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Onderwerp

Beantwoording vragen PvdA m.b.t. onderzoek naar stikstof en fosfor in sloten bij
Someren en Reusel i.v.m. de slechtere waterkwaliteit in het oosten van NoordBrabant.

Datum

28 juli 2020
Ons kenmerk

C2267255/4738606
Uw kenmerk

Contactpersoon

Bij brief van 15 juli 2020, ingekomen op 15 juli 2020, heeft u namens de PvdA
fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Is GS bekend met het onderzoek van bovengenoemde partijen?
Antwoord: Ja.

2. Kan GS de resultaten hiervan met de PS delen?
Antwoord: Ja. Eind 2020 kunnen we deze resultaten met PS delen. De
controles uit het persbericht maken onderdeel uit van het project Gebieds
Gericht Handhaven mest (verder GGH Mest). In dit project werken diverse
partijen zoals Waterschappen, Omgevingsdiensten en NVWA samen. Het
verwerken van de uitkomsten van de controles kent bij de diverse partijen een
verschillende doorlooptijd. De verwachting is dat we eind van dit jaar de
resultaten van de controles die nu uitgevoerd worden in beeld hebben.

3. Deelt GS de zorgen die beide waterschappen hebben met de genoemde
problemen over de waterkwaliteit?
Antwoord: Ja.
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4. In het bijzonder de hoge gehaltes van stikstof en fosfor die aangetroffen
zijn in sloten in oostelijk Brabant?

Datum

Antwoord: Ja. Wij delen die zorg en werken daarom ook met betreffende
partijen samen in het project GGH Mest, dat als doel het verbeteren van de
naleving van mestregelgeving heeft. Verbetering van de naleving kan zorgen
voor verbetering van de waterkwaliteit.

Ons kenmerk

28 juli 2020
C2267255/4738606

5. Zo ja kan GS aangeven hoe slecht de waterkwaliteit is in oostelijk Brabant,
als het gaat om fosfor en stikstof?
Antwoord: Ja. Op www.brabantinzicht.nl wordt 24/7 de kwaliteit van het
water bijgehouden. Daar is de huidige stand van zaken te zien. Het project
GGH mest volgt uit de Versterkte Handhavingsstrategie Mest van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Uit een risicoanalyse
t.b.v. deze strategie is gebleken dat de waterkwaliteit in de Peel (als ook in
Gelderse Vallei en Twente) achterblijft t.o.v. de rest van Nederland.

6. Kan GS ook aangeven hoe groot dit probleem is?
Antwoord: Ja. Bij de Versterkte Handhavingsstrategie Mest zijn als bijlage
kaarten van Nederland opgenomen die de risico's per gebied laten zien
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/09/28/versterkt
e-handhavingsstrategie-mest). Verder wordt PS in het najaar geïnformeerd
over de toestand van de waterkwaliteit voor heel Brabant. Hier wordt stikstof
en fosfor in meegenomen. Dit gebeurt in het kader van het Regionaal Waterprogramma. Het Regionaal Waterprogramma heeft een zes jaarlijkse
plancyclus, gelijk aan de vereisten van de Europese Kader Richtlijn Water
(KRW). Aangezien er een nieuwe KRW-periode begint vanaf 2022, moet er
voor die tijd een nieuw Regionaal Waterprogramma zijn. Doel van het
Regionaal programma water en bodem 2022-2027 is zorgdragen voor veilig,
schoon en voldoende water en een vitale bodem in de provincie NoordBrabant.

7. Wat zijn de gevolgen van de genoemde problemen voor de op 19 juni
2020 vastgestelde visie op Klimaatadaptatie en bestuursopdracht voor het
stoppen van de verdroging? Hoe gaat GS deze problemen aanpakken in
samenwerking met de genoemde partijen en de agrarische ondernemers in de
gebieden waar sprake is van een te hoog gehalte aan stikstof en fosfor?
Antwoord: In het Regionaal Waterprogramma wordt aangegeven hoe de
doelen van de Europese Kader Richtlijn Water gehaald kunnen worden en
welke partijen daar een rol in spelen. Dit maakt onderdeel uit van de visie
klimaatadaptatie en bestuursopdracht voor het stoppen van de verdroging. In
het project GGH mest werken partijen samen om via gebiedsgerichte
handhaving de naleving van mestregelgeving te verbeteren. Betere naleving
leidt tot betere waterkwaliteit.
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Het project GGH Mest dat voortkomt uit de Versterkte Handhavingsstrategie
Mest draagt daarmee ook bij aan de doelstellingen van de visie op
Klimaatadaptatie.

Datum

28 juli 2020
Ons kenmerk

C2267255/4738606

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit, namens deze,

M.J. van den Dries,
Programmamanager Vergunningen, Toezicht en handhaving

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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