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Invulling moties 36200 XII nr.11 en nr.12 

 

Aanleiding 
Tijdens de stemmingen op 29 november n.a.v. het WGO Water zijn er twee 
moties van het lid Madlener (PVV) aangenomen1. Hij heeft na de stemmingen 
verzocht om een brief te ontvangen waarmee toegelicht wordt op welke wijze 
uitvoering wordt gegeven aan deze moties. Met het toezenden van bijgevoegde 
kamerbrief geeft u invulling aan dit verzoek. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd akkoord te gaan met het verzenden van bijgevoegde 
kamerbrief. 

Kernpunten 
Een belangrijk uitgangspunt van de KRW is dat vervuiling niet mag worden 
afgewenteld, waaronder van bovenstroomse naar benedenstroomse landen. Elke 
lidstaat heeft de verantwoordelijkheid om hiervoor de benodigde maatregelen te 
nemen. De doelstelling voor Nederland is dan ook om de benodigde maatregelen 
te nemen voor de eigen opgave voor de waterkwaliteit.  
NB: Nederlandse KRW doelen (voor zover überhaupt mogelijk, deel is Europees 
bepaald) aanpassen aan de hand van vervuiling uit andere landen zou betekenen 
dat de doelen soepeler worden en dat de druk op betreffende landen om de 
waterkwaliteit te verbeteren juist vermindert. In het voorstel van de Europese 
Commissie voor herziening van de Richtlijn Prioritaire Stoffen worden meer 
stoffen Europees genormeerd. In het BNC fiche heeft het kabinet aangegeven een 
Europese aanpak te steunen, maar wel realistische mogelijkheden moet hebben 
om de norm binnen de gestelde termijn te halen. Dit wordt ingebracht in de 
onderhandelingen.  
 
Ten aanzien van de motie over het Voornse meer: Deze motie was ontraden, 
omdat het Voornse meer onder de verantwoordelijkheid van waterschap 
Hollandse Delta valt. De motie is desondanks toch aangenomen. Er heeft 
afstemming plaatsgevonden met het waterschap. Zij doen onderzoek en nemen 
maatregelen om de waterkwaliteit in het Voornse meer te verbeteren. 
Aangegeven wordt dat we hierover nog nader in gesprek gaan naar aanleiding 
van de motie.  
 

 
1 36200 XII nrs. 11 en 12  
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Krachtenveld 
In het Wetgevingsoverleg Water van 21 november jl. was er veel aandacht voor 
de Kaderrichtlijn Water en het niet tijdig halen van de doelen.  
 
Politieke context 
In het commissiedebat voorafgaande aan de Milieuraad (13 december jl.) is door 
het lid Haverkort (VVD) gevraagd naar de motie nr 11 in relatie tot de Europese 
voorstellen voor herziening van de richtlijnen. In het debat heeft de 
Staatssecretaris heeft doorverwezen naar deze beantwoording en aangegeven dat 
de Kamer de brief nog voor de Kerst kon verwachten.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
 
 
Bijlagen 
 

Volgnummer Naam Informatie 

02 Kamerbrief Invulling moties 
36200 XII nr. 11 en nr. 12 

 

03 Ter info 36 200-XII, nr. 11 
 

de motie-Madlener: verzoekt de 
regering om vervuiling uit 
andere landen bij de KRW-
doelstelling te laten meewegen 

04 Ter info 36 200-XII, nr. 12 de motie-Madlener: verzoekt de 
regering met alle betrokken 
partijen te onderzoeken op 
welke manier de waterkwaliteit 
van het Oostvoornse Meer kan 
worden verbeterd en het 
badstrand van Rockanje kan 
worden behouden, 

 


