
2022D16405 LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal 
vragen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
inzake het Nationaal Water Programma 2022–2027 (Kamerstuk 35 325, 
nr. 5). 

De voorzitter van de commissie,
Tjeerd de Groot 

De adjunct-griffier van de commissie,
Schuurkamp 
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Nr Vraag 

1 Hoeveel drinkwater wordt er per jaar gebruikt door huishoudens? 
Wat zijn de kosten van de winning van deze hoeveelheden? 
Hoeveel dragen huishoudens per m3 water zelf bij? 

2 Hoeveel drinkwater wordt er per jaar gebruikt door de industrie? 
Wat zijn de kosten van de winning van dit water? Hoeveel draagt 
de industrie bij per m3? 

3 Welke industrie gebruikt het meeste drinkwater? Kan in een 
overzicht worden weergegeven welke vorm van industrie hoeveel 
drinkwater gebruikt? 

4 Hoeveel grondwater of oppervlaktewater (geen drinkwater) wordt 
gebuikt door de industrie? 

5 Hoe gaat de noodzaak van een watertransitie geaccommodeerd 
worden en hoe verhoudt zich dit tot de Nationale Omgevingsvisie 
(NOVI)? 

6 Op welke wijze gaat de dwingendere watertoets uit het coalitieak-
koord een betere bijdrage leveren aan de bescherming van 
drinkwaterbronnen? 

7 Kan duidelijkheid worden verschaft of de doelen uit de Kaderricht-
lijn Water (KRW) nu wel of niet gehaald gaan worden per 2027? 

8 Welk deel van het budget van het Nationaal Programma Landelijk 
Gebied is gereserveerd voor grootschalig beekdalherstel ter 
plaatse van de zandgronden? 

9 Is het Actieprogramma Nitraatrichtlijn inclusief addendum volgens 
u in lijn met de doelen uit de Boer-tot-Bordstrategie, dat de 
uitspoeling van nutriënten met 50 procent moet verminderen en 
het gebruik van nutriënten met 30 procent? 

10 Hoe is in het Nederlandse standpunt over de EU-bodemstrategie 
ook het aspect drinkwater en de KRW meegenomen? 

11 Kunt u op korte termijn inzichtelijk maken welk maatregelenpakket 
nodig is om uiterlijk in 2027 de KRW-doelen voor bronnen voor 
drinkwaterproductie te halen (voor oppervlaktewater en 
grondwater)? 

12 Hoe denkt het kabinet, waar het gaat om de nitraatbelasting in 
grondwaterbeschermingsgebieden, de vigerende afspraak in de 
bestuursovereenkomst nitraat te halen, zodat de doelen uiterlijk 
tijdens de looptijd van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 
(7e NAP) – dus uiterlijk in 2025 – behaald zijn en dus niet in 2027? 

13 Hoe gaat u regie voeren op de voortgang van het noodzakelijke 
samenhangende maatregelenpakket gericht op tijdige doelrealisa-
tie bij de bronnen voor drinkwaterproductie? 

14 Kunt u de interventie- en bijsturingsopties in beeld brengen als een 
noodzakelijk samenhangend maatregelenpakket uit de monitoring 
nodig blijkt? 

15 Hoe gaat u de noodzaak van een watertransitie, waarvoor Vewin en 
de Unie van Waterschappen eerder dit jaar hebben gepleit, 
accommoderen en hoe gaat dat in de NOVI landen? 

16 Welke rol en ondersteuning biedt u bij de ambitie om «water en 
bodem sturend te maken in de Ruimtelijke Ordening (RO)» om 
water beter vast te houden? 

17 Hoe gaan de KRW-doelen voor de bronnen voor drinkwater 
gekoppeld worden aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied 
(NPLG)? 

18 Hoe gaat u bereiken dat voor drinkwaterbronnen een zodanige 
waterkwaliteit bereikt wordt dat de zuiveringsinspanning voor 
drinkwaterproductie verlaagd kan worden (doel KRW artikel 7.3)? 

19 Hoe gaat u werken aan de verbetering van de waterkwaliteit, ook 
als (of daar waar) de KRW-doelen in 2027 in zicht of behaald zijn? 
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20 Welke gevolgen hebben de overstromingen in Limburg (2021) voor 
de plannen van het Nationaal Water Programma 2022–2027? 

21 Om welke waterkeringen, bruggen en sluizen gaat het specifiek en 
welke criteria worden hier gesteld als het gaat om de grote 
opgaven om infrastructuur – zoals waterkeringen, bruggen en 
sluizen – in stand te houden en waar nodig te vervangen of te 
renoveren? 

22 In hoeverre spelen er plannen om de waterkwaliteit fijnmaziger te 
meten om doelgerichter maatregelen te kunnen nemen en zo de 
waterkwaliteit te verbeteren? 

23 Kan er concreet aangetoond worden hoe het principe van 
bronaanpak en «de vervuiler betaalt» – veel meer dan nu het geval 
is – de basis wordt van de voorgenomen maatregelen? 

24 In hoeverre zullen de genomen maatregelen uit het Actiepro-
gramma Nitraatrichtlijn en de stroomgebiedbeheerplannen leiden 
tot het doelbereik van de KRW in 2027 en in welke mate is later 
doelbereik toegestaan als de maatregelen wel eerder genomen 
hadden kunnen worden? 

25 Hoe vaak en op welke gronden heeft Nederland bij de afgelopen 
twee stroomgebiedbeheerplannen gebruik gemaakt van vrijstellin-
gen? Zijn deze wel eens ongegrond verklaard? 

26 Heeft u een reserve opgenomen voor mogelijke Europese boetes 
die kunnen voortvloeien uit het niet tijdig behalen van de 
KRW-doelen? 

27 In hoeverre zijn de maatregelen opgenomen in de stroomgebied-
beheerplannen gebaseerd op de KRW-handreiking, die stelt dat 
geplande maatregelen altijd moeten leiden tot het doelbereik van 
de KRW? 

28 Wanneer is drinkwaterwinning die in tijden van droogte een 
verslechtering van de ecologische waterhuishouding oplevert, 
conform de KRW toegestaan en is hier reeds tegen opgetreden 
door provincies? 

29 In hoeverre is de aanpak van de verdroging onderdeel van de 
ambities van het NPLG? 

30 Hoeveel budget uit het NPLG is beschikbaar voor het beekdalher-
stel op zandgronden met behulp van brede bufferstroken van 100 
tot 250 meter en waarvoor is de geoormerkte 811 miljoen euro 
voor KRW-maatregelen uit het stroomgebiedbeheerplan precies 
beschikbaar? 

31 Hoe gaat het precieze toekomstige gebruik van de brede buffer-
stroken, die ingericht gaan worden ten behoeve van beekdalherstel 
op de zandgronden, geborgd en afdwingbaar gemaakt worden en 
in hoeverre spelen pacht of de afwaardering naar natuur of 
landschapsgrond hierin een rol? 

32 Geldt de wettelijke minimumnorm voor de jaarlijkse overstro-
mingskans van Nederlandse waterkeringen ook voor de BES-
eilanden (onze overzeese gemeenten Bonaire, Saba en Sint 
Eustatius)? 

33 Zijn er overstromings- en andere waterveiligheidsnormen voor de 
BES-eilanden? 

34 Is er een overstromingsrisicobeheerplan voor de BES-eilanden? 
35 Welke overheidsautoriteit is verantwoordelijk voor overstromings- 

en andere waterveiligheidsaspecten op de BES-eilanden? 
36 Is er een klimaatadaptatiestrategie voor de BES-eilanden? 
37 Zijn natuurvriendelijke kustverdediging en/of dubbele dijken 

onderzocht, additioneel aan de Zandmotor? Zo ja, hoe en wat 
waren de uitkomsten? Zo nee, zijn er plannen om dit te gaan 
onderzoeken? 
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38 Zijn er ook maatregelen en/of kaders opgesteld door de Beleidsta-
fel Droogte over het (grond)waterpeil? Zo ja, welke voorstellen zijn 
gedaan en worden er uitgevoerd? 

39 Kunt u aangeven welke maatregelen de drie bestaande water-
krachtcentrales hebben genomen om de visschade terug te 
brengen? Wat zijn de resultaten? 

40 Hoeveel geld is er gestoken in het aanleggen of mogelijk maken 
van vismigratiemogelijkheden en -voorzieningen sinds 2012? Kunt 
u dit per project uitsplitsen? 

41 Klopt het dat er nu nog gevist kan worden nabij migratievoorzie-
ningen? Waar mag niet meer gevist worden? 

42 Wanneer zal het beleid rondom visserijvrije zones 
bij migratievoorzieningen met de Kamer worden gedeeld? 

43 Welke gevolgen voor toerisme aan de Hollandse kust worden 
verwacht door het toewijzen van nieuwe windmolenparken? 

44 Is een risicoanalyse gemaakt voor de van de Noordzee afhankelijke 
economische sectoren naar aanleiding van het toewijzen van 
nieuwe windmolenparken? 

45 Wat zijn de gevolgen voor de reguliere visserij naar aanleiding van 
het aanwijzen van nieuwe windenergieparken op de Noordzee en 
het aansturen op alternatieve vormen van visserij? 

46 Wat zijn de gevolgen van het inzetten op meer windenergie, zoals 
beschreven in de European Green Deal voor flora en fauna in de 
Noordzee? 

47 Hoeveel van het suppletiezand gaat naar het suppleren van 
bodemdaling als gevolg van gas- en zoutwinning? 

48 Welke gevolgen hebben het in lijn willen lopen van de olie- en 
gasactiviteiten in de Noordzee met klimaatdoelstellingen voor 
energie- en olieprijzen in Nederland? 

49 Is er een risicoanalyse gemaakt over de gevolgen van het 
toewijzen van nieuwe windmolenparken op de Noordzee voor de 
concurrentiepositie van de Rotterdamse haven door het belemme-
ren van scheepsvaart? 

50 Wat zijn de gevolgen voor de concurrentiepositie van de Neder-
landse visserij door het vergroten van het voor visserij gesloten 
gebied? 

51 Is er een risicoanalyse gemaakt welke gevolgen het willen 
verbreden van de blik op mainport Rotterdam zou kunnen hebben 
voor de concurrentiepositie van Rotterdam, de werkgelegenheid 
en de economie van het van Rotterdam afhankelijke achterland? 

52 Welke nieuwe ontwikkelingen zijn afgelopen tien jaar in uiterwaar-
den toegestaan? Om hoeveel hectare gaat het? 

53 Welke maatregelen zijn nodig om uiterlijk in 2027 de KRW-doelen 
voor drinkwaterbronnen te halen? Wanneer zijn deze bekend? 
Welke rol neem de overheid hierin, zodat de doelen gehaald gaan 
worden? Welke kosten zijn aan deze maatregelen verbonden en 
door wie worden die betaald? 

54 Klopt het dat in de helft van de waterlichamen overschrijdingen 
worden aangetroffen op één of enkele prioritaire stoffen, waaron-
der PFOS, PAK’s en bestrijdingsmiddelen? Bent u voornemens 
beleid te ontwikkelen om PFOS en PAK’s terug te dringen? Zo ja, 
welk beleid en welke maatregelen? 

55 Hoe vult de rijksoverheid haar systeemverantwoordelijkheid in om 
negatieve effecten van nieuwe stoffen op mens en milieu te 
voorkomen dan wel beperken? 

56 Heeft het uitvoeringsprogramma van de «Toekomstvisie gewas-
bescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen» een 
inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting? Hoe 
verhoudt zich dit tot het behalen van de KRW-doelen als het een 
inspanningsverplichting is? 
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57 Wanneer is het systeem van «early warning»-meetnetten opera-
tioneel dat ten aanzien van vervuiling van het diepe grondwater 
wordt opgezet door provincies en drinkwaterbedrijven? Wat houdt 
early warning precies in en hoe gaat het bijdragen aan de 
verbetering van de kwaliteit van het diepe grondwater? Is er een 
aanpak voor het geval er een signaal wordt afgegeven? 

58 Op welke manier vult u de systeemverantwoordelijkheid in bij het 
tegengaan van te lage grondwaterstanden? 

59 Klopt het dat het bestaande beleid om in principe niet te baggeren 
in de buitendelta’s van de Waddenzee voortgezet wordt, totdat de 
op pagina 279 beschreven afspraken rond de buitendelta’s zijn 
uitgevoerd en hier een conclusie aan is verbonden? 

60 Hoe wordt financieel zorg gedragen voor de waarborg van het 
onderhoud en de waterveiligheid bij groeiende inflatie? Stijgt het 
budget mee?
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