Slag naar
maatwerk
Water: een belangrijk item in de dagelijkse wereld van een landbouwer,
maar ook in die van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).
Alle stappen die gezet worden, zijn richting het gezamenlijke doel: het
verbeteren van de waterkwaliteit.
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“W

aar knelt de schoen?
Daar moeten we
wat aan doen”, zegt
Wilbert van Zeventer, coördinerend beleidsmanager bij het
ministerie van I&W. “Er blijken altijd
emissieroutes te zijn. Een goede analyse
uitvoeren, zoals in het project Schoon erf,
schone sloot, past bij de Delta-aanpak.”
De waterkwaliteit is in de afgelopen jaren
verbeterd, maar nog onvoldoende om alle
doelen van de Europese Kaderrichtlijn
Water (KRW) te halen. Met de intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en
Zoetwater willen overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten
een stevige impuls geven aan de verbetering van de waterkwaliteit. In de aanpak
streven de partijen er naar om de gezamenlijke ambitie en doelen voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond
water voor duurzaam gebruik te behalen.
De Delta-aanpak werkt aan de hand van
de vier A’s: Analyse, Ambitie, Alliantie en
Actie. Egon Ariens, programmamanager
Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater
bij het ministerie van I&W, legt uit hoe de
vier A’s werken: “We kijken eerst naar wat
er aan de hand is. Hoe zit dat probleem
in elkaar? Stap twee is met elkaar kijken
waar we naar toe willen. Als je het samen
eens bent over wat het probleem is, kun
je makkelijker een oplossing vinden. Dat
doen we samen met kennisinstituten om
de feiten goed te hebben. Als het probleem en het startpunt helder is, kunnen
we een concreet actieplan bedenken en
dan samen met allianties van betrokken
partijen uitvoeren.”
Voor de land- en tuinbouw zijn er diverse
generieke regels, maar met de aanpak
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wil het ministerie de slag naar maatwerk
maken. Van Zeventer: “De knelpunten
verschillen per sector. Net als de effectiviteit en doelmatigheid van beschikbare
maatregelen.”

ZELF DOEN
Ariens: “Regionaal worden er afspraken
gemaakt. Daarbij zijn niet alleen regionale
overheden betrokken, maar ook natuurorganisaties, LTO, de KAVB, drinkwaterbedrijven, kennispartners en meer. Door
deze groepen erbij te betrekken, vangen
we een groot deel van het speelveld en
zullen de afspraken beter aansluiten.
Maar de agrariër moet het uiteindelijk
doen. Dat we via koepelorganisaties als
de KAVB verbinding hebben met de teler,
is positief. De samenwerking is prettig en
nodig om de kwaliteit van het water te
verbeteren. Deze gezamenlijke opstelling
past bij de Delta-aanpak. Wij zien dat de
bloembollensector proactief bezig is. Het
is mooi dat er een visie op water is.” Van
Zeventer vult aan: “De visie op water geeft
een signaal af. De urgentie en het belang
van goed water nemen toe.”
“De bewustwording in de bloembollensector is sterk. Net als het handelingsperspectief”, meent Ariens. “Niks doen is
achteruitgang. Aan de problemen moeten
en kunnen we wat doen. Voorbeeld is het
project Schoon erf, schone sloot, maar ook
water opslaan (project Spaarwater).”
Van Zeventer: “Er moet wel resultaat binnen redelijke termijn te zien zijn. Ook wij
weten dat als je vandaag zou stoppen met
fosfaatbemesting, dat dit morgen en ook
over een jaar nog niet in de sloot zichtbaar
is. Belangrijk is het om successen te delen.
Die resultaten komen ook in Brussel
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Prioriteiten

In de Delta-aanpak staan de actieplannen.
Drie hebben prioriteit: Meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten uit
water. Verder staat in het plan: grote wateren, bescherming bronnen voor drinkwater,
kennisimpuls, stroomgebiedbeheerplannen,
Deltaprogramma Zoetwater, Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW), microplastics, duurzame financiering waterbeheer,
circulaire economie en waterkwaliteit breed.

terecht en sluiten daar aan op het aanzien
dat we hebben: ‘als het niet in Nederland
met al die kennis van water en land- en
tuinbouw kan, waar dan wel?’ Door
knelpunten met maatwerk aan te pakken,
gaan we in onze kracht staan.”

DIALOOG
Dat samenwerking met betrokken partijen
beter resultaat levert, kwam bijvoorbeeld
tot uiting toen er gesproken werd over
de drukregistratie voorziening. “Daarop
kwam weerstand vanuit de sector. Er is
een mismatch tussen wat er in de praktijk
gebeurt en wat er wettelijk is toegestaan.
Toen na een dialoog het knelpunt duidelijk werd, konden we er gezamenlijk aan
werken”, vertelt Van Zeventer.
Op het gebied van gewasbescherming
spuiten, zijn veel vorderingen gemaakt.
De techniek zorgt voor minder drift en
de bespuiting is steeds plaatsspecifieker.
Maar nu de techniek hoogwaardig is, zijn
er andere risico’s volgens Van Zeventer:
“Een risico is dat die hoogwaardige techniek niet goed wordt toegepast. Bijvoorbeeld met de spuitboom te hoog boven
het gewas, dan neemt de drift aanzienlijk
toe. Dan komen er toch gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater
en komt de toelating onder druk te staan.
Dan bestaat de kans op meer beperkingen
voor middelen. Dat blijft lastig.”

Egon Ariens en Wilbert van Zeventer: ‘De agrariër moet het doen’

De intentieverklaring Delta-aanpak is
goed, maar de volgende stap is nog resultaatgerichter werken en financieel afspraken maken volgens Ariens: “Water staat
stevig op de politieke agenda. We krijgen
in het regeerakkoord 275 miljoen extra
voor natuur en waterkwaliteit. Hiermee
kunnen we inzetten op de prioriteiten van
de Delta-aanpak en hebben we de middelen om oplossingen te stimuleren. Als
alle betrokken partijen zich inzetten voor
water, komen we heel ver. Dan slagen we
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erin de waterkwaliteit te verbeteren.”
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