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Beste René Verhulst, 
 
Water is de bron van ons leven. Goede waterkwaliteit is van belang voor de mens en de natuur. Voor ons voedsel, 
voor ons welbevinden en voor de volgende generaties. 
 
Provincies spelen een sleutelrol in het verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren. In het 
rapport ‘Waterkwaliteit & Biodiversiteit’ dat Natuur & Milieu begin maart publiceerde, hebben we aanbevelingen 
gedaan hoe elke partij in het waterveld kan bijdragen aan het verbeteren van waterkwaliteit van het Nederlandse 
oppervlaktewater in de laatste fase van de KRW (2022-2027). Dit rapport heeft veel aandacht gekregen in de media.  
 
Nu de provinciale verkiezingen achter de rug zijn en er onderhandeld wordt over een nieuw coalitieakkoord, is dit 
een goed moment voor provincies om de ambities op waterkwaliteit aan te scherpen. Wij hopen dan ook dat 
waterkwaliteit hoog op uw agenda komt. We willen u daarom nogmaals attenderen op de bevindingen van ons 
rapport.  
 
Provincies kunnen op basis van een heldere inventarisatie van eigenaarschap van wateren en grond, samen met 
gemeenten, waterschappen en terreineigenaren duidelijke afspraken maken over wie verantwoordelijk is voor 
beheer, onderhoud en maatregelen van alle wateren (bijvoorbeeld landschapsverbetering of waterkwaliteit). 
Concreet stellen we de volgende aanbevelingen voor: 

 Ambitieuze toets van door waterschappen voorgestelde KRW-doelen: De provincies zijn verantwoordelijk 
voor het goedkeuren van de door waterschappen aangedragen doelen voor de KRW. De provincies voeren 
de eerste toets uit op de voorgestelde maatregelen en de bijdrage aan het realiseren van de KRW-doelen 
(‘reality check’). Provincies moeten de waterschappen actiever stimuleren om de juiste maatregelen te 
nemen om de KRW-doelen te realiseren. Niet enkel het laaghangend fruit, maar ook ambitieuze 
maatregelen om de KRW-doelen alsnog te halen. 

 Strengere handhaving op wet- en regelgeving rond milieu, natuur en landschap: Succesvolle 
implementatie van beleid staat of valt met handhaving van beleid. Lagere overheden zullen net als de 
Rijksoverheid hun handhaving en sanctiebeleid verder moeten aanscherpen. 

 Voorbereiden op Omgevingswet: anticiperen op deze decentralisering van taken en 
verantwoordelijkheden. Bij het opstellen van omgevingsvisies, omgevingsverordeningen en 
omgevingsplannen is het belangrijk om een goede afstemming tussen beleid op landbouw, natuur en water 
te bereiken. Juist de samenhang met waterkwaliteit moet nu ingebouwd worden, vooral in relatie tot de 
mestwetgeving en bestrijdingsmiddelen (diffuse bronnen).  

Op pagina 49-50 van het rapport vindt u een verdere uitwerking van deze aanbevelingen.  
 
Met deze aanbevelingen willen we provincies helpen om het herstel van de biodiversiteit in het Nederlandse 
oppervlaktewater te versnellen en daarmee de waterkwaliteit van Nederlandse wateren te verbeteren. Dit is ook 
nodig om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) uiterlijk in 2027 te behalen. De noodzaak om nu in actie te 
komen is duidelijk: herstel van ecologische waterkwaliteit is een complex en langdurig proces en de vervuiling maakt 
het steeds moeilijker en duurder om ons water te zuiveren. 
 
Wij gaan graag met u verder in gesprek over de inhoud van het rapport. 
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Met vriendelijke groet, 
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Directeur programma’s 
 
Natuur & Milieu  
Postbus 1578 | 3500 BN Utrecht 
Arthur van Schendelstraat 600 | 3511 MJ Utrecht  

   https://www.natuurenmilieu.nl 




