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Aan de fractie Bedrijven 

 

Datum: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door: 

8 september 2022    Sloot, Juul 

Onderwerp:   Doorkiesnummer / e-mail: 

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 4.5 Reglement van Orde over stikstof, NPLG 
en KRW 

(0344) 64 

Beste meneer/mevrouw,  

Hieronder treft u de antwoorden aan op de door u gestelde schriftelijke vragen conform artikel 4.5 
van het Reglement van Orde voor het Algemeen bestuur.  
 
De vragen zijn overgenomen en voorzien van een antwoord. 
 
Naar onze informatie vindt er op 22 augustus a.s. een bestuurlijk overleg plaats tussen 
bestuursleden van diverse belanghebbende partijen en kabinetsleden omtrent Stikstof. 
Gelet op het feit dat Water en Bodem sturend moeten zijn als we toewerken naar een bestendig en 
robuust Nederland. Inachtnemende de rol van de Provincies zijn ook de waterschappen als 
uitvoerende organisaties belanghebbenden in de stikstofproblematiek. 
Zij hebben ruimte in de vergunningen nodig om hun uiteénlopende taken te kunnen uitvoeren. 
Water is niet alleen waterkwaliteit, maar ook watersysteem, verzilting, veenweideproblematiek, 
droogteproblematiek, waterbeschikbaarheid etc.etc. en vraagt gebiedsgerichte aanpakken. 
Gelet op de inbreng van de Unie van Waterschappen bij dit overleg (wij gaan ervanuit ook namens 
Waterschap Rivierenland) worden wij graag geïnformeerd en vernemen uw opinie omtrent: 
 

1. De borging binnen het NPLG omtrent het halen van de doelen van de Nitraatrichtlijn voor 
oppervlaktewater en de KRW-doelen. 
 

Antwoord: De doelstellingen van de KRW, de Nitraatrichtlijn en de EU Grondwaterrichtlijn worden 
meegenomen in de opgave van het NPLG. Dit heeft met name betrekking op de kwaliteit van 
oppervlakte- en grondwater, voor zover beïnvloed door landbouw (nutriënten en 
gewasbeschermingsmiddelen). Het NPLG wordt uitgewerkt door de provincies in zogenaamde 
gebiedsprogramma’s. In deze gebiedsprogramma’s worden maatregelen geprogrammeerd om de 
genoemde doelen te bereiken. Op deze wijze zal de NPLG-aanpak een extra impuls geven aan een 
integrale realisatie van de KRW-doelen.  
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2. De zorg omtrent de voortgang in aanpak waterproblemen als inzichtelijkheid van de opgave 
inzake stikstofdossier onduidelijk blijven. 

 
Antwoord: Zoals hierboven aangegeven, geeft de aanpak van het stikstofdossier door middel van 
het PLG een impuls aan de aanpak van diverse “wateropgaven”, zoals bijvoorbeeld waterkwaliteit 
en waterbeschikbaarheid. Dit betekent echter niet dat wij wachten op de gebiedsprogramma’s die 
in het kader van het NPLG opgesteld gaan worden. Conform de opgave en maatregelen uit ons WBP 
en KRW-3 plan, gaan wij door met de uitvoering van de aanpak van onze opgaven.  
 

3. De impact en risico’s op verhoging uit- en afspoeling van meststoffen naar 
oppervlaktewater als grasland van stoppende veehouderijbedrijven wordt omgezet naar 
akkerbouw-en tuinbouwgrond 

 
Antwoord: Wij begrijpen uw zorg hierover. Daarom is afgesproken dat in het NPLG niet wordt 
afgewenteld op andere dossiers. Dat betekent dat KRW integraal wordt afgewogen in de keuzes die 
gemaakt worden in het kader van stikstof maatregelen (zoals bijvoorbeeld stoppende 
veehouderijen). Deze maatregelen mogen niet afwentelen op de opgave van de KRW en daarmee de 
uit- en afspoeling van meststoffen. 
 

4. De toereikendheid van financiële middelen, in de context van beoogde planvorming 
Stikstof tot het halen van de doelen van de Nitraatrichtlijn voor oppervlaktewater en de 
KRW-doelen in 2027 
 

Antwoord: In dit stadium zijn de financiële gevolgen van de provinciale gebiedsprogramma’s nog 
niet bekend. De komende maanden zal overleg met de provincies over het NPLG worden gestart. In 
deze overleggen zal de planning, inhoud en de financiën van de gebiedsprogramma’s aan de orde 
komen. 
 
Wij hopen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, 
de secretaris-directeur,                   de waarnemend dijkgraaf,   
 
 
 
 
Ir. Z.C. Vonk                         M.H.M. Gremmen  
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: geen 
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 Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 
beantwoorden. 

Afschrift: archief (zonder bijlage) 

 
 


