ALGEMEEN OVERLEG STIKSTOFPROBLEMATIEK
Op 20 februari staat een algemeen overleg Stikstofproblematiek met minister Schouten gepland. De waterschappen vragen graag aandacht voor de volgende onderwerpen:
• De stikstofproblematiek vraagt om een integrale aanpak;
• Waterschappen hebben zorgen over de waterveiligheid;
• Waterschappen vrezen belemmeringen voor het realiseren van meekoppelkansen.
STIKSTOFPROBLEMATIEK, NITRAATRICHTLIJN, KRW EN KLIMAATADAPTATIE
Bij het stikstofdossier gaat het om de stikstofemissie naar de lucht die vervolgens neerslaat op natuurgebieden. Een groot deel van de ammoniakemissie ontstaat als urine en mest bij elkaar komen (wat hoofdzakelijk in stallen gebeurt) en in veel mindere mate bij de bemesting van percelen. Wat betreft de maatregelen
die nodig zijn om de luchtemissie tegen te gaan, pleiten de waterschappen voor een integrale aanpak die
ook rekening houdt met het halen van de andere doelstellingen die de landbouw heeft, zoals de verplichtingen op basis van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water. Voorkomen moet worden dat maatregelen
voor het stikstofdossier negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit. En het kan daarbij zeker niet zo
zijn dat de – door de waterschapen ge-co-financierde - budgetten voor landbouw-water-maatregelen worden gebruikt voor de aanpak van de emissies naar de lucht.
Een veel gehoorde maatregel is het verdunnen van mest met water. Dit kan regenwater zijn dat wordt opgevangen van de stallen. Maar het kan ook gaan om oppervlaktewater of grondwater dat onttrokken wordt
uit het watersysteem. Maar datzelfde water is nodig om in periode van droogte, naast de landbouw ook alle
andere functies in het gebied te bedienen. Ook wat betreft de beschikbare hoeveelheden water geldt dat
de landbouw een opgave heeft en maatregelen moet nemen om de afhankelijkheid en waterbehoefte te
verminderen, gelet op de klimaatopgave. Zie ook het “Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw” dat het
ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit onlangs heeft gepresenteerd.

Vraag: Is de minister het met de waterschappen eens dat een integrale aanpak om de stikstofuitstoot te
beperken noodzakelijk is? Kan de minister aangeven op welke wijze zij hier invulling aan geeft?
WATERVEILIGHEID
Omwille van het nationale belang van onder andere de voortgang van de waterveiligheidsprojecten, werkte
het kabinet aan een Noodwet Natuurherstel met bijbehorend budget. Het zou hierbij gaan om de projecten
voor de kustversterking en de keringen langs de grote rivieren, die tot 2024 in de planning staan. Deze
projecten zijn op basis van prioriteit geprogrammeerd en vloeien voort uit het lopende Nationaal Waterplan
(2015-2021) waarmee de waterveiligheid in 2050 gegarandeerd moet zijn. Vertraging in de HWBP-projecten
kunnen we ons in de overvolle programmering absoluut niet veroorloven.
De status van deze wet is onduidelijk en de minister heeft tijdens het laatste overleg met de mede-overheden aangegeven dat er ook andere maatregelpakketten denkbaar zijn, die sneller effect zouden sorteren.

Vraag: op welke wijze kan het budget voor natuurherstel worden aangewend ten behoeve van de voortgang
van waterveiligheidsprojecten? En kan de minister de waterschappen geruststellen dat de waterveiligheidsprojecten doorgang kunnen blijven vinden?
MEEKOPPELEN
Nederland staat voor een aantal grote transities op het gebied van klimaat, (circulaire) economie, energie
etc. Conform de NOVI is het daarvoor van groot belang om functies te combineren en verschillende doelen
aan elkaar te koppelen. Waterschappen pleiten daarom nog steeds voor een NOVI-afwegingskader om pro-
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jecten te kunnen prioriteren. De Unie van Waterschappen heeft de zorg dat bijvoorbeeld bij aanleg of aanpassing van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, de (aanpassing van de ) installatie zelf wel doorgang kan
krijgen, maar aanvullende activiteiten als de aanleg van duurzame energievoorziening of bijvoorbeeld een
energie- en grondstoffenfabriek, niet zouden kunnen. De Unie wil voorkomen dat met de enkele mogelijkheid van een ADC-toets voor de grote projecten, de ambities op het gebied van bijvoorbeeld de energietransitie en de circulaire economie in de knel komen.

Vraag: Is de minister het met de waterschappen eens dat een afwegingskader zou helpen bij het sturen op
de gewenste transities?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Elfferich-Rodenburg
Telefoon: 06 – 12 46 39 23 of e-mail: irodenburg@uvw.nl

