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Vragen m.b.t. SB Waterrapportage RGW 14 oktober 2020 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
VVD 1 In de rapportage wordt niet gesproken over de overlast die 

veroorzaakt kan worden voor mensen. Bijvoorbeeld de 
geuroverlast van RWZI’s. Dat kan namelijk het woon- en 
leefklimaat van mensen zeer aantasten. Wat is de reden dat er 
niet is gerapporteerd over de overlast in de waterrapportage?  

De Waterrapportage geeft aan wat de stand van zaken is in de uitvoering van 
het waterbeleid, niet van daaraan gerelateerd beleid zoals geurhinder bij 
RWZI’s. Daarmee geeft de provincie invulling aan haar toezichthoudende rol 
zoals wettelijk vastgelegd.  
 
Overigens is op p.36 van het bijlagenrapport wel opgemerkt dat HDSR werkt 
aan het beperken van de geurhinder bij de RWZI Utrecht. Het waterschap is hier 
dus wel degelijk mee bezig. 

    
PvdD 2 De waterschappen zijn op dit moment bezig om de doelen en 

maatregelen te formuleren mbt de 3e planperiode van de KRW. 
Tevens worden op dit moment de ecologische en chemische 
doelen voor ‘overig water’ bepaald. Kunt u ons een tijdpad/ 
overzicht geven wanneer er in deze een rol voor PS is weggelegd 
en wat er dan van PS wordt gevraagd? 

In het nieuwe Bodem- en Waterprogramma worden de doelen voor de KRW en 
overige wateren opgenomen (de laatste voor zover deze nu al beschikbaar zijn 
bij de waterschappen). PS is betrokken bij de vaststelling van het Bodem- en 
Waterprogramma waarin de doelen worden opgenomen. Op 4 februari 2019 is 
een informatiesessie met u en de AB’s van de waterschappen gehouden en op 
14 oktober 2020 is een informatiesessie gepland waarin het tijdpad wordt 
besproken. 
 

 3 Nav blz 17. Om tot doelbepaling te komen hanteren de 
waterschappen een andere systematiek dan voorheen het geval 
was bij de eerste 2 planperioden. De huidige toestand wordt als 
uitgangspunt genomen, plus het ingeschatte effect van de 
maatregelen en dat bepaalt dan het doel. Kunt u ons verzekeren 
dat deze systematiek, als gevolg van de Handreiking KRW, ook 
juridisch houdbaar is in Brussel? Het lijkt ons namelijk geen 
autonome doelbepaling, waarbij status en type van het water 
bepalend is voor het doel, maar meer een politieke bepaling. 
Meer maatregelen en betere maatregelen en dus ook meer 
budget zal tot een hogere inschatting leiden van de verwachte 
effecten. Daarmee zal meer budget dus ook mede de hoogte van 
het te behalen doel kunnen bepalen. En dat is een politieke 
afweging. Op onze fractie komt het over dat gezocht is naar een 
manier om tot doelverlaging te komen (de waterschappen 
noemen het een realistische technische bijstelling, maar de 
praktijk laat zien dat bijstelling in casu gelijk staat aan verlaging), 
omdat Nederland het slechtste jongetje van de klas is en de 
verwachting niet is dat de KRW doelen in 2027 gehaald zullen 
worden. Wij ontvangen graag een reactie van GS op het 
voorgaande. 

De methodiek die nu wordt toegepast is niet nieuw. Ze was al mogelijk onder de 
KRW. Nu is landelijk ervoor gekozen de methodiek te harmoniseren. Doordat de 
laatste jaren het inzicht in maatregel-effect relaties sterk is verbeterd kunnen we 
deze nu toepassen zonder afbreuk te doen aan de ambitie van de KRW. Het is 
de voorkeursmethodiek geworden en is in de handreiking door de Stuurgroep 
Water landelijk vastgesteld. Dit is dus de aanpak die Nederland kiest. Door de 
toepassing van de handreiking voldoet Nederland dus aan de KRW en de 
waterschappen en de provincies werken dus conform de KRW en de eisen van 
de EU. 
Omdat de afgelopen jaren de waterschappen in staat zijn om een betere 
analyse te maken van het watersysteem (werking van het systeem en 
belemmeringen) en daarbij ook dezelfde methodiek gebruiken (ecologische 
systeemfactoren, ESF ontwikkeld door de STOWA) is het mogelijk om betere 
beoordeling te maken van het watersysteem en de doelen die passen bij het 
watertype af te leiden. Als dit leidt tot andere (hogere of lagere) doelen dan is 
dat het gevolg van de toepassing van de methodiek en geen doelverlaging. 
Daarvan is alleen sprake als art 4.5 KRW wordt toegepast, wat we in Nederland 
nu niet doen. Als een waterschap de landelijk vastgestelde handreiking volgt 
dan spelen financiële afwegingen geen rol bij de bepaling van het doel, maar 
wordt het doel bepaald door de set van maatregelen die conform de vereisten 
van de richtlijn wordt opgesteld.  
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 4 In de rapportage staat vermeld dat meer dan voorheen het halen 
van de doelen (KRW ) afhankelijk zal zijn van niet-overheden. 
Hoe ziet u de provinciale rol in deze? Het DAW komt bijvoorbeeld 
nog niet echt van de grond gekomen, getuige het feit dat er 
waarschijnlijk eind van dit jaar pas een plan van aanpak zal 
worden opgesteld. Ziet u voor uzelf een stimulerende, 
aanjagende rol in deze? 

De provincie beschikt over bevoegdheden en instrumenten die andere partijen 
kunnen stimuleren om maatregelen te nemen. In 2017 heeft u 2 moties 
aangenomen (motie 27 en 56a), die hebben geleid tot het nemen van 
maatregelen op het boerenerf. Het gaat daarbij om effectieve DAW-
maatregelen. Inmiddels is door de provincie aan 2 waterschappen een bijdrage 
geleverd van ongeveer totaal 180.000 euro, omdat de aanvragen om subsidie 
het beschikbare budget van de waterschappen overtrof (kop op regeling). Ook 
wordt via het landbouwbeleid gewerkt aan verbetering van de waterkwaliteit 
(kringlooplandbouw).  
Zoals u weet is op nationaal niveau een aanpak voor DAW uitgerold, die moet 
gaan leiden tot gebiedsgerichte aanpak. Ook hierbij zijn wij betrokken als 
regisseur van het landelijk gebied en kunnen we via gebiedsgerichte aanpak 
een bijdrage leveren. Dit doen we samen met de waterschappen en andere 
provincies en de agrarische sector. Als provincie hebben we dus al een actieve 
rol op het gebied van stimuleren van het DAW.  
 

 5 Tav nieuwe stoffen, blz 17. Op dit moment vallen zogenaamde 
nieuwe, opkomende stoffen nog niet onder de KRW. De 
verwachting is echter dat over een aantal jaar, dus in de derde 
planperiode, enkele stoffen aan de KRW-lijst zullen worden 
toegevoegd, waarschijnlijk enkele geneesmiddelen. Nav een 
tweetal PS moties is door de provincie een twee-sporenaanpak 
uitgewerkt. Deze uitvoering loopt echter af in 2021. Kunt u ons 
toezeggen dat de provincie ook na afloop van deze twee-
sporenaanpak beleid in stand houdt tav de zogenaamde nieuwe, 
opkomende stoffen? Of met een voorstel daartoe naar PS komt? 
Onze fractie acht het van groot belang, mede gezien toekomstige 
ontwikkelingen, dat dit onderwerp hoog op de kaart komt. 

Het nieuwe stoffenbeleid wordt opgenomen in het nieuwe Bodem- en 
Waterprogramma. In het huidige BWM-plan was dit niet zo, maar we zullen de 
uitvoering die is gestart naar aanleiding van uw moties continueren. Op landelijk 
niveau is ook een traject ingezet. De grote veranderingen zullen eerder op 
nationaal (en Europees) niveau ontstaan. De toelating van bijvoorbeeld 
medicijnen en het ontwikkelen van alternatieven of het verbieden van het 
gebruik van stoffen kunnen we provinciaal niet effectief regelen. In het nieuwe 
Bodem- en Waterprogramma staan onze toekomstige activiteiten bij deze 
onderwerpen. Net als u herkennen we het belang voor de toekomst als het gaat 
om deze stoffen in het milieu. Onze inzet op regionaal niveau zal een aanvulling 
zijn op hetgeen landelijk wordt ontwikkeld, omdat dat naar ons idee meer effect 
oplevert.  
 

 6 HDSR heeft een pilot lopen bij de RWZI in Houten mbt de stoffen 
genoemd bij vraag 4 en onderzoekt mogelijkheden bij andere 
RWZi’s. Verkennen de andere 3 Utrechtse waterschappen op dit 
moment ook de mogelijkheden bij hun RWZI’s om deze stoffen uit 
het afvalwater te halen (extra trap bijvoorbeeld)? Kunt u 
aangeven welke rol u voor uzelf ziet in dit geval. Bent u 
bijvoorbeeld bereid extra zuivering mede te financieren? En/of 
een coördinerende, stimulerende rol? 

Vanuit het landelijke traject van de Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater zijn 
alle waterschappen bezig met het inzetten van de RWZI’s op dit thema. Hiervoor 
heeft het Rijk ook financiële middelen ter beschikking gesteld via het Deltafonds. 
Het zuiveren van het afvalwater is een primaire taak van de waterschappen. Dit 
vraagt grote investeringen die verspreid over de komende jaren worden gedaan, 
Als provincie kunnen we voor vier waterschappen geen significante financiële 
bijdrage daaraan leveren. Dit zou ver boven de begroting uitgaan. Vanuit de 
twee-sporenaanpak (motie 56a uit 2017) zijn we met de waterschappen ook 
over dit aspect in gesprek, waaronder de pilot van HDSR. Het beschikbare 
budget zetten we in voor pilots en monitoring.  
 

 7 Vislood, blz 17. Nav de uitvoering van PS motie 36 zou er oa nog 
terugkoppeling volgen mbt het juridisch onderzoek van LNV om 
landelijk, regionaal en lokaal een loodverbod in te voeren. Dit 

Tot mijn spijt moet ik meedelen dat er nog geen rapportage vrijgegeven is, 
anders had u dit rapport ontvangen.   
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onderzoek zal in 2020 gereed zijn. Kunt u aangeven of er in deze 
al wat bekend is? 

 8 Op blz 20 staat zwemlocatie Strijkviertel vermeld met de 
classificatie ‘uitstekend’. Gezien de problemen met blauwalg in de 
afgelopen jaren, ook nog eens vroeg in het zwemseizoen, kan de 
PvdD deze classificatie niet helemaal volgen. 

Een keer per jaar, voor de start van het zwemseizoen, wordt door de 
waterbeheerder (waterschap of RWS) op basis van de Europese 
Zwemwaterrichtlijn voor iedere zwemlocatie de kwaliteitsklasse Uitstekend, 
Goed, Aanvaardbaar of Slecht voor het komende zwemseizoen bepaald. De 
kwaliteitsklasse wordt bepaald met de analyseresultaten van de 
bacteriologische parameters E-Coli en Intestinale Enterokokken (EC en IE) van 
de voorgaande vier zwemseizoenen. Deze kwaliteitsklasse zegt dus iets over de 
gemiddelde bacteriologische waterkwaliteit tijdens voorgaande jaren.  
De classificatie voor zwemplas Strijkviertel is Uitstekend. 
Blauwalgen is geen Europees genormeerde parameter. Daarom heeft de 
aanwezigheid van blauwalgen in het zwemwater geen invloed op deze 
classificatie. 
 
Tijdens het zwemseizoen, van 1 mei tot 1 oktober, wordt door de 
waterbeheerder het zwemwater minimaal 1 keer per maand onderzocht op de 
bacteriën IE en EC.  
Voor Strijkviertel is in het zwemseizoen 2020 het zwemwater 12 keer 
bemonsterd en gezien EC en IE weer uitstekend van kwaliteit. 
 
Aanvullend voert de waterbeheerder op basis van Nederlandse normering bij 
daarvoor risicovolle zwemplassen laboratoriumonderzoek uit naar de 
aanwezigheid van blauwalgen in het zwemwater.  
Ook voert de RUD Utrecht visuele inspectie uit aan de zwemlocaties op de 
aanwezigheid van blauwalgen.  
 
Wanneer tijdens het zwemseizoen de actuele onderzoeksresultaten 
bacteriologie of blauwalgen niet aan de normen voldoet besluit de RUD Utrecht 
om het publiek met een waarschuwing of negatief advies te informeren. In geval 
van zeer hoge gezondheidsrisico’s wordt door de RUD Utrecht een zwemverbod 
ingesteld. 
 
Op basis van de informatie over de gemiddelde kwaliteitsclassificatie en/of de 
meer actuele informatie over de waterkwaliteit kan het publiek bepalen aan 
welke zwemlocatie men wil gaan zwemmen. 

    
ChristenUnie 9 We hebben vorig jaar afgesproken dat de provincie een 

‘Utrechtse Waterdag’ zou organiseren. We hebben toen pakweg 
tien thema’s geïnventariseerd, waarover statenleden meer 
informatie zouden willen hebben en waarover zij graag zouden 
willen overleggen en discussiëren met waterschapsbestuurders 
en andere partners van de provincie. Vanwege de 

Het is vervelend dat door de corona-perikelen de waterdag is uitgesteld. Dit was 
een goed moment geweest voor uitwisseling tussen de Staten, AB’s en 
raadsleden. Gelukkig is op ambtelijk niveau en op het niveau van het dagelijks 
bestuur de samenwerking en afstemming doorgegaan door gebruik van 
technische hulpmiddelen, zoals vergaderen op afstand. Ook worden er door de 
waterschappen en de provincie diverse bijeenkomsten georganiseerd waarin 
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coronaperikelen is deze conferentie nu al twee keer uitgesteld en 
het ziet er niet naar uit dat we hem binnenkort kunnen 
organiseren. 
Nu komen vrijwel alle aangedragen thema’s in deze 
Waterrapportage aan bod, in ieder geval kort en soms zeer 
uitvoerig. We zouden dus dit rapport kunnen aangrijpen om 
daarover allerlei vragen te stellen, maar zo’n schriftelijke 
vragenronde lijkt ons minder geschikt voor de gewenste 
informatie-uitwisseling, omdat we dan nog steeds de inbreng 
missen van onze waterschapsbestuurders en andere partners. 
Hoe brengen we in coronatijd de gewenste informatie-uitwisseling 
op gang? 

informatie-uitwisseling plaatsvindt, bijvoorbeeld de informatie sessie voor het 
Bodem- en waterprogramma (BWP) en de informatiesessie voor mooie en 
veilige dijken.  
Tegelijkertijd ondersteunen we het idee van een waterdag voor verdere 
informatie-uitwisseling op thema’s. Vandaar dat we een initiatief van PS om een 
digitale variant van de waterdag te organiseren graag inhoudelijk zullen 
ondersteunen, zoals we ook de fysieke bijeenkomst inhoudelijk zouden hebben 
gesteund. 

 10 Om een voorbeeld te geven: de statenfractie van de ChristenUnie 
is zeer benieuwd naar de stand van zaken rond de 
zoetwateraanvoer voor het Groene Hart via de Hollandse IJssel 
(POA, zie pagina 12), die intussen blijkbaar reeds ‘in de 
realisatiefase’ zit. Wij zijn heel benieuwd naar de inbreng van de 
betrokken waterschappen en we zijn benieuwd welke 
meekoppelkansen de provincie aangrijpt? 

Om op de lange termijn zoetwater aanvoer naar het westen van het land te 
kunnen garanderen en om de ecologische doelen in de Rijn-delta te dienen (met 
name vismigratie) is de POA bedacht. Door de POA blijft de 
zoetwatervoorziening in stand, ook al stijgen de zoutgehaltes op de rivieren. 
Hierdoor wordt het mogelijk de Rijn-delta toekomstbestendig te maken en de 
vismigratie verder te bevorderen. POA maakt gebruik van zelfde route als KWA 
(Klimaatbestendige Wateraanvoer). De KWA wordt nu alleen ingezet als er 
sprake is van te hoge zoutgehaltes bij de inlaat bij Gouda en wordt dus beperkt 
ingezet (bij zeer lage afvoer van de Lek).  
Er lopen nu studies over deze permanente oplossing (testen met zoutinlaat en 
tegenbuffer). Dit zijn lerende onderzoeken waarbij tussentijds geëvalueerd wordt 
wat effecten van openstelling zijn. Besluitvorming over het definitief openen van 
de Haringvlietsluizen duurt nog aantal jaar omdat die studies nog enkele jaren 
gaan duren (effecten worden over langere tijd gemeten). 
Er wordt onderzoek gedaan naar de positieve invloed van de aanvoer van 
zoetwater op de natuur en bijv. boomkwekers. Er is niet aangetoond dat die 
aanvoer positief effect heeft.  Daarom wordt een permanente aanvoer onnodig 
geacht en wordt gekeken naar een tussen-variant de zogenaamde AORTA : 
Adaptieve Oostelijke Regionale Tijdsafhankelijke Aanvoer. Met name het 
tijdelijke is hierin verschillend, de route blijft dezelfde.  
De KWA is in de realisatiefase, maar voor de gehele zoetwatervoorziening in 
West-Nederland, waaronder de AORTA lopen nog onderzoeken, waarbij ook de 
rol van het IJsselmeer en het Amsterdam-Rijnkanaal worden bekeken. Bij de 
realisatie van de KWA zijn geen meekoppelkansen gevonden.  
 

 11 De Waterrapportage geeft ruim aandacht aan de waterkwaliteit 
op alle officiële zwemwaterlocaties (pagina 19 en 20), maar 
omzeilt het vraagstuk of we genoeg zwemlocaties hebben 
aangewezen. In welk provinciaal beleidsstuk komt de vraag aan 
bod of we genoeg officiële zwemlocaties hebben aangewezen? 

In het nieuwe programma Recreatie en Toerisme 2021-2023 zal nader ingegaan 
worden op de behoefte aan officiële zwemlocaties. 
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PvdA 12 Op het gebied van waterkwaliteit is de conclusie van het rapport 

dat dit op schema ligt. Uit de illustratie blijkt duidelijk welke 
doelstellingen niet gehaald zijn, ook in 2021 nog. Pas in 2027 is 
het positief. Hoe valt dit verschil in beoordeling te verklaren? 

De conclusie van de waterrapportage is dat de uitvoering van de waterplannen 
en het SGBP op schema ligt. Dit betekent niet automatisch dat ook  de doelen 
zijn behaald. Het jaar 2021 is het laatste jaar van de huidige planperiode, dus er 
is op dit moment nog geen conclusie te trekken over het doelbereik.   
De illustratie waar u aan refereert heeft tot doel de methodiek van de KRW uit te 
leggen en geeft niet de actuele voortgang weer. De rij blokjes met de 4 rondjes 
en het kruisje of vinkje aan de bovenkant van de illustratie is bedoeld om uit te 
leggen dat er voor het behalen van de KRW doelen alle parameters op groen 
moeten staan.  
 

 13 In de prov.Utrecht zijn twee grote frisdranken concerns met 
grootschalige drinkwater onttrekkingen. Overweegt de provincie 
in het kader van de doelstelling om de grondwater voorraad in 
evenwicht te brengen met de onttrekkingen, de vergunning voor 
deze bedrijven aan te passen? 

In de provincie hebben twee frisdrankconcerns (Vrumona in Bunnik en United 
Soft Drinks in Utrecht) een vergunning voor het onttrekken van grondwater voor 
de productie van hun producten. We overwegen niet om de vergunningen aan te 
passen. Wel gaan we, in het kader van het Bodem en Water programma, met 
hen in gesprek over waterbesparing en hergebruik van water. 

 


