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Uw kenmerk

 
Bijlagen

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

Op 5 juli jongstleden heeft u het advies ‘KRW, Waterkwaliteit’ uitgebracht. Hierin worden

mogelijkheden aangereikt voor de provincie om een grotere bijdrage te leveren aan de

verbetering van de waterkwaliteit. Hieronder wordt ingegaan op het advies en op de nieuwe

ontwikkelingen die zich sinds het uitbrengen daarvan hebben voorgedaan.

 

Verantwoordelijkheid van de provincie voor de waterkwaliteit en de doelen KRW voor 2027   

Provinciale Staten hebben op grond van - nu nog - de Waterwet de doelen voor de waterkwaliteit

vastgesteld. De betrokken partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bereiken van de

doelen door het uitvoeren van de daarvoor noodzakelijke maatregelen. Van onvoldoende inzet bij

het uitvoeren van de maatregelen is geen sprake; alle partijen realiseren zich dat hiervoor

samenwerking vanuit hun eigen taken en bevoegdheden nodig is. De betrokkenen beseffen dat

het tijdig bereiken van de waterkwaliteitsdoelen voor de opperwatervlakte- en

grondwaterlichamen onder druk staat.

De huidige beoordelingssystematiek (one out, all out: alle parameters moeten “op groen staan”),

zorgt ervoor dat voortuitgang nauwelijks zichtbaar is. Via IPO en de vertegenwoordiging van de

provincies in Brussel (HNP), zal worden aangedrongen op een wijziging van de

beoordelingssystematiek waarbij resultaatsverbetering voor met name de ecologische

waterkwaliteit beter naar voren komt.

Alhoewel in de komende jaren nog een sterke verbetering van de waterkwaliteit zal worden

gerealiseerd, wordt verwacht dat in 2027 niet alle waterlichamen in “goede toestand “ zullen

verkeren. In het Europees waterdirecteurenoverleg is afgesproken dat de lidstaten pas aan het

eind van de periode van het derde stroomgebiedsbeheerplan (2027) hoeven te onderbouwen of

er sprake zal zijn van doelverlaging c.q. doelfasering. Het college zal er zich voor inzetten dat de

voor doelfasering  benodigde wettelijke aanpassing van de KRW wordt gerealiseerd. Deze

problematiek is vanuit de Nederlandse overheid ook onder de aandacht gebracht bij de Europese

Commissie. Voorafgaand aan de voorbereiding van het derde (en laatste)
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stroomgebiedbeheerplan zal de Commissie reageren op dit verzoek. Het uitdelen van boetes

door de EU lijkt tegen de achtergrond van dit overleg vooralsnog onwaarschijnlijk.

 

Reactie op de uitwerking van het PAL-advies

 

· Vorm KRW-inclusief ruimtelijk beleid

 

In vervolg op het door de PAL gememoreerde onderzoek in Noord-Brabant, vindt er in opdracht

van de Stuurgroep Water een onderzoek plaats naar de vraag of er voldoende doelmatig

inzetbaar instrumentarium is en of er aanvullend juridisch instrumentarium nodig is voor de

aanpak van nutriënten. De eerste bevindingen geven helder en juridisch onderbouwd aan, dat er

voor provincies en andere lagere overheden maar heel beperkt mogelijkheden zijn om zelf de

nutriëntenafspoeling en -uitspoeling te reguleren. Voor provincies is dat instrument de PMV, en

die geldt alleen maar in grondwaterbeschermingsgebieden. Dat instrument wordt in Zuid-Holland

ook gebruikt.

Evenals bij de tot standkoming van het Stroomgebiedbeheerplan II het geval was, is onze inzet

om gebiedsprocessen te doorlopen in met name die gebieden waar de belangen tegengesteld

zijn. Dit in samenwerking met alle betrokken burgers, maatschappelijke groeperingen en in het

bijzonder de waterschappen. De bedoeling is om hiermee de waterkwaliteitsdoelen bij een zo

breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen en draagvlak te krijgen voor de

maatregelen. Met name de maatregelen voor een duurzame landbouw, zoals opgenomen in het

Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer, kunnen een forse bijdrage leveren aan de verbetering

van de waterkwaliteit. Zij vergen de nodige inzet van de agrarische sector. Per gebied kunnen op

deze wijze afspraken worden gemaakt, die na de inwerkingtreding van de Omgevingswet in de

Omgevingsvisie en het daarop gebaseerde Waterprogramma kunnen worden opgenomen.    

 

· Stimuleer de agrarische sector met POP-3 middelen

 

De aanvragen en toekenningen van POP-3 subsidies zijn in Zuid-Holland goed  op gang

gekomen in de afgelopen 2 jaar (2016 en 2017). Er zijn toekenningsbeschikkingen afgegeven

voor 13 projecten op basis van niet productieve investeringen waterkwaliteit (inclusief

samenwerking bij innovatie water) voor een totaal bedrag van € 9.485.644,20

Uiteraard wordt er bij de realisatie van het project gecontroleerd of voldaan is aan de

voorwaarden van de subsidie, in het bijzonder wat betreft de beschreven resultaten voor de

waterkwaliteit. In 2018 worden opnieuw POP-3 middelen opengesteld voor waterprojecten die

bijdragen aan de KRW-doelstellingen. Met deze openstelling  wordt beoogd alle beschikbare

middelen voor de KRW benut te hebben.

Het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer is opgenomen in de Delta-aanpak waterkwaliteit en

Zoet water, met de bedoeling door een intensievere aanpak meer resultaat te bereiken. Ook in

het Regionaal bestuurlijk overleg van Stroomgebied Rijn-west hebben de partners op 9 november

jongstleden ingestemd met een geïntensiveerde aanpak van de nutriëntenreductie via een

uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Dit geldt binnen onze provincie met name voor

projecten in de veenweidengebieden en de bollenstreek.       
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· Zoek samenwerking op het gebied van handhaving

 

Samenwerking met waterschappen en gemeenten heeft zeker meerwaarde voor een effectieve

handhaving. Daarom wordt met de waterschappen, gemeenten en de sector glastuinbouw

samengewerkt in het project Emissieloze kas 2027. Hieraan nemen deel de

hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard met de

inliggende glasgemeenten (in Westland/Oostland) en LTO Glaskracht. In de Bollenstreek loopt

het project Erfafspoelingsprojecten Bollenstreek (en beperking gebruik

gewasbeschermingsmiddelen door precisiebemesting).

 

· Zet in op het principe “de vervuiler betaalt”

 

De Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) presenteert begin 2018 haar voorstellen voor

een toekomstbestendig waterschapsbelastingstelsel aan het bestuur van de Unie van

Waterschappen (fase 2). De voorstellen van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel worden

in IPO-verband besproken als onderdeel van het Bestuursakkoord water II. Eén van de

voorstellen van de Commissie luidt: “Betere toepassing van bij de taken van de waterschappen

passende principes. Bijvoorbeeld het principe dat de profijt hebbende of kostenveroorzaker of

vervuiler betaalt. Het naleven van zulke principes draagt bij aan een rechtvaardiger stelsel dat

uitgaat van uitlegbaarheid, duidelijkheid, consistentie”. Deze lijn zal worden ingezet bij de

bespreking in IPO-verband.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,
 

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Deze brief wordt in afschrift aan Provinciale Staten verzonden.


