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Rapportage waterkwaliteit in EU

Geachte heer Wiegersma,

In uw brief van 20 april 2020 vraagt u wat er door de waterschappen ondernomen is of wordt om er voor te
zorgen dat water dat niet slechter dan voorheen is, weer op de oude manier gerapporteerd wordt aan de EU.
U verwijst hierbij naar een V-focus artikel uit augustus 2018 waarin wordt gemeld dat dat de waterkwaliteit
(nitraatgehalten) in de periode 2012-2015 in Nederland aanzienlijk lijkt te zijn verslechterd ten opzichte van de
daaraan voorafgaande periode 2008-2011. In het artikel wordt gesuggereerd dat dit mogelijk valt te wijten aan
een tussentijdse wijziging in de meetmethoden van de waterschappen.
Al in augustus 2018 is de werkelijke oorzaak achterhaald. Bij de aanlevering van de cijfers over 2008-2011 heeft
zich tussen het RIVM en de Europese Commissie (EC) een misverstand voorgedaan over de eenheid waarin de
cijfers zijn uitgedrukt. De nitraatgehalten zijn door het RIVM uitgedrukt als milligram per liter stikstof (N) in plaats
van als milligram per liter nitraat (NO3) zoals door de EC gewenst. Omdat stikstof minder weegt dan nitraat heeft
dit geresulteerd in een te gunstig beeld van de waterkwaliteit over periode 2008-2011. Daardoor leek er onterecht
sprake van een forse trendbreuk met de periode erna toen de gehalten wel in de juiste eenheid zijn aangeleverd.
De ministeries van I&W en LNV hebben de EC hierover geïnformeerd en actie ondernomen om herhaling te
voorkomen. In oktober 2018 heeft het RIVM de data voor de periode 2008-2011 alsnog in de juiste eenheid
aangeleverd zodat in een volgende rapportage de juiste gegevens kunnen worden gebruikt.
Overigens maakt het Ministerie van LNV in het overleg met de Europese Commissie over de verlening van de
derogatie geen gebruik van de rapporten die in opdracht van de EU zijn opgesteld. Daarvoor worden de door het
RIVM opgestelde nitraatrapportages gebruikt waarbij de cijfers altijd in de juiste eenheid hebben gestaan.
Uw brief hebben wij opgenomen onder de ingekomen stukken voor de vergadering van het algemeen bestuur van
28 april jl. Deze reactie op uw brief komt terug in de vergadering van het algemeen bestuur van 26 mei 2020.
Wij verwachten dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u hier nog meer over willen weten dan
verwijzen wij u graag door naar de ministeries van I&W en LNV.
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