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 Onderwerp: Rapportage waterkwaliteit aan Europa 

 

 Geachte heer Wiegersma, 
 

Waterschap Brabantse Delta 
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Bij boven aangehaalde brief vraagt u de aandacht van de Nederlandse waterschappen voor een artikel 
van augustus 2018 uit de V-focus. Dit artikel gaat over de waterkwaliteit die in de rapportage achteruit 
holde van één van de betere EU-landen naar één van de slechts presterende landen.  
 
Wij hebben uw brief besproken in onze vergadering van 28 april ’20 en besloten u als volgt te 
antwoorden. 
 

Het betreft een kwestie waar de Unie van Waterschappen een paar jaar geleden ook mee bezig is geweest 
en destijds ook al toegelicht heeft hoe het komt dat er een verschil zat in de EU-rapportages. 
 
De rapportage die de Europese Commissie periodiek laat opstellen in het kader van de 

Nitraatrichtlijn  over waterkwaliteit in Europese landen is voor Nederland gebaseerd op door het RIVM 
aangeleverde gegevens. In 2012 heeft het RIVM daarbij de gegevens over de periode 2008-2011 echter 

gerapporteerd in concentratie stikstof (N) en niet in concentratie nitraat (NO3) waar de EU vanuit ging. In 
Nederland hanteren we  voor oppervlaktewaterkwaliteit normaal de eenheid stikstof en niet nitraat, 
waarbij 11,3 mg/l stikstof neerkomt op 50 mg/l nitraat. Dat scheelt een factor van ruim 4 en dat is de 
reden dat de cijfers uit Nederland in 2012 ten onrechte goed scoorde voor wat betreft de waterkwaliteit. 
  
In 2017 zijn de gegevens over de periode 2012-2015 wel in de goede eenheid aangeleverd waardoor 
vergeleken met de periode 2008-2011 het beeld ten onrechte is ontstaan dat de waterkwaliteit aanzienlijk 

is verslechterd. In de praktijk was dit overigens niet het geval. Uit het landelijk Meetnet Nutriënten 
Landbouw Specifiek Oppervlaktewater waarvan de meetlocaties alleen door de landbouw worden 
beïnvloed zien we een langzame verbetering van de waterkwaliteit. In de komende rapportages wordt dan 
ook extra kritisch gekeken naar de correcte weergave van de cijfers. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Overeenkomstig uw verzoek wordt uw 
brief geagendeerd als ingekomen stuk voor de vergadering van het algemeen bestuur van 20 mei 2020. 

Ons antwoord voegen wij daaraan toe. Uw brief en ons antwoord worden ook gepubliceerd op de website 
van het waterschap. 
 
Hoogachtend, 
Het dagelijks bestuur, 
De dijkgraaf,                                         De secretaris-directeur, 

                  
drs. C.J.G.M. de Vet                              dr. A.F.M. Meuleman 


