BEGROTING INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
In de week van 14 oktober wordt de begroting van het ministerie van I&W behandeld.
BODEMDALING
De Tweede Kamer heeft het kabinet verzocht om één coördinerende minister aan te wijzen voor de bodemdalingsproblematiek in veenweidegebieden. De minister van LNV treedt nu op als het aanspreekpunt. Het
bodemdalingsvraagstuk is echter breder dan het veenweidegebied. Voor de waterschappen is het van belang dat bodemdaling integraal wordt aangepakt. Gezien de vragen die bodemdaling oproept op het gebied
van (grond)waterbeheer, infrastructuur, ruimtelijke ordening en klimaatadaptatie is betrokkenheid van het
ministerie van I&W als systeemverantwoordelijke voor het bodem- en watersysteem nog altijd van belang.
Die betrokkenheid wordt gemist. In de begroting van het ministerie wordt bodemdaling niet genoemd.

Vraag: Wil de minister van I&W zich als systeemverantwoordelijke ook nadrukkelijk met de bodemdalingsproblematiek bezig houden?
BAGGER
Baggeren is noodzakelijk om Nederland droog en begaanbaar te houden. Als de waterschappen niet baggeren slibben de watergangen dicht, kan het water niet meer worden afgevoerd en ondervindt de scheepvaart hinder. De waterschappen handelen hierbij volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit (BBK).
Voorafgaand aan het baggeren doen wij een bodemonderzoek. Verontreinigd materiaal melden we het bij
het meldpunt BBk. Vervolgens zorgen we dat deze grond op juiste wijze wordt gestort in bijvoorbeeld gronddepots of laten deze toepassen waar mogelijk.
De waterschappen hebben baat bij een goede naleving van de richtlijnen, het gaat uiteindelijk om een goede
waterkwaliteit.
De ongewenste situaties bij het toepassen van bagger in diepe plassen, die recent in de media onder de
aandacht zijn gebracht, lijken vooral te wijten te zijn aan onvoldoende naleving van de geldende regels. Het
ligt voor de waterschappen dan ook voor de hand om eerst de handhaving van de huidige regelgeving te
versterken, voordat er regels verder worden aangescherpt. Zo kunnen uitwassen worden aangepakt, zonder
dat het onderhoud van het Nederlandse watersysteem wordt belemmerd.
GEWASBESCHERMING BUITEN DE LANDBOUW
Op 1 november 2017 is het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen buiten de landbouw uitgebreid met de onverharde terreinen. Op het verbod geldt een aantal
uitzonderingen (sport-, recreatieterreinen en bepaalde siertuinen). Daarnaast geldt het verbod alleen voor
professioneel gebruik. Met de sectoren die zijn uitgezonderd van het verbod, heeft de minister Green Deals
gesloten. Er is afgesproken om het gebruik aan gewasbeschermingsmiddelen met ingang van 2020 tot nagenoeg nul terug te brengen.
2019 is het laatste jaar van de Green Deals. Onderzoeken tonen aan dat de doelstelling om te komen tot
een chemievrij onkruidbeheer niet wordt bereikt.

Vraag: Is de staatssecretaris het eens met de waterschappen dat het nu tijd is om het verbod op het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw uit te breiden naar de terreinen die nu nog uitgezonderd zijn? Wat gaat ze daarvoor doen en hoe ziet het tijdpad eruit?
CIRCULAIRE ECONOMIE
Het kabinet stelt volgend jaar 80 miljoen euro beschikbaar om circulaire projecten die ook CO2-reductie
opleveren in onder meer de grond-, weg- en waterbouw en de kunststofketen te stimuleren. Daarnaast
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maakt het kabinet 8 miljoen euro vrij voor programma’s die de overgang naar een circulaire economie in
verschillende sectoren moeten bevorderen.
De waterschappen, gemeenten en provincies doen dit jaar ervaring op met CO2-schaduwprijzen in inkoopen aanbestedingsprojecten. In pilotprojecten wordt de CO2-impact van geoffreerde producten, diensten of
werken meegewogen in de keuze voor de beste aanbieding, bijvoorbeeld door deze fictief mee te rekenen
in de prijs. Op dit moment worden CO2-schaduwprijzen nog beperkt toegepast, met name in de sector GWW
en bouwsector. Er zijn echter veel kansen om deze systematiek breder toe te passen.
VNG, IPO, Unie van Waterschappen en Klimaatverbond Nederland werken samen met het ministerie van
I&W en de andere betrokken partijen op dit moment aan een plan voor 2020 en de jaren daarna. Zij hopen
hierbij financiële ondersteuning te kunnen blijven ontvangen en om zo in gezamenlijkheid uitvoering te geven aan de ambities, doelstellingen en afspraken uit het Grondstoffen- en het Klimaatakkoord.

Vraag: Is de staatssecretaris bereid om ook voor de komende jaren geld uit te trekken voor het project CO2schaduwprijzen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Elfferich-Rodenburg
Telefoon: 06 – 12 46 39 23 of e-mail: irodenburg@uvw.nl

