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‘Beschermingsbeleid is 
maatwerk’
Op het gebied van waterkwaliteit blijven de 

provincies werken aan het behalen van de doelen 

van de Europese Kaderrichtlijn Water in 2027. 

De grootste uitdagingen zijn de meststoffen en 

resten van gewasbeschermingsmiddelen uit 

de landbouw. Maar de waterkwaliteit van het 

oppervlakte- en grondwater kent ook nieuwe 

uitdagingen, zoals opkomende stoffen, PFAS, 

microplastics en medicijnresten. Gedeputeerde 

Nienke Homan (Provincie Groningen) over de 

noodzaak van maatwerk bij beschermingsbeleid.
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Oproep aan het kabinet: 
‘Maak werk van 
watertransitie’
Jaarlijks publiceert Vewin bij de start van het 

parlementaire jaar op Prinsjesdag de Lobby-

agenda. Dit jaar benadrukt Vewin hierin haar 

oproep aan het nieuwe kabinet voor een 

watertransitie, gericht op een klimaatrobuust 

systeem dat de toekomstige waterbeschik-

baarheid én waterkwaliteit verzekert. 

‘Maatregelen stroom
gebiedbeheerplannen 
moeten strenger’
‘De Europese lidstaten doen te weinig om de 

doelen uit de Kaderrichtlijn Water op tijd te 

halen’: dat is de conclusie van het rapport ‘The 

final sprint for Europe’s rivers’, dat het Wereld 

Natuur Fonds (WWF) en Natuurmonumenten 

hebben uitgebracht over de nieuwe stroom-

gebiedbeheerplannen. Paul Vertegaal en Tom 

Kunzler van de vereniging Natuurmonumenten 

vertellen meer over de samenhang tussen water-

kwaliteit en natuur, en over de uitdagingen op 

het gebied van waterkwaliteit.9


