
De biodiversiteit in Nederland mag vanaf 2010 niet meer
afnemen. Een heel belangrijke voorwaarde hiervoor is dat
de waterkwaliteit toeneemt.

Ruimte voor natuur, de mens en schone lucht zijn
belangrijker dan schoon water.

De vervuiler moet betalen, dus de land- en tuinbouw mag
best wat extra inspanningen leveren. Dit draagt bij aan
het innovatief vermogen van de agrariërs.

De land- en tuinbouw kan nu niet anders dan zo efficiënt
en goedkoop mogelijk te produceren, omdat de
consument niet wil betalen voor milieuvriendelijke
producten. De samenleving moet daarom opdraaien voor
de extra kosten.

We hebben een reputatie in de wereld als waterland,
maar we leunen nog op prestaties van vroeger.
Resultaten uit het verleden bieden echter geen garantie
voor de toekomst. We moeten daarom investeren en
proberen voorloper zijn.

Het is voor Nederland niet mogelijk schoner water te
hebben dan Scandinavië. Water en grond worden in
Nederland immers veel intensiever gebruikt.

Het is onacceptabel om dieren te vangen om een
ecologisch systeem op te bouwen. We moeten niet
het gevolg aanpakken, maar de oorzaak.

Brasem wegvangen is een goede oplossing waarmee
op korte termijn verbeteringen zullen optreden. De vissen
woelen de grond om en vervuilen zo het water met de
stoffen uit het slib.

44 miljoen euro, oftewel 4% van de kosten van het
drinkwaterzuiveringsysteem, worden direct veroorzaakt
door de vervuiling van het water door gewasbescher-
mingsmiddelen. Het is daarom belangrijk dat de
gewasbeschermingsmiddelen niet uitspoelen in het
grond- en oppervlaktewater.

Er is al afgesproken de emissie van gewasbeschermings-
middelen in grond- en oppervlaktewater terug te brengen.

Schoon water is een erfenis voor onze kinderen, we
moeten dus ons best doen dit te realiseren.

We hoeven niet altijd het beste jongetje uit de klas
te zijn. Laat andere Europese landen maar voorop lopen.

Er is weerstand nodig om tot veranderingen te komen.
Zonder ambitie hoef je niet eens te beginnen.

Polderen past in de Nederlandse cultuur.
En beleidsmatig kan het heel handig zijn weinig ambitie
te tonen in Europees overleg. Dan kun je vervolgens
alsnog goede resultaten bereiken.

Schoon water is de
belangrijkste voorwaarde
voor een goede staat van
de natuur

Voor schoon water mogen
we van de land- en
tuinbouw grotere
bijdragen vragen dan nu

De Nederlandse inzet
moet zijn het schoonste
water van Europa te
hebben

Om drinkwaterzuivering
betaalbaar te houden, is
het noodzakelijk dat het
gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen
fors wordt terug
gedrongen

We moeten maximale
inspanning leveren om
het oppervlaktewater
zo schoon mogelijk te
krijgen

eens

Zeestraat 84 _ 2518 AD Den Haag
t 070 318 44 44

maatschappelijkcafe@schuttelaar.nl

www.schuttelaar.nl

eens

eens

eens

eens

oneens

oneens

oneens

oneens

oneens

• Annelies Brinkman,
Schuttelaar & Partners
overhandigt de prijs voor
beste debater aan Fred Bloot,
Sportvisserij Nederland.

• Dagvoorzitter Suzanne van der Pijll,
Schuttelaar & Partners.

Lagerhuisdebat
Tijdens het Lagerhuisdebat wordt er fel
gediscussieerd, onder andere over de
bijdragen die de land- en tuinbouw zou
moeten leveren om de waterkwaliteit te
verbeteren. De meerderheid is het er over
eens dat hoge ambities belangrijker zijn dan
‘doorpolderen’ met als gevolg lagere
ambities.

Het wegvangen van grote
hoeveelheden brasem als
ecologische maatregel, is
onacceptabel
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Beter hoge ambities
met weerstand dan
doorpolderen met lage
ambities
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‘Voorbij de verbeeldingskracht’ is het thema van de serie

Maatschappelijk Cafés die Schuttelaar & Partners dit jaar

organiseert. We zetten drie onderwerpen op de agenda: dierlijke

eiwitten, CO2-labelling en water. Groene thema’s domineren de

agenda van de toekomst. De ecologische uitdagingen waar we de

komende decennia voor staan, overstijgen onze verbeeldingskracht.

Langzaamaan begint dit besef in de samenleving door te dringen.

Bij de voorlopers uit het bedrijfsleven die hier nieuwe business-

kansen in zien. Bij de overheid die nadrukkelijker een beroep doet

op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van partijen om te komen

tot gedragsverandering en bij te dragen aan oplossingen.
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Water staat volop in de aandacht. Schoon en gezond water is echter niet langer
een inspanningsverplichting. De Europese Kaderrichtlijn Water, hét over-
koepelende plan om het water in Europa schoon en natuurlijk te krijgen, stuurt
ondubbelzinnig aan op resultaat. Aan schoon water hangt echter wel een
prijskaartje. De centrale vraag van dit Maatschappelijk Café is: wat blijft er
over van onze ambities als het geld gaat kosten? Deskundigen uit wetenschap,
bedrijfsleven en overheid schetsen hun visie op het thema, waarna zij kritisch
worden ondervraagd door het maatschappelijk panel bestaande uit Teo Wams
(directeur Natuurbeheer Vereniging Natuurmonumenten) en Simon Vink
(woordvoerder Raad van Bestuur Wageningen UR).

Nederland zal doelen niet halen
“Hoewel een substantiële ecologische winst behaald zal worden, zullen de doelen voor
de regionale wateren die de Nederlandse overheid voor 2027 stelt, waarschijnlijk niet
gehaald worden met het voorgestelde maatregelenpakket”. Dit is watWillem
Ligtvoet, projectleider ex-ante evaluatie KRW van het Milieu- en Natuurplan-
bureau, nu al kan concluderen na een evaluatie van de door de waterschappen
voorgestelde maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water. Schoon, veilig water
en een goede ecologische kwaliteit zijn de belangrijkste doelstellingen van de KRW.
De kosten die gemoeid zijn met het voorgestelde maatregelenpakket zijn beperkt.
De ecologische winst die geboekt zal worden is vooral het gevolg van een forse inzet
van inrichtingsmaatregelen en de verbetering van rioolwaterzuiveringen. “Maar toch
verbetert de waterkwaliteit tot 2027 niet zo heel veel. Dat komt doordat de belasting
vanuit de landbouwgronden zo hoog blijft. Hiervoor zijn twee oplossingsrichtingen”,
aldus Ligtvoet. “Nederland zou de ambities voor 2027 nu al kunnen verlagen of er
rekening mee houden dat er meer maatregelen genomen moeten worden.” De eerste
soort extra maatregelen is het verder natuurvriendelijk inrichten van waterlopen en het
uitvoeren van beheersvisserijen in meren (zoals het afvangen van de brasem). Dit zijn
kosten-effectieve maatregelen waarmee een hogere ecologische kwaliteit bereikt kan
worden. De tweede soort extra maatregelen heeft als doel de nutriëntenbelasting
vanuit de landbouwgronden omlaag te brengen, maar dit blijkt een lastige opgave.
Mogelijk is op lange termijn het verminderen van de bemesting van het land hiervoor
toch de aangewezen manier, aldus Ligtvoet.

KRW, balans van de eerste ronde: een goed begin, maar niet genoeg
“Het positieve van de KRW is dat deze primair oplossingsgericht is, gericht op een
mooiere wereld in plaats van op milieuproblemen” aldus Jan van Dijk, directeur
Stichting Reinwater. Zoals blijkt uit de ex-ante evaluatie van het Milieu- en
Natuurplanbureau zijn er al behoorlijk wat stappen genomen om de waterkwaliteit te
verbeteren en dat is positief. Om de natuur verder te laten herstellen is het weliswaar
noodzakelijk om nog wat stappen verder te gaan, maar ook dat is mogelijk. Volgens
Van Dijk is schoon water onmisbaar voor een gezonde natuur en voor het stoppen van
de achteruitgang van de biodiversiteit. Het is onze plicht om nu te investeren in schoon
en natuurlijk water om voor de volgende generatie een gezonde leefomgeving te
garanderen. Voor de mens, maar ook voor de natuur. In de evaluatie is gesteld dat een
aantal oplossingen waarschijnlijk te duur is. Van Dijk vindt dat we niet gelijk overal alle
maatregelen hoeven te nemen, maar dat we kunnen beginnen de kwaliteit van het
water in en om natuurgebieden en in het stedelijk gebied te verbeteren. Verder moet
Nederland het initiatief nemen om bij de Europese Unie het terugdringen van diffuse
bronnen te agenderen. Nederland heeft hier meer baat bij dan andere landen omdat
we in het putje aan het eind van het stroomgebied zitten en omdat we waterkennisland
(willen) zijn. Het maatschappelijk panel vraagt zich af hoe schoon het water eigenlijk
kan worden als we nog meer ons best gaan doen. Als antwoord spiegelt Van Dijk het
publiek voor dat onze kinderen weer stekelbaarsjes uit de sloten kunnen vissen als wij
nu de goede maatregelen nemen.

Schoon water onmisbaar voor landbouw
“Wij zijn niet bang voor de maatregelen die benoemd zijn, maar wel voor de gevolgen
wanneer deze niet leiden tot het gewenste resultaat.” Dat zegt Henk Veldhuizen,
voorzitter werkgroep Water van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland.
De land- en tuinbouw wil graag meewerken aan schoon water. Water is immers
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Het Maatschappelijk Café ‘Schoon water: de baten komen later!’
wordt mede mogelijk gemaakt door steun van:

Stichting Reinwater is een milieuorganisatie voor schoon en natuurlijk water.
De medewerkers, bestuursleden en vele vrijwilligers werken er hard aan om de
vervuilingen van het water te voorkomen. Ze houden zich hierbij niet alleen bezig met
het water in de sloten, meren, beken en rivieren in Nederland, maar met het water in het
gehele stroomgebied van de rivieren de Rijn, Maas, Eems en Schelde. Nederland bevindt
zich immers aan het einde van deze rivieren, en vervuilingen bovenstrooms belanden
uiteindelijk ook in de Nederlandse wateren. Met de jaren heeft Reinwater een reputatie
opgebouwd van vakkundige milieuorganisatie en mede dankzij Reinwater is het water
aanzienlijk schoner geworden.

Hoogheemraadschap van Delfland is een van de zesentwintig waterschappen die
ons land telt. Het gebied waarbinnen Delfland zijn taken uitoefent, wordt begrensd door
de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en
Wassenaar. De drie kerntaken van Delfland zijn de zorg voor waterkering, waterbeheer
en waterkwaliteit. Delfland streeft naar samenwerking met andere overheden en
instanties. Een goede uitvoering van de kerntaken, samenwerking en oog voor de natuur;
dat zijn de drie pijlers van Delflands beleid. Het hoogheemraadschap beperkt zich daarmee
niet tot de strijd tegen water, ook de strijd vóór het water wordt gevoerd. Want zonder
water geen leven.

‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Dat is de missie van
Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Onze 6.300 medewerkers en 9.600
studenten uit ruim 100 landen werken in ons domein van ‘gezonde voeding en
leefomgeving’ overal ter wereld,zowel voor overheden als voor bedrijfsleven. De kracht
van Wageningen UR ligt in de bundeling van gespecialiseerde onderzoeksinstituten,
Wageningen Universiteit en de Hogeschool van Hall Larenstein en in de samenwerking
vanuit verschillende natuur- en maatschappijwetenschappelijke disciplines. Hierdoor
ontstaan wetenschappelijke doorbraken die snel in de praktijk en in het onderwijs kunnen
worden vertaald. Dat is de Wageningen-aanpak.

Schuttelaar & Partners is een groot en snel groeiend communicatieadviesbureau dat
draagvlak creëert voor innovaties op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid.
Samen met onze klanten faciliteren wij maatschappelijke dialoog over ontwikkelingen in
de landbouw, de biotechnologie, de gezondheidszorg en consumentengedrag.
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onmisbaar voor een boer of tuinder. “Maar we weten al dat bijvoorbeeld de
conceptdoelen in deelstroomgebied Rijn-West niet gehaald gaan worden met het
huidige maatregelpakket. Brussel eist echter dat de doelen worden gehaald, wat
vervolgens zou kunnen leiden tot extra maatregelen. Dit risico lopen we niet graag als
ondernemers”, vervolgt Veldhuizen. Een tweede punt dat Veldhuizen aan de orde stelt
is dat emissieloze grondgebonden landbouw nog niet bestaat, maar dat de agrarische
sector wel hard werkt aan emissiearme landbouw. Nederland zou deze
vooruitstrevendheid van de agrarisch sector moeten koesteren en er geen nadeel van
maken door strengere wet- en regelgeving. Op de vraag van het maatschappelijk panel
of we dan niet moeten stoppen met grondgebonden landbouw, antwoordt Veldhuizen
dat dat wel kan, maar dat men zich wel moet realiseren dat het beheren van het
buitengebied de maatschappij veel geld zal kosten, terwijl de landbouwsector het
buitengebied nu bijna gratis beheert.

Ambitieverlaging
“De Europese Kaderrichtlijn Water is goed uitvoerbaar als je maar gebruik maakt van de
ruimte die Brussel geeft” is de stelling vanMichiel Van Haersma Buma, dijkgraaf
Hoogheemraadschap van Delfland. “We moeten daarom geen dingen aan Brussel
voorstellen die we niet kunnen waarmaken, maar we moeten onze ambities realistisch
en uitvoerbaar vormgeven. ”Van Haersma Buma benadrukt dat de maatregelen die zijn
waterschap heeft voorgesteld op een breed draagvlak kunnen rekenen en uitvoerbaar
zijn. Er is geld voor beschikbaar en de maatregelen worden gekoppeld aan andere
ruimtelijke ingrepen zoals kadeverbeteringen en stedelijke ontwikkelingen. Het
waterschap werkt nauw samen met lokale en regionale overheden en probeert hierbij
wonen, werken en het leefmilieu met elkaar te verbinden. Een lastig probleem voor
Delfland is hoe om te gaan met het veen-weidegebied Midden-Delfland, ook wel ‘het
kleine groene hart’ genoemd. Een groot nadeel van het als landbouwgrond behouden
van dit gebied is dat het veen een voortdurend afbraakproces ondergaat als het niet
geheel onder water staat. Hier komen nitraten en fosfaten bij vrij. Maar vanwege het
cultuurhistorische en economische belang van de landbouw in Nederland is het volgens
de dijkgraaf niet mogelijk de landbouw uit het gebied te laten verdwijnen. De
oplossingsrichting die Delfland samen met LTO gekozen heeft is het investeren in
innovatie waarmee zowel de landbouw kan blijven bestaan, het afbraakproces van het
veen gestopt wordt en er minder nutriënten naar het oppervlaktewater uitspoelen.
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