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drs. J.W. Rijke
070 - 441 75 39
jw.rijke@pzh.nl

Onderwerp

reactie op advies PAL “KRW, Waterkwaliteit” 

Publiekssamenvatting

De Provinciale Adviescommissie Leefomgeving (PAL) heeft Gedeputeerde Staten en Provinciale

Staten geadviseerd over de waterkwaliteit. Zij vraagt GS om alle middelen die zij hebben, in te

zetten om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit is belangrijk omdat de doelen voor de

waterkwaliteit, die zijn vastgesteld op grond van de Kaderrichtlijn Water, in 2027 zoveel mogelijk

moeten zijn gehaald.

In hun reactie geven GS aan, dat er op een aantal aspecten van de waterkwaliteit flink

vooruitgang is geboekt. Maar nog niet alle aspecten (“parameters”) van het watersysteem hebben

een voldoende. GS willen de beschikbare instrumenten die zij heeft in samenwerking met de

belanghebbenden in de samenleving inzetten. Bijvoorbeeld de provinciale milieuverordening in

combinatie met subsidie om een duurzame en schone landbouw te realiseren. 
 
Advies
1 . vast te stellen de brief aan de PAL, inhoudende de reactie van GS op het advies "KRW,
Waterkwaliteit";
2. vast te stellen de brief aan PS, waarmee de brief onder 1 ter kennisname wordt toegezonden;
3. vast te stellen de publiekssamenvatting inzake reactie op advies PAL “KRW, Waterkwaliteit”.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen
PAL-advies 'KRW, waterkwaliteit' d.d. 5-7-2017
GS-reactie PAL adv KRW 12-12-17

 Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar drs. J.W. Rijke Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Verwijs, C digitaal
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Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
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1 Toelichting voor het College

 

Op 5 juli 2017 heeft de PAL een advies uitgebracht over de KRW en waterkwaliteit.

 

Het PAL-advies gaat onder “aanleiding” in op het belang van het tijdig realiseren van de KRW-

doelen. In de reactie wordt onder het kopje “Verantwoordelijkheid van de provincie voor de

waterkwaliteit en de doelen KRW voor 2027” ingegaan op de actuele ontwikkelingen op dit vlak.

Daarnaast wordt op de 4 thema’s waarop de PAL adviseert ingegaan:

- Vorm KRW-inclusief ruimtelijk beleid;

- Stimuleer de agrarische sector met POP-3 middelen;

- Zoek samenwerking op het gebied van handhaving;

- Zet in op het principe ‘de vervuiler betaalt’.

 

Op 10 oktober 2017 is in het overleg met de voorzitter en secretaris van de Statencommissie

afgesproken dat de reactie op het PAL-advies op 17 januari a.s. (indicatieve planning) voor de

procedurevergadering van de commissie V&M geagendeerd zal worden.

 

 

Financieel en fiscaal kader 

Geen bijzonderheden

 

Juridisch kader

Geen bijzonderheden

2 Proces

 Geen bijzonderheden

 

3 Communicatiestrategie

 Geen bijzonderheden

 


