
  

35925-XII-59 22 november 2021 
  

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 
  

MOTIE VAN DE LEDEN MADLENER EN WILDERS 
    Wetgevingsoverleg - Water 
  

Voldoende budget voor waterveiligheid 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het huidige budget voor waterveiligheid de komende 
jaren tekort schiet, 

spreekt uit dat waterveiligheid in Limburg en de rest van Nederland de 

hoogste prioriteit verdiend en dat het beschikbare budget voor 

waterveiligneid,door een volgend kabinet.voldoende moet worden 

opgehoogd, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Madlener 

Wilders 
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Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 
  

MOTIE VAN HET LID TJEERD DE GROOT 
    Wetgevingsoverleg - Water 
  

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de potentiele kosten van het toewerken naar een 

dubbele doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid 

inmiddels in kaart zijn gebracht naar aanleiding van de motie De 

Groot/Bromet (Motie 35570-XII-77)*; 

overwegende dat het hanteren van een dubbele doelstelling naast 

kosten ook besparingen en baten kan opleveren op het gebied van 

verminderd onderhoud, de biodiversiteit en de waterkwaliteit, gelet 

ook op de verschillende wettelijke kaders; 

van mening dat een compleet beeld van deze baten en besparingen 

nodig is om een gewogen beslissing te kunnen nemen over budgetten; 

verzoekt de regering om aan de hand van een aantal concrete 

voorbeeldprojecten een onafhankelijke analyse uit te laten voeren 

naar de mogelijke besparingen, baten en kosten die een dubbele 

doelstelling voor de ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid met zich 

meebrengen op verschillende beleidsterreinen voor alle overheden, 

uitgedrukt in monetaire waarde, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Tjeerd de Groot 

  

  

 



  

35925-XIl-61 22 november 2021 
  

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 
  

MOTIE VAN DE LEDEN DE HOOP EN BROMET 
    Wetgevingsoverleg - Water 
  

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat provincie Limburg wegens zijn ligging relatief 

kwetsbaar is voor hoogwater; 

van mening dat woningen in kwetsbare gebieden beter bestand 

moeten zijn tegen wateroverlast en dat huishoudens hier ook 

ondersteund in moeten worden; 

verzoekt de regering om in gebieden met een relatief hoog risico op 

hoogwater, gericht in te zetten op adaptieve maatregelen in de 

gebouwde omgeving, bijvoorbeeld door middel van 

bewustwordingscampagnes en subsidieregelingen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

de Hoop 

Bromet 
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Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 
  

MOTIE VAN HET LID BROMET 
    Wetgevingsoverleg - Water 
  

Motie Veen 

De Kamer, 

Gehoord de beraadslaging, 

Overwegende dat met verhoging van de waterstanden het 

veenweidegebied een grote bijdrage kan leveren aan het tegengaan 

van de opwarming van de aarde; 

Overwegende dat de Kamer en het Klimaatakkoord t@t hier eerder 

toe hebben besloten, maar dat dit nog vrijwel nergens is 

gerealiseerd; 

Overwegende dat de doelen voor 2030 uit het klimaatakkoord, in het 

geval van de veenweidegebieden geen uitzicht bieden op de lange 

termijn; 

Verzoekt de regering om te inventariseren hoe we tussen 2030 en 

2050 meer CO2 in veenweidegebieden kunnen vasthouden; 

En gaat over tot de orde van de dag; 

Bromet 
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Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 
  

MOTIE VAN HET LID BROMET 
    Wetgevingsoverleg - Water 
  

Motie onderzoek uitvoering KRW maatregelen 

De Kamer, 

Gehoord de beraadslaging, 

Overwegende, dat de nu geplande en vastgestelde maatregelen 

onvoldoende zijn om tijdig aan de doelen voor de Kaderrichtlijn 

Water te halen; 

Constaterende, dat uit de rapportages (Stroomgebied 

Beheersplannen) blijkt dat een groot deel van de maatregelen niet, 

niet tijdig of niet volledig wordt uitgevoerd; 

Verzoekt de regering om onafhankelijk te laten onderzoeken waarom 

veel van de maatregelen niet tot uitvoering zijn gekomen en de 

Kamer hier voor de zomer over te informeren; 

Verzoekt de regering om de Kamer voor de zomer te informeren hoe 

de doelen alsnog gehaald kunnen worden; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Bromet 
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Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 
  

MOTIE VAN HET LID BROMET 
    Wetgevingsoverleg - Water 
  

és 

Motie tijdelijke lozingsvergunningen 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

Overwegende, dat de kwaliteit van grond- en opperviaktewater sterk 

lijdt onder het legaal/verguni lozen van schadelijke stoffen, met 

gevolgen voor de natuur en ons drinkwater; 

Constaterende, dat met de nu vastgestelde maatregelen de 

doelstellingen uit de KRW niet worden gehaald en dat minder 

lozingen van schadelijke stoffen nodig is; 

Verzoekt de minister om samen met provincies en andere 

vergunningverleners geen lozingsvergunningen meer te verlenen die 

langer lopen dan 2027 en lozingen na 2027 alleen te vergunnen als 

de waterkwaliteit ruim aan de normen voldoet; 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Bromet 
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Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 
  

MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN BOSWIJK 
  

Wetgevingsoverleg - Water   
  

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het RIVM met de waterschappen samenwerkt om 

rioolwateronderzoek te doen en daarmee lokale corona-uitbraken vroeg kan 

signaleren; 

overwegende dat rioolwateronderzoek ook kan bijdragen aan een gerichte aanpak 

om de waterkwaliteit te verhogen door de bronnen van gevaarlijke stoffen zoals 

PFAS, microplastics, drugs en medicijnresten op te sporen; 

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de beschikbare data van 

rioolwaterzuiveringsinstallaties worden gebruikt om (gebieds)gerichte maatregelen 

te nemen teneinde de waterkwaliteit te verbeteren; 

en gaat over tot de arde van de dag. 

Grinwis 

Rosy 
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Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 
  

MOTIE VAN DE LEDEN GRINWIS EN BOSWIJK 
    Wetgevingsoverleg - Water 
  

De Kamer 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de data uit rioolwateronderzoek in sommige gevallen al tot op 

perceelsniveau herleidbaar dé en deze informatie bevat over leefstijlkenmerken, zoals 

het gebruik van drugs en medicijnen; 

overwegende dat deze big brown data kansen bieden, maar ook tot ethische 

dilemma’s leiden; 

verzoekt de regering in samenwerking met de waterschappen en het RIVM tot een 

ethisch kader te komen inzake het verkrijgen, beheren en gebruiken van data uit 

rioolwateronderzoek, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Grinwis 

Bos vy lL 
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Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 
  

MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN DER PLAS 
    Wetgevingsoverleg - Water 
  

{© 

WGO Water — motie afstemming KRW-normen op achtergrondbelasting 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat onderzoek laat zien dat de KRW-normen voor stikstof in brakke wateren 

mogelijk te hoog liggen; 

overwegende dat niet alle waterbeheerders de KRW-normen hebben afgestemd op de niet 

beinvioedbare achtergrondbelasting en nalevering uit de bodem; 

verzoekt de regering in overleg met de waterbeheerders ervoor te zorgen dat de KRW- 

normen overal afgestemd worden op de niet beinviloedbare nutriéntenbelasting, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Stoffer 

Van der Plas 
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Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 
  

MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN DER PLAS 
    Wetgevingsoverleg - Water 
  

WGO Water — motie geen ontpoldering Westerschelde 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt de regering in het ontwerp Nationaal Waterprogramma op te nemen dat eventueel 

natuurherstel in het Westerscheldegebied wordt gerealiseerd via buitendijkse maatregelen 

en niet door nieuwe ontpoldering van goede landbouwgronden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Stoffer 

Van der Plas 

 


