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De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft tot doel onze waterkwaliteit te verbeteren. Per stroomgebied (Rijn, Maas, Eems en Schelde)
zijn hiervoor in 2009 plannen vastgesteld. Deze Stroomgebiedbeheerplannen worden, in samenspraak met diverse sectoren, in 2015
geactualiseerd. Tijd voor een update door projectleider Diederik van der
Molen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Diederik van der Molen
Projectleider Kaderrichtlijn Water
DG Ruimte en Water
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Stand van zaken tot nu toe
“In de eerste stroomgebiedbeheerplannen
van 2009 staat concreet aangegeven wat de
doelen zijn en welke maatregelen we in de
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periode 2010 – 2015 gaan uitvoeren om de
waterkwaliteit te verbeteren. Maatregelen
bestaan uit generiek beleid en inrichting van
watersystemen, maar kunnen ook betrekking hebben op aangescherpte eisen aan
bedrijven ten aanzien van het verwerken of
afvoeren van gevaarlijke stoffen. Aan de
kosten van al die extra noodzakelijke maatregelen betaalt iedereen mee. Door bezuinigingsmaatregelen van 150 miljoen euro,
voortvloeiend uit het regeerakkoord van
2010, kan echter een derde van alle reeds
aangekondigde inrichtingsmaatregelen
voor de rijkswateren niet vóór 2015 worden
uitgevoerd. We kiezen er dan ook op dit
moment voor om gebruik te maken van de
maximale periode die de KRW biedt (fasering van 2 maal 6 jaar lopend tot 2027).
Hierdoor kunnen de afgesproken doelen
overeind blijven. Voor de periode na 2015 is
vooralsnog geen geld gereserveerd op de
begroting. Deze randvoorwaarden worden
in 2013 meegenomen in de zogeheten ‘regionale gebiedsprocessen’, waarin de basis

wordt gelegd voor de ‘Stroomgebiedbeheerplannen’ van 2015-2021.”
Participatie van sectoren
“Waar alle partijen het over eens zijn is dat
we de verbeteringen aan de inrichting en
kwaliteit van watersystemen voor onszelf
doen. Het wordt niet gezien als
EU-verplichting maar als randvoorwaarde
voor een duurzaam gebruik van water.
Vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties participeren in het actualiseren
van de plannen. Zij zijn betrokken geweest
bij het opstellen van het werkprogramma

‘Waar alle partijen het
over eens zijn is dat we
de verbeteringen aan de
inrichting en kwaliteit
van watersystemen voor
onszelf doen’
– waarin uitgangspunten, proces, planning
en producten zijn beschreven – en schrijven
actief mee aan een door de richtlijn verplicht
document over de resterende opgave voor
de waterkwaliteit. Tijdens de ‘gebiedsprocessen’ in 2013 dienen regionale partijen
vervolgens zelf de belangrijke waterbeheer-
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kwesties voor hun gebied te benoemen. In
de eerste maanden van 2013 worden dan
ook weer de landelijke themabijeenkomsten
georganiseerd waarbij deze waterbeheerkwesties centraal staan.”
Waterdiensten volgens de Europese
Commissie
Eind 2012 wordt de Europese Commissie (EC)
geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering in ons land. De EC vraagt van lidstaten
ook een kloppend terugverdienmodel van de
kosten voor geleverde waterdiensten. Niet
elke lidstaat heeft hier hetzelfde idee over. Zo
hanteert Duitsland een andere, smallere, definitie voor ‘waterdiensten’ dan de EC voorstaat.
Duitsland vindt dat het alleen gaat om drinkwatervoorziening en om lozing en zuivering
van afvalwater en niet om bijvoorbeeld het
gebruik van water en waterkrachtcentrales.
De EC is het hier niet mee eens en heeft de
zaak doorverwezen naar het Europese Hof.
De EC dwingt hierin dus. Nederland is met de
EC in overleg om duidelijkheid te verkrijgen
over de door Nederland gedefinieerde diensten in de hoop vergelijkbare procedures te
voorkomen. Zo is de inname van koelwater nu
nog zonder kosten. Mogelijke consequentie
van de rechtszaak bij het Europese Hof zou
kunnen zijn dat daar kosten aan moeten worden verbonden.
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De waterplannen zijn van belang voor bedrijven. De beoogde verbetering van de
waterkwaliteit vraagt namelijk ook van hen een bijdrage. Zo leidde invoering van
de KRW tot aangescherpte eisen voor de verwerking of afvoer van gevaarlijke stoffen. Diverse maatregelen (bijvoorbeeld vergroting van de zuiveringsinspanning)
zorgden voor hogere waterkosten voor bedrijven.
De beschikbaarheid van voldoende water van de juiste kwaliteit is voor veel bedrijven
essentieel. Vooral in de voedingsmiddelenindustrie maar ook bij de productie van microchips is een goede waterkwaliteit van groot belang. De doelen van de Europese KRW zijn
dan ook op zichzelf nastrevenswaardig. Echter, de balans tussen economie en ecologie
mag nimmer uit het oog worden verloren. Dat betekent dat maatregelen kosteneffectief
moeten zijn en geenszins belemmerend mogen zijn voor de zo belangrijke economische
ontwikkeling van Nederland. Gebruikskosten voor water moeten zo laag mogelijk zijn.
Een belangrijk gegeven voor de nieuwe waterplannen is de betrekkelijk geringe bijdrage
van lozingen door bedrijven aan de verontreiniging van het oppervlaktewater. Bedrijven
beschikken veelal over zeer geavanceerde waterzuiveringen waardoor het geloosde
water de kwaliteit van het ontvangende water evenaart of dat zelfs overstijgt. Het mag
niet zo zijn dat bedrijven worden uitgeknepen om elke druppel water zo schoon mogelijk
af te leveren aan de naastgelegen sloot waarvan de waterkwaliteit vooral bepaald wordt
door mest en bestrijdingsmiddelen. De plannen moeten zich dus vooral richten op de
zogenoemde diffuse bronnen, in plaats van puntbronnen.
De voorbereidingen voor de actualisatie van de stroomgebiedbeheerplannen zijn reeds
gestart. Diverse belangenorganisaties, waaronder VEMW, zijn verzocht om kwesties die
in hun ogen van belang zijn voor de actualisatie van de plannen op te geven. Hierbij kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan de bescherming van industriële grondwaterwinningen.
Het beschermingsniveau van deze winningen blijft vooralsnog achter bij het niveau van
de winningen voor drinkwater.
De feitelijke actualisatie start begin 2013 wanneer lokale en regionale partijen in de zogenaamde ’gebiedsprocessen’ knelpunten en oplossingen zullen gaan verkennen. Voor
bedrijven is van belang dat zij daarbij aanhaken om er voor te zorgen dat de zo belangrijke
(regionale) balans tussen economie en ecologie niet in gevaar komt. VEMW zal zich hier
op landelijk niveau hard voor maken en zal de belangenbehartiging in de regio’s faciliteren.
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