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Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Naar aanleiding van uw brief heeft de CDA-fractie enkele aanvullende vragen ten
aanzien van het onderdeel i) Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater.
In de brief wordt toegelicht dat de kracht van het Deltaprogramma schuilt in een goede
samenwerking tussen alle partijen. Op een overleg van 16 november tussen deze
partijen zijn er, naast afspraken over verzilting, ook afspraken gemaakt over
drinkwaterbeschermingsgebieden, KRW-doelen, nutriënten, medicijnresten en
gewasbeschermingsmiddelen.
1.

Kunt u aangeven welke partijen hebben deelgenomen aan het overleg van 16
november 2016?
Antwoord
De (koepels van) Rijksoverheid, regionale overheden, maatschappelijke organisaties,
en kennisinstituten. In de bijlage is de intentieverklaring Delta-aanpak waterkwaliteit
en zoetwater tussen overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten
bijgevoegd, waar aan het eind de partijen staan genoemd, die deze hebben
ondertekend.

2.

In uw brief geeft u aan dat de kracht van het Deltaprogramma zit in een goede
samenwerking tussen alle partijen. Kunt u aangeven op welke wijze (bijvoorbeeld via
netwerkend werken) aan de samenwerking invulling wordt gegeven. Kunt u ook
aangeven wanneer de volgende bijeenkomst/samenkomen is?
Antwoord
Het Deltaprogramma kent een interbestuurlijke samenwerking op basis van
gelijkwaardigheid, onder regie van de deltacommissaris.
In de evaluatie van de Deltawet1 wordt het Deltaprogramma geprezen als
schoolvoorbeeld van bestuurlijke vernieuwing, waarbij de klassieke hiërarchische
sturing heeft plaatsgemaakt voor een horizontale multi level samenwerking.

1

Op Peil, wettelijke ex-post evaluatie Deltawet Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening, aangeboden

aan Tweede Kamer op 1 juli 2016

FZ/GS/Alg

De evaluatie typeert de intensieve samenwerking als cruciaal voor het draagvlak en
het vertrouwen in het Deltaprogramma. Ook vindt gezamenlijke kennisontwikkeling
plaats (joint fact finding), als basis voor besluitvorming.
In de evaluatie is de integratie met andere beleidsopgaven als aandachtspunt
genoemd. Dat was mede aanleiding voor de Tweede Kamer om aan de minister te
vragen om een Delta-aanpak voor waterkwaliteit. Met de ondertekening van de
intentieverklaring tijdens de bestuurlijke conferentie van 16 november is een start
gemarkeerd van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en zoetwater. Er wordt een nationaal
bestuurlijk overleg voor deze Delta-aanpak georganiseerd, dat vier keer per jaar
vergadert, gekoppeld aan het bestaande Bestuurlijk Platform Zoetwater. In het
bestuurlijk overleg voor de Delta-aanpak vindt onder andere de integratie met de
Kaderrichtlijn Water plaats. De intentieverklaring is te zien als een opmaat naar een
nieuw Bestuursakkoord Water in 2018. Ter voorbereiding daarvan zal in het najaar
van 2017 weer een bestuurlijke conferentie worden georganiseerd.
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3.

In uw brief heeft u het over gemaakte afspraken. Kunt u aangeven welke afspraken er
gemaakt zijn in het overleg van 16 november 2016?
Antwoord
Voor deze afspraken wordt verwezen naar de bijgevoegde intentieverklaring Deltaaanpak waterkwaliteit en zoetwater.

4.

Kunt u aangeven hoe de samenwerking is tussen de provincie en de waterschappen
als het om de KRW-doelen en in het bijzonder over nutriënten gaat?
Antwoord
De samenwerking tussen provincies, waterschappen en het rijk in KRW-verband vindt
plaats in het Regionaal Bestuurlijk Overleg in het (deel-)stroomgebied Rijn-West. Deze
samenwerking verloopt goed. Specifiek voor nutriënten is binnen Rijn-West in 2013
een bestuursovereenkomst voor samenwerking tussen de waterschappen en LTO
gesloten, die ook door de provincies in Rijn-West ondersteund wordt. Op basis hiervan
is er een ambtelijke projectgroep nutriënten in het leven geroepen waarbinnen de
genoemde partners (waterschappen, LTO en provincies) overleggen over de aanpak
van de nutriëntenproblematiek in de regio en de maatregelen die in dat kader worden
uitgevoerd.
In de intentieverklaring Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater (zie bijlage) wordt
deze samenwerking verder geïntensiveerd. In de actietabel die als bijlage in de
intentieverklaring is opgenomen, wordt een aantal concrete maatregelen op het
gebied van nutriënten geformuleerd die de partners in samenwerking gaan realiseren.

5.

Bent u het met ons eens dat naast de landbouw ook andere actoren zoals de natuur,
kwel, watervogels en riool/overstorten bijdragen aan de uitstoot van nutriënten?
Antwoord
Ja. De achtergrondbelasting komt, zeker in veenweidegebieden, niet alleen vanuit de
landbouw, maar er is ook sprake van gebiedseigen emissie.
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6.

Bent u het met ons eens dat het niet altijd duidelijk is welke maatregelen het beste zijn
om de normstelling ten aanzien van de nutriënten te halen?
Antwoord
Ja. Dit kan per gebied verschillen afhankelijk van de achtergrondomstandigheden.
Echter op basis van ervaringen met eerder genomen maatregelen en onderzoek wordt
wel steeds meer duidelijk welke maatregelen effectief zijn om de nutriëntenbelasting te
reduceren.

7.

Bent u bereid (of al bezig) om het vraagstuk rondom de nutriënten met de
waterschappen te bespreken en de uitkomsten van deze inzet aan de Staten te
zenden bij de volgende voortgangsrapportage van de KRW?
Antwoord
Ja, wij zijn hiermee al bezig in de projectgroep Nutriënten Rijn-West. Zie het antwoord
op vraag 4.

8.

Tenslotte kunt u aangeven welke afspraken er gemaakt zijn in het overleg van 16
november over medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen in het water?
Antwoord
Voor deze afspraken wordt verwezen naar de bijgevoegde intentieverklaring Deltaaanpak waterkwaliteit en zoetwater.
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