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Hoofdstuk 1. Beschrijving deelstroomgebied 
 
• Korte beschrijving deelstroomgebied en bedreigingen waterkwaliteit  

(grondgebruik, verstedelijking, landbouw, specifieke functies, belangrijkste emissies etc.)  
• Kaartje met deelstroomgebied, bodemsoorten en waterlopen (GIS). 
• Overzicht beherende instanties (waterschap(pen), regionale directies RWS, in deelstroomgebied.) 

en hun bevoegdheden. 
• Overzicht betrokken provincie(s) 
• Aantal en ligging gebruikte meetlocaties / -gebieden (GIS) In eerste instantie worden de CIW-

locaties gebruikt. 
• Omschrijving deelstroomgebied waarvoor meetlocatie representatief is. 
• Indien ‘hot spots’ en ‘green spots’ worden beschreven (optionele paragraaf 2.1.1 en in hoofdstuk 4 

paragraaf optioneel) hier ook een omschrijving van deze locaties opnemen. 
 
 
Hoofdstuk 2. Waterkwaliteit 
 
In dit hoofdstuk wordt de actuele regionale waterkwaliteit beschreven. Hierbij ook de afstand tot het 
MTR en tot de streefwaarde. Per stof per gebied worden de waarden onderverdeeld in 5 klassen. 
 
 
2.1 Toetsing stoffen, indeling in klassen en presentatie in tabelvorm 
• Voor de rapportage worden gegevens van t-1 jaar (dus voor 2002 worden gegevens van 2001 

gebruikt) getoetst.  
• Toetsing van de voorgestelde lijst stoffen (zie bijlage 3) aan MTR en streefwaarde uit de NW4. Dit 

kan met behulp van Notove of met behulp van de iWSR. Dus per locatie, per stof, een toetswaarde.  
• Indien stoffen niet gemeten worden wordt vermeld waarom deze stoffen niet in pakket zijn 

opgenomen. 
• De mediaan van de toetswaarden van één stof wordt genomen om tot één toetswaarde per 

deelstroomgebied te komen. In eerste instantie worden alle locaties even zwaar meegeteld en vindt 
geen gewogen indeling plaats. 

• Per stof en per deelstroomgebied worden de toetswaarden onderverdeeld in klassen. Hierbij 
aansluiten bij CIW-klassen (zie onder). Voor zout water geldt een iets andere klasse-indeling. 

• De tot deelstroomgebiedniveau geaggregeerde toetswaarden (per stof) kunnen in tabelvorm worden 
gepresenteerd waarbij de volgende kolommen worden gehanteerd (zie voorbeeld tabel 2.1). 

 
 
CIW-klassen:  
Klasse 1: Toetswaarde < streefwaarde   blauw 
Klasse 2: streefwaarde < toetswaarde < MTR  groen 
Klasse 3: MTR < toetswaarde < 2 x MTR   geel 
Klasse 4: 2 x MTR < toetswaarde < 5 x MTR  oranje 
Klasse 5: Toetswaarde > 5 x MTR   rood 
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Tabel 2.1. Parameters met de toetswaarde en de indeling in de CIW-klassen 
Stofgroep Parameter Toetswaarde Klasse 
Metalen Zink   
 Koper   
 Cadmium   
 Etc.   
Zouten    
Nutriënten    
Etc.    
 
 
2.1.1 Beschrijving hot spots en green spots (optioneel) 
In paragraaf 2.1 wordt gebruik gemaakt van de CIW-hoofdlocaties (die ten behoeve van de landelijke 
CIW enquête worden aangeleverd). In deze optionele paragraaf is ruimte om op dezelfde wijze te 
rapporteren over ‘hot spots’ en ‘green spots’. Dus juist plekken waar het goed gaat, of juist de 
probleemplekken. Bij het aggregeren naar één toetswaarde per stof per deelstroomgebied gaat 
namelijk dit soort informatie verloren.  
Of hier worden juist die watersystemen beschreven, waarvan de data niet voor de landelijke 
rapportages worden geregeld. 
 
 
2.2 Trends 
Voor een selectie van de stoffen worden trendlijnen van de toetswaarden opgenomen over een periode 
van 10 jaar. Ter illustratie worden in die figuren ook het MTR en de streefwaarden opgenomen. Het 
gaat hierbij om trends in de toetswaarden per stof die, net als in paragraaf 3 en 4, geaggregeerd zijn 
voor het hele deelstroomgebied. 
 
De aanbeveling is om in ieder geval trendlijnen voor de grootste probleemstoffen uit te zetten.  
 
 
2.3 Hogere aggregaties, presentatie op (GIS-)kaarten  
Voorgaande presentatievormen leveren informatie (toetswaarde en klasse-indeling) per stof op 
deelstroomgebiedniveau. Het is, zeker waar GIS-mogelijkheden kunnen worden benut, mogelijk om 
dit verder te aggregeren. Bijvoorbeeld de aggregatie van toetswaarden van individuele stoffen naar 
stofgroepen (per deelstroomgebied).  
Middels GIS kunnen de gegevens verder geografisch geaggregeerd worden. Voorbeeld per indicator 
per deelstroomgebied tonen van alle meetpunten en in welke klasse-indeling ze zitten. 
Het kan ook eenvoudig door de toetsresultaten van alle stoffen per stofgroep via GIS te middelen. 
 
Aggregatie voor Water in Beeld 
Aggregatie per stof naar landelijke schaal lijkt weinig zinvol en is ook niet in de geest van de motie 
(gebiedsgerichte rapportages). Wel kunnen voor Water in Beeld de resultaten van de 
deelstroomgebieden verder geaggregeerd worden naar de vier stroomgebieden van de Kaderrichtlijn. 
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Hoofdstuk 3. Emissies 
 
Presentatie van maatregelen ook in stof- en stofgroepen (eveneens volgens bijlage 3). De stofgroepen 
kunnen verder naar stoffen worden uitgesplitst als voor een bepaalde stof specifieke maatregelen 
worden genomen. 
 
Om de beschrijving waterkwaliteit-emissies-maatregelen gestructureerd en op vergelijkbare wijze te 
laten verlopen wordt daar in de volgende tabellen stapsgewijs een invulling aan gegeven. Voor de 
eerste stap wordt de onderstaande tabel ingevuld voor die stoffen waarvoor een significant deel van de 
wateren (bijvoorbeeld aan de hand van de representativiteit van de meetlocaties) in de normklasse 2 
t/m 5 valt. Stoffen in normklasse 1 voldoen aan de streefwaarde en dat behoeft geen verdere 
uitwerking in de rapportage. Voor die stoffen wordt per stof op basis van balansstudies en/of regionale 
beheersexpertise een indicatie gegeven van de belangrijkste bronnen. Deze krijgen afhankelijk van hun 
aandeel een score van 1 (geringe bijdrage) tot 4 (zeer grote bijdrage). Het is niet de bedoeling hier tot 
een uitputtende opsomming te komen.  
De som van de producten van deze score en de percentages wateren in een bepaalde klasse geeft als 
uitkomst een getal. De absolute waarde van dit getal is zonder betekenis, maar wanneer deze exercitie 
voor verschillende bronnen doorlopen wordt, volgt uit dit getal de onderlinge rangorde. Deze rangorde 
kan ook vertaald worden als de urgentie om dit probleem aan te pakken. 
 
Tabel 3.1 Prioritering naar stoffen en bronnen 
 
   Dit moet uit Hoofdstuk 

2 volgen!! 
 

Percentage wateren in 
bepaalde normklasse (2) 

urgentie aanpak 
(3) 

stof Verantwoordelijke bronnen 
voor belasting  
(niet volledig, de 
belangrijkste tot ca. 80-90%) 

Mate van bijdrage 
aan belasting 
(score 1-4) (1) 2 3 4 5 Σ2-5 Κ(locaties, 

klasse, bijdrage) 
X 
 

1. inlaat water 
2. landbouw 
3. rwzi’s 
4. scheepvaart 
etc. 

      

Y        
Z        
1) 1= gering <5%, 2 = matig 5-20%, 3 = groot 20-50%, 4 = zeer groot > 50% 
2) het percentage wateren in een bepaalde ‘overschrijdingsklasse’ volgt uit Hoofdstuk 2 
3) het product van %locaties in een CIW klasse, CIW klasse (2, 3, 4 of 5) en bijdrage aan 

overschrijding (uit kolom 3) geeft een ranking in urgentie voor treffen van maatregelen. 
 
 
Hoe de tabel efficiënt en eenduidig in te vullen 
Bij het invullen van de tabel is de inzet zoveel mogelijk gebruik te maken van de gebiedsspecifieke 
kennis. Dit betekent dat de informatie en bronnen van belasting die in de regio als relevante 
onderverdeling gelden primair leidraad zijn.  
In Figuur 1 van de volgende bladzijde is aangegeven welke bronnen over het algemeen als relevante 
bronnen voor de belasting van het oppervlaktewater worden beschouwd.  
Om snel aan informatie te komen kan het ook nuttig zijn om de indeling vanuit het DataWareHouse 
(DWH) van emissieregistratie aan te houden. Het DWH is vanaf mei 2002 beschikbaar via internet. De 
tabellen worden echter bij voorkeur ingevuld op basis van eigen informatie, hoewel dit bij aggregatie 
naderhand dan enige herschikking vraagt. Inlaat van gebiedsvreemd water zou in elk geval als 
belangrijke bron voor regionale waterkwaliteitsproblemen toegevoegd moeten worden. 
De DWH-indeling bestaat uit 14 hoofdgroepen welke verder zijn onder verdeeld. Minimaal zou in 
kolom 2 van tabel 3.1 één van de 14 DWH-doelgroepen genoemd moeten worden, deze zijn: 
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Tabel 3.2: Overzicht van belastingscategorieën (Datawarehouse) 

DWH-nr 
 

Doelgroepen 
Eventueel naar behoefte nader gewenste 
specifieke uitsplitsing  

1  landbouw                              1a Akkerbouw 
   1b glastuinbouw 
   1c veeteelt 
   1 etc. 
2 overige industrie                   Metaalelektro, textiel, papier, zuivel, hout 
3 chemische industrie               
4 raffinaderijen                        Raffinaderijen, op- en overslag olie 
5 

industrie 

energiesector                         
6  verkeer en vervoer                Wegverkeer, spoorweg, binnenvaart, receatie 

7 
 consumenten  (niet op 

riolering aangesloten)           
Vuurwerk, lozing afvalwater, corrosie 
woninggebonden bouwmetalen 

8  bouw                                     Weg en waterbouw 
9  afvalverwijderingsbedrijven Stortplaatsen, bodemsaneringen 
10  drinkwaterbedrijven              

11 
 riolering en 

waterzuiveringsinstallaties   
Effluenten, overstorten, regenwaterriolen 

12 
 handel, diensten en 

overheid (hdo)                      
Emissies utiliteitsbouw 

13  Natuurlijke processen            
14  overig                                    Atmosferische depositie 
N.B. opmerking over doelgroep 7, dit zijn niet de lozingen die naar het riool gaan. De op riolering 
aangesloten huishoudens zitten onder riolering en waterzuiveringsinstallaties  
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Figuur 1: emissiebronnen en routes waarlangs ze tot belasting van oppervlaktewater leiden 
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Om een inschatting te kunnen maken voor kolom 3 van Tabel 3.1 ‘mate van bijdrage aan 
overschrijding’ wordt nadrukkelijk een beroep gedaan op regionale kennis. Daarvoor kan ook de 
Emissieregistratie (het DataWareHouse) als basis dienen. Hier kan worden opgezocht welke bron het 
water belast met hoeveel kilo. Dit beeld zou dan nog eens nadrukkelijk getoetst moeten worden aan 
het eigen regionaal inzicht omtrent verantwoordelijke bronnen. Op basis van deze kwantitatieve 
analyse en de gebiedsspecifieke kennis (locatie van MTR overschrijdingen en locatie grootste 
belastingen, watervolume van ontvangend water, etc ) kan men beoordelen in welke mate deze bron 
verantwoordelijk is voor de overschrijding. Indien de stof niet voorkomt in DWH zal deze beoordeling 
plaats moeten vinden gebaseerd op eigen projectinformatie of  een ‘expert judgement’.  
 
 
Hoofdstuk 4. Maatregelen 
 
Het overzicht van normoverschrijdingen en verantwoordelijke bronnen leidt tot een prioritering ten 
aanzien van nut en noodzaakvoor emissiereducerende maatregelen. Voor de als hoogste geprioriteerde 
bronnen genoemd in de laatste kolom van Tabel 3.1 wordt Tabel 4.1 ingevuld. Dit gebeurt op basis 
van gebiedsspecifieke kennis en inschattingen. Het zal nog maar incidenteel voorkomen dat er 
kwantitatieve modelberekeningen of beleidsanalyses beschikbaar zijn om uit te citeren. 
 
 
Tabel 4.1: Maatregelen 
Emissie-bron Omschrijving 

maatregel 1) jaar waterbeheerder doelgroep voor effe
Start- Actieve inzet 

voor maatregel 2) 

draagvlak 

maatregel 3) 

Potentieel 
ct 

emissiereductie 
aatregel 4) m

   Score 1-4 Score 1-4 Score 1-4 
AMvB open teelt     
EU-Nitraatrichtlijn     
Reconstructie     
Regionaal 
voorbeeldproject 

    

A 
(landbouw) 

Effectgerichte 
waterkwaliteits-

    

maatregelen (bv 
doorspoelen) 

B      
1) korte omschrijving van relevante maatregelen (inhoud én kader) 

 

 maatregelen 
(score 1 = gering, 2 = matig , 3 = groot, 4 = zeer groot). 

4) welke potentieel emissiereducerend effect is in het gebied te verwachten van de 
 bij een maximale toepassing (score 1 = gering, 2 = matig , 3 = groot, 4 = zeer 

 
Met bovenstaande tabel zijn de maatregelen in ariseerd en globaal 
gekarakteriseerd, de volgende stap is om het effect van deze maatregel op de waterkwaliteit in kaart te 

rengen. Dit wordt gedaan door het inv len va llen; Tab Tabel 4.2 laat zien 
veel emissi van h fdstuk  per maatregel te verwachten valt. Em siereductie 

ta d w dt waa ij de emissie in de huidige situatie (bij voorkeur 
2000 gebruike appelijk sisjaa  als 100% gezien wordt. Indien de verwachting is dat 
er pas na 5 of meer jaar een emissiereductie optreedt, wordt in tabel 4.2 steeds 0% ingevuld en kan dit 
in Hoofdstuk 5 opgemerkt worden. 

2) welke mate van eigen activiteit ontplooit de waterbeheerder hier met betrekking tot 
implementatie van de maatregel (score 1 = gering, 2 = matig , 3 = groot, 4 = zeer groot). 
Basis voor deze schatting zou bijvoorbeeld het aantal mensuren kunnen zijn. Of houding
van beheerder (passief, actief, pro-actief) 

3) welke mate van draagvlak bestaat er bij de doelgroep voor uitvoering van de

maatregelen
groot) 

het gebied geïnvent

b ul n twee tabe el 4.2 en 4.3. 
hoe
is het percen

ereductie per stof ( oo  3) is
ge dat minder geloos or rb
n als gemeensch ba r)

 9



 
Tabel 4.3 geeft per stof een vergelijking tussen de huidige waterkwaliteitssituatie en de verwachte 
situatie. De wa atie wordt uitgedrukt door het percentage meetlocaties te geven dat in 
één van de 5 n n valt. Gegevens zijn weer afkomstig uit hoofdstuk 2 en alle 
meetpunten tellen even zwaar (zie ook paragraaf 2.1 4e bullet). De verwachte situatie kan worden 
ingeschat met nformatie in Tabel 4.2 – de totale emissiereductie voor een stof – en de 

iedskennis .b.t. de emissie/immiss  relati Tabel 4.3 geeft dan het totaal effect van de genoemde 
set maa  en streefwaarde. 
 
Optioneel: 
Lokaal kunn
besproken w  de gebieden met een extra hoge doelstelling, 
waarvo p
 
Tabel 4
stof 

emissiereductie 
binnen 5 jaar 1) 

emissiereductie 
tussen  5 tot 10 

emissiereductie 
over 10 jaar 1) 

terkwaliteitssitu
ormwaarde klasse

behulp van de i
geb m ie e. 

tregelen op de waterkwaliteit ten opzichte van de doelstellingen MTR

en grote waterkwaliteitsproblemen spelen. Hot en green spots kunnen hier extra 
orden. Dus juist de kansrijke gebiedjes, of

or a arte maatregelen genomen worden. 

.2: Verwachte emissiereducties 
maatregel verwachte verwachte verwachte 

jaar 1) 
X AMvB open teelt    
 nitraatrichtlijn    
 Reconstructie    
 voorbeeldproject    
 etc    
Y     
Z     

1) 1= gering <5%, 2=matig 5-20%, 3=groot 20-50%, 4=zeer groot > 50% 

 

 
 
Tabel 4.3 Verwachte effecten op de waterkwaliteit 
stof huidige situatie % 

meetlocaties in 
normwaarde klassen 

verwachte situatie 
binnen 2 jaar  
 

verwachte situatie 
tussen 2 tot 5 jaar  
 

verwachte situatie
over 5 jaar  

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
X                     
Y                      
Z                     
 
 
Hoofdstuk 5. Conclusies 
 
Hier kunnen de kern elangrijks chre
Beschrijving van belangrijkste knelpunten loss
Toelichtende opmerkingen/verklaringen/b c.  
 

punten en b te conclusies bes
 en mogelijke op
ijzonderheden et

ven worden. 
ingsrichtingen 
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BIJLAGE 1 Toelichting op de richtlijnen en achtergronden 

1. Directe aanleiding voor de ra
 

e dire e le ng o e ie e o A s n- se
uni 999 is b de ha eling van de vierd  No  w erh isho din  (N 4)  de Tweede Kamer 
volg nde otie aangenomen van de kamerl den
rreb gh Tw de am , v gad rjaa 199 –1999, 26 401, nr 7): 

‘De kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de vierde Nota waterhuishouding een 

 
 

pportages 

D cti aan idi  vo r d geb dsg richte rapportages was de m tie ugu teij Es r 
In j  1 ij be nd e ta at u u g W in
de e  m e  Augusteijn-Esser, Van der Steenhoven en 
He ru  ( ee K er er e r 8 . 

andere systematiek voor de normstelling van waterkwaliteitswaarden voorstelt; voorts 
overwegende, dat hierbij geen tussendoelen worden gesteld voor het tijdpad en de 
streefwaarden; verzoekt de regering in een vervolgnotitie deze tussendoelen nader aan te geven 
en daarover met de kamer te overleggen, en gaat over tot de orde van de dag.’ 

 
De regering heeft hierover een standpunt ingenomen dat is verwoord in de notitie ‘Tussendoelen 

t’. Letterlijke tussendoelen werden niet zinvol geacht, maar wel worden in de notitie 
ee voorstellen uitgewerkt ter versterking van het instrumentarium om de streefwaarden uit NW4 te 

bereiken. Ten eerste zijn dit gebiedsgerichte rapportages en ten tweede een nieuwe op bio-assays 
gebaseerde parameter. 
 
 
2. Algemene uitgangspunten 
 
Doelgroep rapportages 
De staatssecretaris en de Tweede Kamer.  
 
Doel rapportages 
Doel van gebiedsgerichte rapportages is op regionaal niveau op transparante wijze inzicht bieden in 
het proces van de verbetering van de waterkwaliteit. 
 
Aansluiting bij bestaande rapportages en informatiestromen 
Vanaf het begin is geprobeerd om aansluiting te zoeken bij en informatiestromen te benutten van de al 
bestaande rapportages, zoals Water in Beeld. In 2003 is voorzien dat de gebiedsgerichte rapportages 
voor het eerst geaggregeerd worden opgenomen in Water in Beeld. De richtlijnen moeten dus zo zijn 
dat aggregatie naar een hoger niveau mogelijk is. Andere rapportages waarbij aansluiting is gezocht 
zijn de Emissiebeheersplannen die momenteel door de regionale directies van Rijkswaterstaat worden 
opgezet en die in een later stadium ook door de waterschappen gemaakt gaan worden. Ook de RWSR 
is een belangrijke leidraad geweest, hoewel soms besloten is om iets af te wijken van RWSR-
methodieken (bv. klasse-indeling) omdat veel waterbeheerders op dit moment nog geen ervaring 
hebben opgedaan met de RWSR. 
 
 
3. Anticiperen op lopende ontwikkelingen 
 
Daarnaast is aansluiting gezocht bij lopende ontwikkelingen zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW) en 
Waterbeheer 21e eeuw (WB21). De laatste heeft een rol bij de gebiedsindeling gespeeld op 
deelstroomgebiedniveau, waarbij de indeling van de vier stroomgebieden uit de KRW leidend is 
geweest. De gebiedsgerichte rapportages lopen vooruit op de rapportageverplichtingen van de KRW. 
In 2004 moeten de stroomgebiedsbeschrijvingen af zijn met hierin een beschrijving en analyse van de 
waterkwaliteit, emissies en effecten van menselijke beïnvloeding. 
 
 

waterkwalitei
tw
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4.Wat valt buiten de richtlijnen?  
 
De motie Augusteijn is ingediend naar aanleiding van het verschijnen van de NW4. In de NW4 werd 

 grenswaarde werd vervangen door het Maximaal 
oelaatbaar Risico (MTR) voor de korte termijn en de streefwaarde voor de langere termijn. NW4 is 

 in de 
s) van de rapportage, als via de 

waterbodem nalevering van stoffen kan plaatsvinden. De ecologie is, hoewel erg belangrijk, ook niet 
mee t at 
de r
 
 
5. T

D

ale stroomgebiedsdistricten van de KRW plus de Noordzee. Deze grenzen zijn 
leidend. Overigens zijn deze grenzen nog niet definitief vastgelegd, in het nationale programma 
voor de implementatie van de KRW wordt hier nog aan gewerkt.  

ng in deelstroomgebieden uit de nota Waterbeleid voor de 21e eeuw 
(WB21). Een nadeel hiervan is dat deze niet is gebaseerd op feitelijke hydrologische eenheden 

dministratieve basis kent (grenzen van waterschappen).  
roomgebieden zoals bekend vanuit WIS-studies en 

landelijke waterverdelingsmodellen. 
der andere de aard van de belasting anders is, worden de Maas en de Rijn als aparte 

anuit deze bronnen is een voorstel gemaakt voor de te hanteren indeling van Nederland in 
h bieden zijn nog niet ingekleurd). Hierbij 

rden met 

 principe wordt uitgegaan van de stoffenlijst uit de NW4 en de aanbevelingen zoals opgenomen in 
.leidraadmonitoring.nl). In bijlage 3 is de lijst opgenomen 

et hierbij de aanbevolen meetfrequentie en het aanbevolen compartiment.  

t het 

een andere normstelling gebruikt. De oude
T
door de subwerkgroep als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat gedifferentieerde normstelling 
vanuit de regio buiten de richtlijnen valt. De context van het debat was de kwaliteit van 
oppervlaktewater. Om deze reden is besloten om waterbodem en grondwater niet mee te nemen
richtlijnen. Waterbodem kan wel meegenomen in hoofdstuk 3 (Emissie

genomen, omdat de ecologische beoordeling niet in NW4 is opgenomen. Het is e verwachten d
apportages in de toekomst worden uitgebreid op deze punten. 

oelichting op hoofdstuk 1 Beschrijving deelstroomgebied1 
 
Gebiedsindeling 

e rapportage zal per (deel)stroomgebied worden opgesteld. Dit in overeenstemming met de eisen 
vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de plannen voor Water in Beeld. Voor deze 
indeling zijn de volgende bronnen van belang geweest.  

1) De internation

2) De indicatieve indeli

maar vooral een a
3) Hydrologische eenheden, (deel-)st

4) Omdat on
stroomgebieden genomen, waarover apart wordt gerapporteerd. 
 

V
ydrologische deelstroomgebieden (zie bijlage 2, de zoute ge

zijn uiteraard een aantal pragmatische keuzes gemaakt. Omwille van de synchronisatie met het proces 
van de WB21-deelstroomgebiedsvisies is voorlopig de keuze voor deelstroomgebieden gehandhaafd 
op de WB21-districten. Mogelijk dat in een later stadium die keuze kan worden herzien op basis van 
echte hydrologische eenheden. Omdat de rijkswateren vaak als grens van de WB21-
deelstroomgebieden fungeren worden zij voorlopig als apart gebied in de rapportages in beeld 
gebracht. Dit betekent dat er een aparte rapportage voor de Rijn en Maas wordt voorzien. Voor de 
Schelde en Eems is de verwachting dat deze betrekkelijk eenvoudig gecombineerd kunnen wo
de rapportage voor de regionale wateren in dat deelstroomgebied.  
 
Stoffenlijst 
In
de CIW Leidraad Monitoring (zie ook www
m
In de stoffenlijst is ook het Harmonicamodel opgenomen. Dit is een snelle manier om scannend 
bestrijdingsmiddelen te meten. Voor een nadere toelichting zie bijlage 3. Indien nog niet me
harmonicamodel wordt gewerkt kunnen de in het huidige monitoringpakket opgenomen 
bestrijdingsmiddelen worden getoetst. 
 

                                                 
1 Aangepast aan stand van zaken discussie stroomgebiedsindeling 03 april 2002: internationale 
troomgebiedsgrenzen, voor deelstroomgebieden de WB21-gebieden en voor de rijkswateren Rijn en Maas 

apart. 
s
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Klasse-indeling 
Na toetsing worden de parameters daarna ingedeeld in CIW-klasse. Er is voor deze klasse-indeling 

(NB: 

t bij 

ng van maatregelen. Het CIW-
ysteem is hiervoor de beste illustratie. 

 gaat uit van een één-normenstelsel. 
Voor de toekomstige KRW-rapportages zou wellicht de RWSR-methodiek beter kunnen dienen, tenzij 
in Nederland wordt besloten om naast de KRW-normen nog een tweede norm (streefwaarde) te 

ale 
d dat deze misschien meer in 

overe
beoor
 
Voor 
gebie
waarb l met een toelichting. 
De af in 
tegenstelling tot de zoete wateren niet het MTR is, maar de streefwaarde. Voor zoute wateren geldt 
dus m
de ko
Bij een kwaliteit tussen MTR en streefwaarde zouden de zoute wateren 'groen scoren' bij toepassing 

s en dus 
 

oor 

4. Toelichting bij hoofdstuk 3 en 4 Beschrijving bronnen en maatregelen 

tatief beschreven. Indien 

 de feitelijke 
lk deel van de wateren de kwaliteit wel of niet voldoet aan 

ortetermijn- (MTR) en/of langetermijndoelstellingen (VR). Dit is volgens de CIW-standaard 
uitgedrukt in 5 klassen.  

 rapportages kunnen als een sterk trechterend proces werken (zie tekening), waarmee de rapportage-
et 

 streefwaarde en dus van zeer goede kwaliteit en dat behoeft geen verdere uitwerking in de 

gekozen en niet voor de RWSR klasse-indeling. Deze heeft als nadeel dat de streefwaarde niet in één 
klasse-indeling zit met het MTR; de klasse-indeling is of gericht of MTR of op streefwaarde. 
score 1 is de slechtste klasse!) 
Bovendien is de CIW klasse-indeling een nu veel gebruikte methode is die het meest direct aanslui
de NW4 en de bestaande werkwijze en ervaring bij waterbeheerders. Ook de CIW-
toetsprogrammatuur is hierop gebaseerd (het programma Notove). De RWSR-methodiek en 
programmatuur zijn vrij recent ontwikkeld en er is nog weinig ervaring mee opgedaan door 
waterbeheerders. Bovendien is het de expliciete strekking van de Motie Augusteijn (tussendoelen 
tussen MTR en streefwaarde) om juist meer informatie te krijgen in de afstand van de huidige 
waterkwaliteit tot de beide normen. Ook in relatie met de prioriteri
s
 
Belangrijke ontwikkeling hierbij is natuurlijk de KRW. De KRW

handhaven, hetgeen binnen de KRW is toegestaan. Overigens bestaat voor de chemie de klasse-
indeling van de KRW momenteel uit twee klassen: voldoet of voldoet niet. Binnen de internation
KRW-werkgroep Intercalibration is echter al gesignaleer

enstemming zou moeten worden gebracht met de klasse-indeling voor de ecologische 
deling die wel uit vijf klassen bestaat. Dit zou ook vijf klassen voor de chemie betekenen. 

zout water wordt soms een andere klasse-indeling gebruikt met maar drie klassen. Voor de 
dsgerichte rapportages is hier niet voor gekozen, om de onderlinge vergelijkbaarheid meer te 
orgen. Dus ook voor zoute wateren geldt de CIW klasse-indeling, eventuee
wijkende klasseindeling is bedacht omdat de kortetermijndoelstelling voor zoute wateren 

aar één ijkpunt, alleen de streefwaarde (korte termijn), waar zoet er twee heeft. Het MTR voor 
rte termijn en de streefwaarde voor de langere termijn.  

van de reguliere CIW-klassen terwijl de beoogde korte termijn doelstelling de streefwaarde i
alleen ‘blauw’ goed is. Men vindt dat er dus 'slechter dan groen' moet worden gescoord. Zo wordt voor
'Water in beeld' de onderstaande, afwijkende classificatie en kleuren voor zoute wateren gebruikt: 
Klasse 1: Toetswaarde = streefwaarde   blauw 
Klasse 2: streefwaarde < toetswaarde  = MTR  paars 
Klasse 3: Toetswaarde  > MTR    rood 
 
In 2004 worden de rapportages geëvalueerd. Vanaf dan kan de klasse-indeling vervangen worden d
die van de KRW.  
 
 

 
Voor deze hoofdstukken is aangesloten bij de eerder genoemde emissiebeheersplannen. Voor de 
gebiedsgerichte rapportages worden de bronnen echter wel grotendeels kwali
er kwantitatieve gegevens zijn kunnen deze natuurlijk wel gebruikt worden.  
 
Hoofdstuk twee - de waterkwaliteitsanalyse - geeft per stof per deelstroomgebied aan wat
situatie is. Met andere woorden voor we
k

De
inspanning ook wordt ingeperkt. Voor die stoffen die aan de doelstellingen voldoen; klasse 1 voldo
aan de
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rapportage.Voor een inzicht in de mate van kwaliteitsverbetering zijn vooral de stoffen die in klasse 2 
te 

tapsgewijs een invulling aan gegeven. 

rn unten  

. Tijdpad van de rapportages 

 rapportages zijn in eerste instantie tweejaarlijkse rapportages. In 2002 wordt met 
en aantal pilots gestart2, in 2003 wordt een eerste ronde rapportages opgesteld en in 2004 worden de 

eede gebiedsgerichte rapportages gemaakt. Er wordt een groeitraject voorzien. Hierin worden ook 
4 de rapportages te 

valueren en een voortgangsrapportage Waterkwaliteit te maken voor de Tweede Kamer. Deze wordt 

t/m 5 vallen van belang. Hoe groter de mate van overschrijding; klasse 5 overschrijdt in ernstige ma
het MTR, hoe meer van belang dat daar in de rapportage aandacht aan wordt gegeven.  
Om het trechteringsproces gestructureerd en op vergelijkbare wijze te laten verlopen wordt daar in 
hoofdstuk 3 en 4 met tabellen s
 
 

Overzicht huidige 
waterkwaliteit

Welke sto

Overzicht huidige 
waterkwaliteit

Welke stoffen overschrijden 
doelstellingen het meest

voor mogelijk

Hoofdstuk 2
ffen overschrijden 

doelstellingen het meest

voor mogelijk

Hoofdstuk 2

Welke bronnen zijn 
daar vooral voor 
verantwoordelijk

Welke maatregelen 
zijn daar dan specifiek 

Hoofdstuk 3

Welke bronnen zijn 
daar vooral voor 
verantwoordelijk

Welke maatregelen 
zijn daar dan specifiek 

Hoofdstuk 3

Wat leveren die 
maatregelen op 
Wat leveren die 
maatregelen op 

voor toekomstige  
waterkwaliteit

Hoofdstuk 4voor toekomstige  
waterkwaliteit

Hoofdstuk 4

kernpunten Hoofdstuk 5kernpunten Hoofdstuk 5

Figuur 1: Trechtering van informatie tot de ke p
 
 
5
 
De gebiedsgerichte
e
tw
de tot dan toe bereikte resultaten vastgesteld. Aan CIW is gevraagd in 200
e
in 2005 aangeboden.  
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2 Aangepast aan stand van zaken discussie in CIW 03 april 2002 



BIJLAGE 2 Voorlopige gebiedsindeling3 

                                                 
en Rijn en Maas apart 3 aangepast naar stand van zaken 03 april 2002 ; WB21-districten 
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BIJLAGE 3 Lijst stofgroep en parameters waarover gerapporteerd moet worden 
 
NW4 
Stofgroepen en parameters 

Aanbevolen 
meetfrequentie 

 

 Basismonitoring Compartiment (1) 
Algemene parameters   

temperatuur 12 w 
zuurstof (mg/l) 12 w 

zuurgraad 12 w 
doorzicht 12 w 

gehalte zwevend stof 12 w 
monsterkarakteristieken ZS (2) 12 zs 

Zouten   
chloride 12  

sulfaat 12  
Nutriënten   

tot-fosfaat 12  
tot-stikstof (3) 12  

ammoniak (NH3) (3) 12  
chlorofyl-a 12  

Bacteriologie   
thermotolerante coli's 12  

Metalen   
Cd, Hg, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr 6 (w) of 4 (zs) w / zs 

Organische verbindingen   
PAK (4) 2 (w*) / zs  
PCB (5) 2 zs  

Minerale olie 4 zs 
Radioactiviteit (7)   
Bestrijdingsmiddelen   

Harmonicamodel (6) 1  
Cholinesteraseremming 2  

Org. Chloor bm 1 / 2 zs 
Org. Fosfor bm 6 w 

Org. Tin verbindingen 1 / 2 w / zs 
   
(1): w = waterfase, zs = zwevende stof / sediment, b = biota 
(2): van zwev.stof en waterbodem moeten altijd monsterkarakteristieken bepaald (korrelgrootteverd., 
gloeirest, org. C, tot-C, %-org. Stof, etc.) 
(3): de parameter ammoniak is een berekende grootheid en wordt niet rechtstreeks gemeten.  
Tot-stikstof wordt meestal ook berekend al kan dat ook rechtstreeks bepaald worden (Koroleff) 
(4): naftaleen, anthraceen, fenantreen, fluorantheen, benz(a)anthraceen, chryseen, 
benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen, indenopyreen 
PAK metingen zijn vooral in het compartiment zwevende stof/waterbodem van belang. In de 
waterfase worden voornamelijk de 'lichte' PAK aangetroffen. (w*): Metingen in water zijn voor de 
zwaardere PAK echter niet zinvol. 
(5): PCB -28, -52, -101, -118, -138, -153, -180     PCB-metingen zijn uitsluitend zinvol in de 
compartmenten zwevende stof of waterbodem  
(6): Het gebruik van bestrijdingsmiddelen varieert sterk, waardoor de keuze van te meten middelen 
vaak moet worden aangepast. Door het harmonicamodel toe te passen wordt juist ingezoomd om 
middelen die daadwerkelijk aan te treffen zijn.  
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Met behulp van het harmonicamodel wordt herhaaldelijk naar een zo’n breed mogelijk pakket stoffen 
ezocht. In deze fase worden de stoffen kwalitatief bepaald. Op basis van de frequentie waarmee 

 daadwerkelijk voorkomen of indicatieve overschrijding van de norm (MTR of 
 belangrijkste stoffen in

wantitatief gevolgd worden met specifieke analyse
ultaten van het Harmonicam del inzoomen op: or or-bm (OCB (tevens 

chloorbenzenen en PCB)); org. fosfor- carbamat  triazines; fenyl-ureumherb. (FUH), 
chloorfenoxycarbonzuren (CFA + bentazon); (nitro-)fenolherb. (DNP); chloorfenolen (CF) of N-
methyl-carbamaten (NMC) of andere bestrijdingsmiddelen. 
(7): tot-alpha, tot-beta, K-40 activiteit, r tium, individuele nucliden (Cs-134, Cs-137, Co-58, 
Co-60, I-131, K-40, Mn-54). Routine mo an radioactiviteit is alleen zinvol op landelijke 
schaal (trends); in specifieke n heeft de onitoring vaak e
operationeel/bewak l regiona caties wordt een  meetnet 

om de landelijke achtergrondgehaltes goed in beeld te hebben. Dit kan belangrijk zijn in het 
geval van eventuele calamiteiten. De frequenties zijn echter te laag voor het volgen van trends. Het is 
niet zinvol om in de gebiedsgerichte rapportages hier aandacht aan te besteden. 

 
 

g
stoffen
drinkwaternorm) kunnen de  de monitoringfase een bepaalde periode 
k s. 
Aan de hand van de res o g. chlo

bm (OPB) + en +

est-beta, tri
nitoring v

 situaties nabij lozinge ze m en 
ings doelstelling. Van een aanta le lo klein

opgezet 
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