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Op 1 februari is een commissiedebat gepland 

over het Nationaal Programma Landelijk Gebied.  

De waterschappen geven graag hun visie op het 

NPLG.  

 

Rijkskaders  
Het NPLG beschrijft een samenhangende 

aanpak, waarbij met een gebiedsgerichte 

werkwijze de noodzakelijke transitie van het 

landelijk gebied wordt gerealiseerd, onder regie 

van de provincies.  

 

De Unie van Waterschappen onderstreept dat bij 

deze transitie de rijkskaders voor het water- en 

bodemsysteem de basis vormen voor de 

inrichting van het landelijk gebied en dringt erop 

aan om vraagstukken m.b.t. grondwater, 

waterkwaliteit, verdroging, verzilting, 

wateroverlast en bodemdaling expliciet in de 

gebiedsprogramma’s mee te nemen. Het in 

balans brengen van aan- en afvoer van 

(grond)water is daarbij essentieel. 

 

Een belangrijke volgende stap voor de 

waterschappen is het vertalen van de nationale 

kaders voor water en bodem naar de regionale 

situatie. Deze vertaalslag komt in regionale 

gebiedsprogramma’s die de komende maanden 

onder regie van de provincies opgesteld worden. 

Waterschappen zullen hun kennis van het water- 

en bodemsysteem inbrengen in de 

gebiedsprocessen om met de verschillende 

partijen tot een toekomstbestendige aanpak in 

de regio te komen.  

Kan de minister garanderen dat ‘watervraag-

stukken’ in de gebiedsprogramma’s staan? En 

dat hierop wordt getoetst? 

 

Samenhang belangrijk   
In dit proces is het belangrijk om maatregelen 

doelgericht en in samenhang te kiezen. Het kan 

niet zo zijn dat maatregelen voor het ene doel, 

zoals stikstof, leiden tot achteruitgang op een 

ander doel, zoals waterkwaliteit en -kwantiteit. 

Bijvoorbeeld als verandering in functiegebruik  

leidt tot meer uit- en afspoeling van meststoffen 

en gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlak-

tewater. We verwachten dat hiervoor nationale 

kaders komen en maken graag afspraken met de 

provincies over de samenhangende activiteiten 

die nodig zijn om de doelen van de Kaderrichtlijn 

Water te halen. 

 

Hoe zorgt de minister ervoor dat verandering 

van functiegebruik niet leidt tot een achter-

uitgang van de waterkwaliteit? 

 

Duidelijkheid gevraagd  
De Unie van Waterschappen begrijpt dat een 

zorgvuldige voorbereiding van de kaders tijd 

kost, maar vindt het onbevredigend dat het rijk 

nog geen duidelijkheid geeft over bijvoorbeeld de 

verdeling van doelen per provincie en kaders die 

voortkomen uit het landbouwakkoord. Hierdoor 

neemt de tijdsdruk in de regio verder toe. 

Waterschappen ervaren deze tijdsdruk als een 

duivels dilemma tussen enerzijds de tijd die 

nodig is voor het doorlopen van een zorgvuldig 
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gebiedsproces en anderzijds het tijdig halen van 

doelen, waaronder de KRW-doelen in 2027. 

 

Wanneer kan de minister duidelijkheid geven  

over bijvoorbeeld de verdeling van doelen per 

provincie en kaders die voortkomen uit het 

landbouwakkoord? 

 

Zoals gezegd onderstrepen de waterschappen 

het belang van het tijdig halen van de doelen 

voor de KRW in heel Nederland. De 

implementatie van maatregelen uit het 7de 

Nitraatactieprogramma (NAP) en addendum 

zijn een stap in de goede richting, maar geven 

nog niet de garantie dat de KRW-doelen vanuit 

de landbouw ook daadwerkelijk gehaald worden. 

De stap naar de uitvoering zal in de 

gebiedsprocessen gemaakt moeten worden, 

onder andere voor beekdalherstel.  

Grond is schaars en de beschikbaarheid van 

grond is cruciaal in het leggen van de ruimtelijke 

puzzel. Met een nationale grondbank, naast 

provinciale grondfaciliteiten, voegt het rijk extra 

slagkracht toe aan de regio. Waterschappen 

vinden het belangrijk dat de vrijgekomen grond 

ingebracht wordt in de ruimtelijke puzzel, en ook 

beschikbaar komt voor het vergroten van de 

veerkracht van het watersysteem. 

Kan de minister garanderen dat de maatrege-

len zoals verwoord in het addendum van het 

7de NAP worden uitgevoerd voor 2027? 

 


