Zaak Z/20/033993
Van: MetenWeten Westerveld
<metenwetenwesterveld@gmail.com>
Verzonden: maandag 15 juni 2020 15:49
Aan: Bestuurszaken <bestuurszaken@wdodelta.nl>
Onderwerp: Voorstellen van Meten=Weten

Aan het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
Geachte bestuur, geacht bestuurslid,
Op 19 november had Meten=Weten een gesprek met de Drentse gedeputeerden Jumelet en
Kuipers over de bestrijdingsmiddelenproblematiek. Zij verzochten ons voorstellen te doen
voor aanpak van deze problematiek. Bijgevoegd treft u aan de notitie ‘Tijd voor reflectie en
handelen’ waarin we een en ander uiteen hebben gezet. We hopen dat onze voorstellen een
rol gaan spelen in de pilot die landelijke, provinciale (Drenthe en Overijssel) en
gemeentelijke overheden (Westerveld en Hardenberg) zullen gaan uitvoeren.
We weten niet zeker of u als overheidsorgaan hierin participeert. Los daarvan hopen we dat
u de voorstellen die wij doen ook kunt gebruiken bij uw reguliere werk. U gaat immers over
(handhaven van) wet- en regelgeving waarin ook pesticiden een rol spelen en bent op zijn
minst mede-belanghebbende bij de pilot.
Naar aanleiding van het aantreffen van pesticiden tot diep in natuurgebieden (zie op onze
site voor het Natuurmonumentenrapport hierover) hebben we een analyse gemaakt die
uitmondt in een oproep voor een integrale aanpak voor onze natuurgebieden. Deze analyse
en oproep hebben we aan de minister van LNV en aan de tweede kamer commissie van LNV
gestuurd.
Bij deze bieden we ook u deze oproep aan als orgaan dat grote invloed heeft op de factor
water in de door ons voorgestane integrale aanpak.
We zijn ons ervan bewust dat in de notitie het onderwerp water nog niet een voldoende
grote rol heeft gekregen. We kunnen niet alles tegelijk aan de orde stellen. Desondanks
wordt het waterdossier steeds dringender en indringender.
Wij vernemen graag uw reactie op beide documenten.
Wij stellen het op prijs om een en ander een keer met u te bespreken en dan ook dieper in
te gaan op het waterdossier.
Met vriendelijke groeten,
Rob Chrispijn
Voorzitter

