
 

 

 

  

 
 

  

 

ALGEMEEN OVERLEG WATER 
 

Op 20 juni staat het AO Water gepland met verschillende wateronderwerpen op de agenda. De waterschap-

pen vragen aandacht voor klimaatverandering, evaluatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW), legionella, han-

delingsperspectief bagger en de taskforce herijking afvalstoffen. 

 

KLIMAATVERANDERING 
Wateroverlast door extreem weer komt steeds vaker voor. De afgelopen tijd is ons land weer ernstig getrof-

fen door hoosbuien met grote schade en overlast tot gevolg. De weersomstandigheden die we voor 2050 

verwachtten, treden nu al op. Analyses laten zien dat als er niets wordt gedaan, we tot 2050 ruim 71 miljard 

euro schade tegemoet kunnen zien. Door de bij de Tweede Kamer ingediende wijziging van de Waterwet1 

wordt het mogelijk om budget uit het Deltafonds te gebruiken voor klimaatadaptatiemaatregelen. De wa-

terschappen steunen deze wetswijziging van harte. 

 

Verder kijken de waterschappen met het ministerie van I&W en de Deltacommissaris vooruit naar de nieuwe 

inzichten rond klimaatverandering. Dit najaar presenteert het IPCC deze, bekeken vanuit het mondiale per-

spectief. In 2021 heeft het KNMI die vertaald en uitgewerkt voor de situatie in Nederland. Het beeld op dit 

moment is gebaseerd op oudere scenario’s. Daaruit blijkt dat we zeker tot 2050 vast kunnen houden aan 

de huidige strategie voor waterveiligheid en zoetwater. Na 2050 is er mogelijk sprake van een versnelde 

zeespiegelstijging. Om dat te onderzoeken wordt de komende 6 jaar een apart kennisprogramma opgezet 

om de onzekerheden te verkleinen, gevolgen van zo’n versnelling in beeld te brengen en na te denken over 

oplossingen om tijdig bij te kunnen sturen in de strategie en maatregelen van het Deltaprogramma. Dat 

programma levert in 2026 input voor de tweede herijking van het Deltaprogramma. 

 

Wat de waterschappen betreft gaan klimaatadaptatie en mitigatie hand in hand. Wij anticiperen op klimaat-

verandering en werken daarom samen via het Deltaprogramma. Wij zijn hard aan de slag met maatregelen 

op het gebied van waterveiligheid, zoetwater, wateroverlast en ruimtelijke inrichting om Nederland voor 

2050 meer klimaatbestendig en waterrobuust te maken.  

 

Als klimaatverandering ook een toename van droogteperiodes in het noordwesten van Europa tot gevolg 

heeft, is te verwachten dat de ons omringende landen in toenemende mate (zoet)water zullen willen ont-

trekken aan de Rijn en Maas. De minister heeft eerder toegezegd dit onderwerp ter sprake te zullen brengen 

bij onze buurlanden.  

 

Vraag: Kan de minister aangeven hoe deze gesprekken verlopen? Wat is de ambitie van de minister op dit 

dossier? 

 

EVALUATIE KADERRICHTLIJN WATER 
De waterschappen willen de ambities van de KRW, om een goede waterkwaliteit overal in Nederland moge-

lijk te maken, hoog houden. De inzet die door het Rijk geformuleerd is, wordt daarbij gesteund. Door de 

plancyclus na 2027 te continueren blijven de instrumenten bruikbaar om resterende opgaven en nieuwe 

uitdagingen op te pakken. Een aandachtspunt is de afstemming tussen de KRW-doelen en overige Europese 

wet- en regelgeving, zoals de Nitraatrichtlijn en het gewasbeschermingsbeleid. De minister heeft toegezegd 

zich te zullen inspannen voor de benodigde afstemming van mestbeleid en gewasbeschermingsbeleid op 

KRW-beleid. 

 

                                                        
1 Tweede Kamerstuk: 35211. 
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Vraag: Kan de minister aangeven wat daarvoor is gedaan? Wat het resultaat tot nu is en wat ze nog gaat 

doen? 

 

Daarnaast zien de waterschappen verbetermogelijkheden rond de monitorings- en rapportageverplichtin-

gen over de stofconcentraties en ecologische parameters. Het toepassen van het ‘one out, all out-principe’ 

bij de beoordeling en rapportage van de kwalitatieve toestand van het water geeft een te negatief beeld van 

de werkelijke situatie en dat werkt niet motiverend. 

 

LEGIONELLA 
Samen met het RIVM is onderzocht op welke rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) legionellaproblemen kunnen 

optreden, dat is bij 12 van de in totaal 327 rwzi’s het geval. De waterschappen die het betreft zijn op de 

hoogte en hebben een intensieve monitoring gestart, en nemen op korte termijn maatregelen om emissies 

te voorkomen. Daarnaast wordt gewerkt aan structurele oplossingen. 

 

HANDELINGSPERSPECTIEF BAGGER 
De afgelopen weken is door het ministerie van I&W gewerkt aan het opstellen van een tijdelijk handelings-

perspectief voor de toepassing van grond en ook baggerspecie waarin Zeer Zorgwekkende Stoffen worden 

aangetroffen. De waterschappen hebben waardering voor de aanpak van het ministerie. Het was een lastig 

traject, maar alle partijen waren goed betrokken. 

 

Wel constateren de waterschappen dat de aanpak waarschijnlijk nog niet voldoende zal zijn om de proble-

men met stagnerend grondverzet op te lossen. De waterschappen willen in de aanloop naar een definitief 

handelingskader een fundamentele discussie voeren met de betrokken partijen over hoe om te gaan met 

verontreiniging door niet-genormeerde stoffen. Daarnaast roepen de waterschappen op om ook nadrukke-

lijk de verbinding te maken met de manier waarop niet-genormeerde stoffen in het milieu terecht komen. 

Met andere woorden: maatregelen gericht op het omgaan met deze stoffen in het milieu hebben alleen 

waarde als deze gepaard gaan met maatregelen om vrijkomen van dergelijke stoffen te voorkomen. 

De waterschappen willen een open discussie voeren over welke risico’s hergebruik van bagger met zich 

meebrengt en wat we als maatschappij voor mogelijkheden zien om die risico’s te beperken. Dit mede in 

het licht van de hoge ambities die Nederland heeft als het gaat om de circulaire economie. 

 

TASKFORCE HERIJKING AFVALSTOFFEN 
De Unie van Waterschappen is samen met het Ministerie van I&W opdrachtgever voor de Taskforce herijking 

afvalstoffen. De taskforce is na de zomer van 2018 van start gegaan. Met het wegnemen van juridische 

belemmeringen in de afvalwet- en regelgeving dragen we bij aan de totstandkoming van de circulaire eco-

nomie (CE). Hierover zijn landelijke afspraken gemaakt in onder meer het Interbestuurlijk programma (IBP) 

en het Grondstoffenakkoord (zie ook het Uitvoeringsprogramma CE van januari). Waterschappen kunnen 

(schaarse) grondstoffen uit het afvalwater halen en deze op de markt brengen. De huidige procedures (zoals 

rechtsoordelen) werken zeer vertragend en brengen veel onzekerheid met zich mee. In mei is het tussen-

rapport door de taskforce uitgebracht met daarin de opgehaalde belemmeringen in regelgeving en de (uit-

voerings)praktijk. Dit geeft al een goed beeld van de ervaren problemen bij bedrijven en diverse organisa-

ties. In het eindrapport dat in augustus zal verschijnen, zal de taskforce hiervoor de oplossingsrichtingen 

aanreiken.  

 

Vraag: Is de minister van I&W bereid om, samen met andere ministers, de bevindingen uit het rapport voort-

varend op te pakken? 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Elfferich-Rodenburg  

Telefoon: 06 – 12 46 39 23 of e-mail: irodenburg@uvw.nl 

 


