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Onderwerp: Voorstel aanpassing nutriënten in KRW-waterlichamen aan de landelijke normen

Geacht College,
Het Rijk en de Unie van waterschappen hebben in het voorjaar van 2017 de waterschappen
verzocht aan te sluiten bij de landelijk vastgestelde nutriëntennormen in KRW-waterlichamen. In
het Regionaal Bestuurlijk Overleg KRW Rijn Noord/Nedereems van 17 februari 2017 heeft
hierover afstemming plaatsgevonden tussen de waterschappen. Het Algemeen Bestuur van
Noorderzijlvest heeft vervolgens op 25 april jl. ingestemd met het voorstel om de landelijke
nutriëntennormen te hanteren.
Aanleiding voor de aanpassing is een landelijke discussie die is ontstaan over de verschillen in
normen die door de waterschappen worden gehanteerd voor stikstof en fosfaat. Om een einde
te maken aan deze verschillen is aan de waterschappen verzocht om de landelijke normen te
gaan toepassen.
Gevolgen voor waterlichamen in de provincies Groningen en Drenthe
Deze ontwikkeling heeft binnen het verzorgingsgebied van het waterschap Noorderzijlvest
gevolgen voor KRW-lichamen gelegen in de provincies Groningen en Drenthe.
De werknormen voor stikstof en fosfaat wijzigen voor het Damsterdiep-Nieuwe Diep, het
Boterdiep-Winsumerdiep, Maren-DG Fivelingo, Maren-DG Reitdiep, het Reitdiep-Kommerzijl en
het Dwarsdiepgebied. In het Drentse gebiedsdeel van het waterschap zijn er gevolgen voor de
nutriëntennormen van het gebied Kanalen-DG hellend-gestuwd en de Bovenlopen en
Benedenlopen van het Eelder- en Peizerdiepsysteem.
Voor het Lauwersmeer en de Noordoostelijke Kustpolders zijn er geen veranderingen. Ten
aanzien van het watertype Zwak brakke wateren, waartoe de beide genoemde gebieden
behoren, worden de landelijke werknormen (voorlopig) niet overgenomen. Voor dit watertype
blijft de huidige praktijk (geen norm) van kracht totdat de achtergrondbelasting in deze
waterlichamen nader is onderzocht.
Wij verwijzen naar de Tabel met KRW-normen voor totaal-P en totaal-N in Bijlage 1 van het bij
deze brief gevoegde document.
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Invoering nieuwe werknormen
De nieuwe werknormen worden in 2021 formeel vastgesteld door het Rijk. Op dat moment
worden de normen opgenomen in het 3e stroomgebiedsbeheerplan. Het Rijk wil tussentijds niet
een aanpassing van het huidige, 2e stroomgebiedsbeheerplan doorvoeren. Wel worden de
nieuwe normen in de tussenliggende periode door het Rijk als werknormen vastgelegd in het
waterkwaliteitsportaal. In de huidige factsheets voor de KRW-lichamen komt dan een opmerking
over de nieuwe werknormen te staan.
Toetsing aan nieuwe normen vanaf 2018
Vanaf 2018 wordt aan de nieuwe werknormen getoetst. Hiervoor is het noodzakelijk dat de
betrokken provincies begin 2018 door Gedeputeerde Staten de werknormen laten vaststellen.
Verzoek tot vaststelling gewijzigde werknormen
Wij verzoeken het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe om voor de
betreffende KRW-waterlichamen de gewijzigde werknormen voor stikstof en fosfaat vast te
stellen overeenkomstig de Tabel met KRW-normen voor totaal-P en totaal-N, zoals opgenomen
in Bijlage 1, één en ander voor zover de waterlichamen gelegen zijn binnen het grondgebied van
de provincie Drenthe en zij deel uitmaken van het verzorgingsgebied van het waterschap
Noorderzijlvest.
Met het oog op de aanpassing van de werknormen voor de waterlichamen in het Groninger
gebiedsdeel van het waterschap Noorderzijlvest hebben wij heden een gelijkluidend schriftelijk
verzoek gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
Een afschrift van uw vaststellingsbesluit zien wij met belangstelling tegemoet.
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