
Besluit tot samenwerken nutriënten Riin-West

Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West (RBO Rijn West), LTO Noord en de Koninklijke

Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) geven met dit besluit tot samen-

werken uitdrukking aan de wens om gezamenlijk de nutriëntenproblematiek in grond- en

oppervlaktewater in het deelstroomgebied Rijn-West te verminderen.
Partijen zijn het eens over de volgende oplossingsrichting:

Overwegingen
L. Nederland heeft een verplichting met betrekking tot de kwaliteit van grond- en opper-

vlaktewater, voortkomend uit de Europese Kaderrichtlijn Water.

2. Provincies, waterschappen en gemeenten in het RBO-Rijn-West zijn ieder verantwoor-
delijk voor delen van deze waterkwaliteitsopgave in de regionale wateren in het deel-

stroomgebied Rij n-West.
3. LTO Noord en de KAVB hebben de ambitie om duurzaam te produceren en nemen tegen

die achtergrond verantwoordelijkheid voor het agrarische deel van de waterkwaliteits-
opgave, mede in relatie tot het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Gezamenlijke constateringen en uitgangspunten
4. De waterkwaliteitsdoelstellingen in het veenweidegebied, het bollengebied en de diepe

polders/droogmakerijen in Rijn-West worden momenteel niet gehaald, onder andere

door een overmaat nutriënten in het oppervlaktewater. Oorzaken zijn nutriëntenemissies
door landbouwkundig gebruik, afbraak van organisch bodemmateriaal en het complexe

bodem- en watersysteem. Hier ligt een gezamenlijke waterkwaliteitsopgave.
5. Duurzaamheid richt zich niet alleen op ecologische maar ook op economische aspecten.

lnzet is daarom deze waterkwaliteitsopgave op te lossen binnen de randvoorwaarde van

een renderende agra rische bed rijfsvoering met toekomstperspectief.
6. ln de afgelopen tijd is gezamenlijk gewerkt aan oplossingsrichtingen. Dat heeft geleid tot

een overzicht van meest kansrijke maatregelen. Deze maatregelen en de implementatie
daarvan zijn beschreven en geadresseerd aan partijen in het rapport "Nutriëntenmaat-
werk in de polder". Dit rapport vormt de leidraad voor de aanpak van de nutriëntenpro-
blematiek in Rijn-West. Dit advies is in het RBO Rijn West op 29 maart 20L3 vastgesteld.

Afspraken
7. leder van de partijen neemt (vanuit de eigen taken en bevoegdheden)verantwoordelijk-

heid voor zijn deel van de implementatie van de beschreven kansrijke maatregelen.



8. Het is de gezamenlijke ambitie om in 2027 te voldoen aan de doelen van de Europese
Kaderrichtlijn Water, dan wel inzicht te hebben waar en waarom de doelen niet haalbaar
zijn. Om aan die ambitie te kunnen voldoen, gaan partijen tot 202L forse stappen zetten
om de nutriëntenbelasting in Rijn West te verminderen.

9. Partijen bepleiten gezamenlijk bij het Rijk voor cofinanciering van relevante maatregelen
via POP-3.

10, Direct betrokken partijen werken dit besluit tot samenwerken verder uit in twee stappen:
. separate samenwerkingsovereenkomsten voor veenweide en diepe polders/droog-

makerijen met benoeming van doelen, maatregelen, rollen en verantwoordelijkheden.
. jaarlijkse voortschrijdende uitvoeringsprogramma's per nader te benoemen

'orga nisatorische eenhe id' met benoem ing va n concrete activiteiten.
L1. Desgewenst betrekken partijen daarbij ook andere relevante partijen.
12. Voor het bollengebied werken de direct betrokken partijen, als onderdeel van het

bestaande LMB-overleg, een jaarlijks voortschrijdend uitvoeringsprogramma uit.
13. Partijen bespreken de voortgang jaarlijks, mede op grond van de voortgangsrapportages

voor de afzonderlijke gebieden.
14. De gemaakte afspraken zijn voor partijen een inspanningsverplichting.
15. Het Besluit tot samenwerken nutriënten in Rijn West is geldig van I2juni 2013 tot en met

t2 juni202L.
16. Het Besluit tot samenwerken nutriënten in Rijn West heeft expliciet geen juridische

binding.

Utrecht, L2juni2013
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