, samen met de partners, de 
KRW doelen in 2027 te halen en om de waterschappen hierbij te ondersteunen. Geldt deze ambitie 
nog steeds? 

2. Zo ja, hoe denkt u deze KRW doelen in 2027 te gaan halen met betrekking tot de provincie Utrecht? 
3. Bent u van mening dat de huidige maatregelpakketten van de waterschappen afdoende gaan zijn om 

deze doelen te gaan halen?  
4. Denkt u dat een intensivering (financieel) nodig zal zijn? Zo ja, kunnen we de komende voorjaarsnota 

initiatief in deze verwachten? Onze fractie denkt namelijk dat in dit opzicht een nieuwe ‘energieboost’ 
noodzakelijk is. 

5. Gaat u in gesprek met de Utrechtse waterschappen naar aanleiding van het signaal van de minister? 
6. Gaat u in gesprek met het Rijk (eventueel in IPO verband) om aan te sturen op beter Rijksbeleid ten 

aanzien van emissies/bronbeleid? (Dit is namelijk cruciaal om de waterkwaliteit op orde te krijgen in 
zowel chemisch als ecologisch opzicht) 

7. In het kader van de stikstofcrisis is er gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak en gebiedstafels. Wij 
denken dat het een goed idee is om ‘water’ integraal in dit proces mee te nemen. Dat betekent oog 
voor kwantiteit (eventuele herziening peilbesluiten), maar dus ook voor waterkwaliteit (chemisch en 
ecologisch). Bent u dit met ons eens? Bent u bereid om deze integraliteit vorm te geven en om ons 
(RGW) hierover te informeren? 

8. De minister spreekt over Europese boetes. Gezien het ‘One out, all out’ principe van de Kaderrichtlijn 
Water en de staat van de Nederlandse wateren, is de kans hierop inderdaad groot. Wie gaat straks de 
Europese boetes betalen, het Rijk, de provincie, het waterschap of alle voorgaande?  
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9. (Zie vraag 4 en de abominabele staat van de Overige wateren). Hoewel er, in tegenstelling tot de 
waterlichamen, geen rapportageplicht en resultaatsverplichting is richting ‘Brussel’, bent u het met ons 
eens dat het voor het behalen van de KRW doelen in de waterlichamen ook cruciaal is dat er een 
intensivering plaatsvindt ten aanzien van de zogenaamde ‘Overige wateren’ (sloten, beken, de 
haarvaten van het watersysteem), gezien het feit dat deze wateren het overgrote deel vormen van het 
Utrechtse watersysteem? 

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend, 
 
 
W. van der Steeg 
 


