
Motie: Halen we met huidige inzet voor Kaderrichtlijn Water goede waterkwaliteit in 
2027? 

Agendapunt: 4.2 Begroting 2022- meerjarenraming 2023-2025
Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, in vergadering bijeen 
op dinsdag 30 november 2021

overwegende, dat: 
- Schoon water van levensbelang is voor mens, plant en dier (biodiversiteit) en voor een 

duurzame toekomst. 
- In 2027 alle EU-lidstaten moeten voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 

(KRW),
- Uit rapportages blijkt dat Nederland bij de realisatie van een goede ecologische 

waterkwaliteit/KRW in  vergelijking met andere Europese landen sterk achterblijft
- De verwachting voor 2027 is dat in slechts circa 35 tot 65 % van de regionale wateren 

de ecologische doelen van de KRW worden gehaald.
- Nederland in de periode 2022-2027 al gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om 

het realiseren van de doelen uit te stellen
- Bij het niet halen van de doelen in 2027 het risico bestaat op boetes uit Brussel, 

waarbij het rijk regionale overheden mede verantwoordelijk kan stellen. 

constaterende, dat: 
- Onze Watervisie en ontwerp-Waterbeheer-programma aangeven dat wij zorgen voor 

een goede ecologische, fysische en chemische waterkwaliteit passend bij de functie 
van het oppervlaktewater

- De huidige KRW zich richt op het uitvoeren van maatregelen in aangewezen 
waterlichamen, maar er sterke twijfels zijn of daarmee ook de goede waterkwaliteit in 
2027 wordt gerealiseerd

verzoekt het dagelijks bestuur om:
in 2022 op basis van bestaande gegevens van de waterkwaliteit van de KRW-waterlichamen 
een nadere analyse te doen in hoeverre de ecologische, fysische en chemische 
waterkwaliteitsdoelen in 2027 zullen worden gehaald, en of hiervoor aanvullende maatregelen 
noodzakelijk zijn. 
  
en gaat over tot de orde van de dag. 

indieners 
Water Natuurlijk  ChristenUnie AWP
O.H. Brandsma B.Poutsma-Jansen J. van Oorschot
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