Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): ‘Eén integrale Delta-aanpak.’

Bestuurlijke Conferentie Delta-aanpak

‘Veel aandacht voor
waterkwaliteit’
Op 12 februari vond in Slot Zeist de Bestuurlijke Conferentie Deltaaanpak Waterkwaliteit en Zoetwater plaats. Minister Cora van
Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) keek terug op
ruim een jaar Delta-aanpak en ging in op de ambities voor de toekomst.
‘We zitten vol; het maximum aantal bezoekers voor deze dag is bereikt, wat aangeeft dat een goede waterkwaliteit belangrijk wordt
gevonden’, aldus minister Van Nieuwenhuizen. Ze ging in haar openingstoespraak in op de resultaten na een jaar Delta-aanpak. Ook
keek zij vooruit, naar de stappen die nog gezet moeten worden om
te voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027. De
minister toonde zich tevreden over wat was bereikt en benoemde
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nieuwe bedreigingen: ‘…medicijnresten en nieuwe chemische stoffen. Maar ook verzilting, door een stijgende zeespiegel, en langere
droge periodes met lage waterafvoeren in de rivieren.’

Ketenaanpak medicijnresten uit water
De minister gaf aan in gesprek te zijn over medicijnresten met
producenten van geneesmiddelen, ziekenhuizen en apothekers:
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‘Dat levert goede resultaten. Maar het leidt ook tot het besef dat we
via de bronaanpak slechts 20% van het probleem kunnen oplossen.
We zullen dus ook iets aan de ‘achterkant’ moeten doen, bij de
zuivering. Het is ‘én-én-én’. Met proefprojecten wil ik onderzoeken
hoe en waar we dit zo efficiënt mogelijk kunnen doen.’

Integrale aanpak
Van Nieuwenhuizen pleitte verder voor het samen optrekken aan
de hand van één integrale Delta-aanpak, in plaats van allemaal losse
akkoorden. Goede waterkwaliteit en veilig drinkwater garanderen
staan hierbij voorop.
Het tweede deel van de conferentie bestond uit verdiepingssessies
over onderwerpen zoals de Ketenaanpak medicijnresten uit water,
het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), grote wateren, op
komende stoffen en het Deltaplan Zoetwater.

Wicked problem
Marc de Rooy van het ministerie van IenW vertelde hoe wordt
omgegaan met het probleem medicijnresten uit water, door hem
gedefinieerd als een ‘wicked problem’. Hij gaf aan hoe er binnen de
ketenaanpak meer begrip is gekomen voor de verschillende partners en welke stappen er de afgelopen tijd gezet zijn in de gehele
keten. Zo is aan het begin de inzameling van oude geneesmiddelen
beter geregeld en wordt aan het eind onderzoek gedaan naar het
aanpassen van rioolwaterzuiveringsinstallaties om medicijnresten
uit het water te kunnen zuiveren.
Aan de hand van de presentatie van De Rooy en enkele vragen
en stellingen werd gediscussieerd over de verdere stappen in de
Ketenaanpak en welke rol de partners daarbij zouden moeten
spelen.

Opkomende stoffen
In de sessie over opkomende stoffen werd aan de hand van een
aantal cases gesproken over de beleidsproblematiek rondom op
komende stoffen en de problemen bij vergunningverlening. Hierbij
kwam met name de casus GenX aan de orde en de vraag hoe het
hierbij zo mis heeft kunnen gaan bij de vergunningverlening in
relatie tot de drinkwatervoorziening.
Er werd gediscussieerd over de rol van de verschillende overheden
en het bevoegd gezag, de beoordeling van GenX en andere zorgwekkende stoffen. Ook ging het over de koppeling tussen REACH
en de praktijk van vergunningverlening, de toegankelijkheid van
gegevens in verleende vergunningen en de toekomstige situatie van
vergunningverlening onder de Omgevingswet.

Zoet water
In de sessie Zoet water hield directeur Joke Cuperus van PWN een
presentatie. Zij gaf aan dat in het eerste jaar van de Delta-aanpak
veel acties die relevant zijn voor de innamepunten en winningen
van drinkwater, gericht waren op het aanscherpen van de probleemstelling en het maken van plannen.
Volgens Cuperus is voor het vervolg van de Delta-aanpak een duidelijke impuls voor de uitvoering nodig. Toevoegen van acties gericht op de uitvoering van maatregelen, waaronder inzet van het
ruimtelijk instrumentarium, monitoring, toezicht en handhaving
zijn volgens haar essentieel: ‘Daarom zien we veel in een Deltaaanpak Waterkwaliteit en Zoetwater 2.0, die we met de bestuurlijke partners in bijvoorbeeld een Bestuursakkoord Waterkwaliteit
vastleggen. De drinkwatersector vindt een Bestuursakkoord op dit
thema van belang om de inzet op waterkwaliteit te verankeren met
concrete maatregelen, wijze van uitvoering en financiering.’

MINISTER: ‘SAMEN
OPTREKKEN AAN DE HAND VAN
ÉÉN INTEGRALE DELTA-AANPAK’
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