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Algemeen Overleg Water, Tweede Kamer

Waterkwaliteit op de  
parlementaire agenda 
Het debat tijdens het Algemeen Overleg Water op 24 juni in de 

Tweede Kamer ging voor een groot deel over de drinkwater-

sector  en vooral het onderwerp waterkwaliteit. Onder andere de 

implementatie van de KRW, de gebiedsdossiers drinkwater, de 

Nitraatrichtlijn en vooral het 62 punten-plan van Vewin kwamen 

ruimschoots aan bod.

Verschillende Kamerleden uitten zorgen over de voortgang van 

de Kaderrichtlijn Water (KRW). D66 citeerde de analyse van de 

Europese Commissie dat er te weinig regie is. De Commissie heeft 

kritiek op de implementatie van de KRW in Nederland, vooral 

omdat de ambitie te laag is. Brussel heeft dan ook bij Nederland 

aangedrongen om in te zetten op bronbeleid, om zo de kwaliteit 

van grond- en oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening 

te verbeteren. D66 wil weten of de minister deze zienswijze deelt. 

 

De SP wilde weten hoe de minister verdergaat met de mismatch 

tussen de KRW en de Nitaatrichtlijn. De PvdA is kritisch over het 

nitraatactieplan en wil meer actie en maatregelen. Vewin heeft 

hiervoor in haar 62 punten-plan suggesties gedaan. Ook vroeg 

de SP zich af hoe het komt dat bij de toelating van bestrijdings-

middelen niet goed wordt afgestemd met de KRW-doelen en -eisen. 

Staat van het Water
De minister gaf aan veel verbeteringen te zien, maar dat veel am-

bities nog waargemaakt moeten worden. Over de waterkwaliteit en 

het ‘One out, all out’-principe komt er een aanvullende beoordelings-

indicator vanuit de Europese Commissie, die de verbeteringen van 

de waterkwaliteit beter weergeeft. Minister Schultz van IenM geeft 

aan de doelen van de KRW in 2027 te gaan halen en via de Staat van 

het Water over de voortgang hiervan te zullen rapporteren. 

 

De minister geeft aan dat de gebiedsdossiers drinkwater aangeslo-

ten zijn bij de Regionaal Bestuurlijke Overleggen en opgenomen zijn 

in de stroomgebiedbeheerplannen. Het kabinet komt met een brief 

over de relatie tussen de KRW en de toelating van bestrijdingsmid-

delen. Ook de relatie tussen KRW en Nitraatrichtlijn wordt hierin 

meegenomen. De minister onderkent dat drinkwaterwinningen te 

veel last van mest hebben, volgens haar een ‘historische erfenis’. Zij 

geeft aan dat provincies op dit gebied maatregelen kunnen nemen. 

Over de 62 concrete maatregelen van Vewin was de minister positief. 

Veel van de voorstellen komen overeen met maatregelen waarop 

ook het ministerie inzet. Er volgt nader overleg met Vewin over dit 

onderwerp, waarna de minister haar plannen bekend zal maken.

Om de waterkwaliteit te verbeteren, vroegen PvdA en D66 

aan de minister om meer programmatisch te werk te gaan bij 

het Deltaplan Waterkwaliteit. De minister liet weten via de 

Stuurgroep Water te werken aan goede governance voor water-

kwaliteit. In de Stuurgroep zitten alle relevante ministeries en 

stakeholders aan tafel. 

De PvdA vindt dat de watertoets – en ook de drinkwatertoets –  

een plek moeten krijgen in de Omgevingswet. Ten slotte vraagt 

de PvdA gebiedsgerichte maatregelen en de gebiedsdossiers drink-

water een plek te geven in de Omgevingswet door een wettelijke 

verankering. Voor de gebiedsdossiers drinkwater bestaat geen lan-

delijk overzicht bij het rijk, daar moet wat meer centrale sturing 

en regie op. 

Medicijnresten
De minister gaf aan met alle partijen in de geneesmiddelen keten 

in gesprek te zijn over een effectieve aanpak van medicijnresten. 

Ook verkennen waterschappen en drinkwaterbedrijven welke 

zuiveringsmogelijkheden er zijn. Het kabinet zet in op het ver-

krijgen van Europees geld om het onderzoeksprogramma te 

financieren. De strategie voor geneesmiddelen in Brussel is nog 

niet gereed. Nederland brengt haar onderzoeksvragen in bij een 

EU-onderzoeksfonds van € 10 miljoen. De nationale afspraken 

– vastgelegd in een ketenakkoord – moeten eind dit jaar klaar zijn. 

Verzilting
Ook is gesproken over de zorgen om de toename van de verzilting 

bij bepaalde innamepunten. Het CDA wilde daar een reactie op en 

welke maatregelen nodig zijn. De positie van Schultz is dat in het 

algemeen de initiatiefnemers van de ingrepen in het watersysteem 

de effecten moeten voorkomen of compenseren. Specifiek voor de 

innamepunten (vooral de Lek) heeft ze aangegeven dat met de 

huidige waterstaatswerken de verziltingseffecten kunnen worden 

beheerst. Er zijn geen nieuwe investeringen voor nodig. Wel zijn er 

nadere afspraken vereist en daar wordt aan gewerkt. 


