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Adviescommissie Water (AcW)

‘Vanuit gedeelde urgentie werken 
aan verbeteren waterkwaliteit’

Afgelopen zomer presenteerde de Adviescommissie Water (AcW) 

een briefadvies over waterkwaliteit aan de minister van IenM. 

Het is de opmaat voor een definitief advies dat volgend jaar 

wordt verwacht. Voorzitter Hans van der Vlist vertelt meer over 

de werkwijze van de commissie en geeft een doorkijkje naar de 

toekomst.

Op hoofdlijnen constateerde de com-

missie in haar briefadvies van 15 juni jl. 

dat verbetering in de waterkwaliteit een 

gezamenlijke opgave is voor het rijk, de 

waterbeheerders, het bedrijfsleven, de 

drinkwaterbedrijven en de burgers. Het ad-

vies had twee hoofdpunten, aldus Van der 

Vlist: ‘Volgens de AcW is er onvoldoende 

zicht op het behalen van de doelen uit de 

Kaderrichtlijn Water. In 2000 is afgespro-

ken om in 2015 bepaalde doelen te halen 

op het gebied van chemische en ecologische 
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waterkwaliteit. Nederland haalt de deadline 

van 2015 niet en heeft uitstel gevraagd tot 

2027. Inmiddels begint duidelijk te wor-

den dat zelfs dát niet wordt gehaald. Dat 

knelt om verschillende redenen. Ten eerste 

natuurlijk omdat we gewoon voldoende 

schoon en betrouwbaar water willen voor 

onze inwoners. Maar ook omdat we wil-

len – en moeten – voldoen aan de Europese 

regelgeving. Daarnaast heeft Nederland een 

behoorlijke ambitie om zich internationaal 

neer te zetten als waterland bij uitstek. Dan 

is het niet handig als je je eigen winkel niet 

op orde hebt.’

Kennisagenda oppoetsen
‘Een tweede punt van het advies heeft er-

mee te maken dat we achter de feiten aanlo-

pen. De KRW focust op een klein aantal stof-

fen die in 2000 bekend waren. Inmiddels 

worden talloze zogeheten ‘nieuwe stoffen’ 

aangetroffen in het oppervlaktewater: nieu-

we geneesmiddelen en chemicaliën, micro-

plastics, nanodeeltjes en ga zo maar door. 

Er is nog geen consensus over de ernst van 

deze ontwikkelingen, simpelweg omdat er 

te weinig kennis is. Je zult dus een behoor-

lijke impuls moeten geven om dit vraagstuk 

op de kennisagenda te zetten en er daarna 

beleid voor te ontwikkelen. Zonder weten-

schappelijk onderzoek kun je geen normen 

stellen voor nieuwe stoffen, terwijl de 

waterschappen en de drinkwaterbedrijven 

daar wel om vragen.’

Gedeelde urgentie
‘Daarnaast geeft de commissie aan zich 

zorgen te maken over de manier waarop de 

problemen worden aangepakt. Bij de vraag 

wáár in de keten je moet ingrijpen, voert te 

vaak de financiële discussie de boventoon. 

Wij pleiten ervoor dat de belangrijkste 

spelers nu eerst gezamenlijk de knelpun-

ten benoemen en een gedeelde urgentie 

uitspreken, zonder aan de voorkant al te 

bepalen wie wat moet betalen. Als je het 

eens bent over de knelpunten en waar je 

de problemen het beste kunt aanpakken, 

komt daarna de financieringsvraag wel.’

Hoe is het volgens uw commissie gesteld met de 

waterkwaliteit in Nederland en waar zitten de 

belangrijkste knelpunten?

Van der Vlist: ‘Je hoort vaak in algemene 

termen praten over de waterkwaliteit in 

Nederland. Maar er is niet één waterkwali-

teit. We hebben een heel verfijnd watersys-

teem: op sommige plekken is het goed, op 

andere niet. En wat op de ene plek een knel-

punt is, hoeft dat elders niet te zijn. Maar in 

grote lijnen kun je zeggen dat het de laatste 

decennia de goede kant op gaat, maar dat er 

een paar grote knelpunten zijn.’ 

Duurzaamheid en bronaanpak
‘Nederland voldoet niet aan de KRW-doelen, 

maar hoe erg is dat? Natuurlijk willen we 

voldoen aan de Europese regels, maar 

uiteindelijk doe je dit voor je eigen inwo-

ners. Het gaat daarbij onder andere om 

volksgezondheid, maar ook om geld. Je 

kunt alle ongewenste stoffen wel ‘end of 

pipe’ uit het water zuiveren, maar dat kost 

steeds meer gemeenschapsgeld. Veel van 

die stoffen komen uit de landbouw; denk 

aan meststoffen, diergeneesmiddelen en 

gewasbeschermingsmiddelen. Ik denk dat 

het dé uitdaging van de komende jaren is 

om de omslag te maken naar een duurzame 

bronaanpak, waarbij de landbouw en de 

industrie niet meer ‘gratis’ de gevolgen van 

hun productiemethoden afwentelen op de 

samenleving.’

‘Een ander knelpunt dat wij hebben gesig-

naleerd, zijn de inconsistenties in het toela-

tingsbeleid, zowel in Brussel als nationaal. 

Enerzijds halen we de KRW-doelen niet, an-

derzijds wordt bij de toelating van genees-

middelen en gewasbeschermingsmiddelen 

geen sluitende watertoets gedaan. Dat zou 

anders kunnen.’

Kunt u aangeven wanneer het definitieve advies 

van uw commissie aan de minister volgt en wat de 

hoofdlijnen zullen zijn?

Van der Vlist: ‘Afhankelijk van wanneer de 

minister haar waterkwaliteitsaanpak aan 

de Tweede Kamer voorlegt, presenteren wij 

ons definitieve advies, ik verwacht medio 

2016. Ik kan daar nu nog niet op vooruitlo-

pen, maar het is duidelijk dat we de lijn van 

het briefadvies van afgelopen zomer volgen. 

We zullen nader ingaan op de knelpunten 

in de landbouw, volgens ons toch de groot-

ste bron van de problemen. Daartoe gaan 

we de komende maanden nader in gesprek 

met de belangrijkste stakeholders – de wa-

terschappen, de drinkwaterbedrijven en de 

landbouwsector.’

Rol AcW
‘Vewin en de Unie van Waterschappen heb-

ben al eerder opgeroepen tot het opstellen 

van een Deltaplan Waterkwaliteit. De rol 

van de AcW is om bij dit soort discussies te 

kijken of de zorgen die stakeholders uiten, 

terecht zijn. Vervolgens kunnen we een bij-

drage leveren aan het beantwoorden van de 

vraag waarop Nederland zou moeten focus-

sen voor het oplossen van de problematiek. 

Wij zijn geen onheilsprofeet, maar geven 

een klein zetje aan een bal die al in bewe-

ging is. Onze werkwijze is dat we kennis 

verzamelen en eventuele knelpunten boven 

tafel proberen te krijgen. We hebben geen 

grote beleidsstaf, dus maken graag gebruik 

van de kennis van onze partners. Door onze 

denklijn daarna te ijken aan de hand van 

meningen van verschillende deskundigen 

komen we tot een integrale visie die we 

presenteren aan het ministerie. Zoals het 

ook in onze taakomschrijving staat: ‘De 

AcW adviseert de minister, gevraagd en 

ongevraagd’.’

Adviescommissie Water
De Adviescommissie Water adviseert 

de minister van Infrastructuur en 

Milieu, gevraagd en ongevraagd. De 

Adviescommissie Water (AcW) bestaat 

momenteel uit Hans van der Vlist (voor-

zitter), Ineke Bakker, Hans Bressers, 

Lieve Declercq, Koos van Oord, Henk 

Jan Overbeek, Sybe Schaap en Harry van 

Waveren, en vergadert ongeveer vijf keer 

per jaar. 

Bij de voorbereiding van adviezen kan 

de commissie zich laten bijstaan door 

externe deskundigen. Ook kunnen des-

gewenst hoorzittingen worden gehouden 

over beleidsuitvoering en ontwikkelingen 

op het gebied van waterbeheer. 

Elk jaar wordt een werkprogramma op-

gesteld, maar de uiteindelijke keuze van 

adviesonderwerpen hangt af van actu-

ele ontwikkelingen en beleidsvragen. De 

commissie volgt de ontwikkelingen op de 

terreinen waarover zij eerder advies heeft 

uitgebracht en onderneemt, wanneer 

daar aanleiding toe is, vervolgacties.


