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MILIEUDOELSTELLINGEN IN HET KADER VAN DE KADERRICHTLIJN WATER

BELEIDSSAMENVATTING

1. INLEIDING

De milieudoelstellingen van de kaderrichtlijn Water (KRW) vormen de kern van
deze EU-wetgeving, die voorziet in een duurzaam waterbeheer gebaseerd op een
hoge mate van bescherming van het aquatisch milieu. Naast een discussie die door
de Waterdirecteuren werd gestart, werd deze beleidssamenvatting opgesteld, met de
hulp van een Redactiegroep, ten einde enkele belangrijke onderwerpen te
identificeren en aanbevelingen te doen voor verdere activiteiten in het kader van de
gemeenschappelijke implementatie strategie voor de KRW.

Hierna wordt een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen en bevindingen
gegeven. De beleidssamenvatting wordt aangevuld door een meer gedetailleerd
achtergronddocument dat deze onderwerpen toelicht en de belangrijke bevindingen
meer in detail verantwoordt. Het achtergronddocument wordt bij deze samenvatting
gevoegd. Bovendien werden enkele praktische voorbeelden uit de lidstaten van de
huidige opvattingen inzake milieudoelstellingen en uitzonderingen besproken
tijdens de workshop ‘Milieudoelstellingen en uitzonderingen’ op 26/27 mei 2005 in
Berlijn1. Al deze documenten hebben tot doel een verscheidenheid van lezers die
betrokken zijn bij of belangstelling hebben voor de implementatie van de
kaderrichtlijn Water, informeel te begeleiden en te helpen.

2. BELANGRIJKE ONDERWERPEN

Volgens de kaderrichtlijn Water is het halen van de milieudoelstellingen tegen 2015
de officiële doelstelling. Daarom is het essentieel dat wij een gemeenschappelijke
interpretatie van onze ambitie proberen te ontwikkelen. Anders bestaat het gevaar
voor scheeftrekkingen en een gebrek aan vergelijkbaarheid in de manier waarop de
richtlijn in de EU wordt geïnterpreteerd. Zoals bij vele van de moeilijke concepten
van de KRW, vormt de tekst van de richtlijn het kader en geeft hij de algemene
richting aan, maar laat hij ruimte voor verschillen in interpretatie en toepassing.

De discussie over milieudoelstellingen werd het voorbije jaar almaar intenser
gevoerd naarmate de eerste resultaten van de druk- en impactanalyse werden
bekendgemaakt. Ze wordt tot op zekere hoogte gevoerd door watergebruikers die
bijdragen tot de drukken en hun impact in stroomgebieden, en die zich zorgen
maken over de gevolgen van de KRW-maatregelen voor hun watergebruik.

                                                
1 http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/library
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Dikwijls zijn de ideeën over deze problemen geen correcte afspiegeling van de aard
en de ambitie van de KRW. Meer bepaald worden de aanzienlijke voordelen van het
halen van de milieudoelstellingen voor het milieu, de mensen, de watergebruikers en
de economie en de samenleving in haar geheel, over het hoofd gezien.

Een eerste probleem is de terminologie, die dikwijls op verschillende manieren
wordt gebruikt. Bij het opstellen van deze samenvatting en het bijbehorende
achtergronddocument werden de volgende termen en concepten gebruikt.

Het artikel 4 van de KRW somt de ‘milieudoelstellingen’ op, hoofdzakelijk in
artikel 4 §1, en bepaalt dat de strengste van toepassing zal zijn (4 §2). Wat sterk
veranderde en kunstmatige waterlichamen betreft, preciseert artikel 4 §1 ‘specifieke
doelstellingen’. In artikel 4 §3 worden strenge criteria beschreven voor de
aanwijzing van kunstmatige of sterk veranderde waterlichamen. Daarna wordt een
aantal ‘uitzonderingen’ van de in artikel 4 §1 opgesomde doelstellingen
gepreciseerd (zie artikel 4 §4 (verlenging van de termijnen), §5 (minder strenge
doelstellingen), §6 (tijdelijke achteruitgang) en §7 (nieuwe veranderingen)), met een
beschrijving van de voorwaarden en wijze van toepassing. Het wordt aanbevolen de
term ‘afwijkingen’ te vermijden, aangezien hij op een andere manier gebruikt wordt
in andere EU-wetgevingen, en een verschillende betekenis heeft in bepaalde EU-
talen. Artikel 4 §8 en §9, tenslotte, bevat algemene ‘minimumvereisten’ voor de
toepassing van de uitzonderingen.

Tijdens de voorbereidingen en uitvoerige raadplegingen van dit document, zijn
bepaalde vragen gerezen die aanleiding gaven tot opmerkingen en aanbevelingen die
meer in detail worden besproken. Die belangrijke onderwerpen zijn, meer bepaald
(voor meer details, zie het bijgesloten achtergronddocument):

� Resultaten artikel 5

� Prioritaire actie

� Verband tussen uitzonderingen

� Minder strenge doelstelling

� Belangrijke termen

� Schaal

� Nieuwe veranderingen

� Bij elkaar horende waterlichamen

� Financieringsinstrumenten

Als uitgangspunt voor een gemeenschappelijke interpretatie van de
milieudoelstellingen waarvan sprake is in de KRW, werden in het
voorbereidingsproces de volgende belangrijke bevindingen geïdentificeerd (voor
meer informatie, zie bijgevoegd achtergronddocument).

1. Kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen vormen geen conventionele
doelstelling of uitzondering. Zij zijn een specifieke watercategorie – met een
eigen klasse-indeling en doelstellingen – die met de andere uitzonderingen
gemeen heeft dat bepaalde sociaal-economische voorwaarden vervuld moeten zijn
voor ze van toepassing wordt.
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2. De zogeheten ‘uitzonderingsbepalingen’ zijn een wezenlijk onderdeel van de
milieudoelstellingen, omschreven in artikel 4 en het planningsproces.

3. De vertaling van de normatieve definities van de KRW in cijfermatige
klassengrenzen voor een goede toestand is gebaseerd op een wetenschappelijke
benadering.

4. Sociaal-economische overwegingen worden volledig in aanmerking genomen via
de geïntegreerde mechanismen van de KRW, en meer in het bijzonder door
middel van ‘uitzonderingen’ op het halen van de in artikel 4 bedoelde
doelstellingen (bv. geen achteruitgang en goede toestand in 2015), en via
kosteneffectiviteitanalyse.

5. Als er voldoende aanwijzingen zijn dat de kosten onevenredig hoog zijn, maken
een zorgvuldige beoordeling en een evenwichtige besluitvorming inzake baten en
kosten wezenlijk deel uit van de kaderrichtlijn Water, meer bepaald via de
‘uitzonderingstests’.

6. De KRW voorziet in milieudoelstellingen die met de meest kosteneffectieve
combinatie van maatregelen moeten worden bereikt. De beoordeling van de
kosteneffectiviteit en de inbreng van het publiek in de voorgestelde keuzes zijn de
belangrijkste werkmiddelen in dit proces.

7. De voorlopige resultaten van de druk- en impactanalyse tonen aan dat de toestand
van onze aquatische ecosystemen tot op zekere hoogte zorgwekkender is dan
verwacht of verhoopt (gebaseerd op de resultaten van 2004, niet die van 2015).
Dit is deels te wijten aan het niet halen van doelstellingen, vooropgesteld door
andere milieu-/waterwetgevingen, en het opvallende gebrek aan informatie over
vele aspecten.

8. Het vaststellen van de doelstellingen en de uitzonderingen moet gebruikt worden
om prioritaire acties te bepalen in het kader van stroomgebiedsbeheerplannen en
maatregelenprogramma’s (zie figuur 1 van het achtergronddocument).

9. De relatie tussen uitzonderingen is niet hiërarchisch in die zin dat sommige
makkelijker te verantwoorden zijn dan andere. Daarom vergen de voorwaarden
voor het vaststellen van ‘minder strenge doelstellingen’ meer informatie en een
grondigere beoordeling van alternatieven dan die voor het verlengen van de
termijn. Een stapsgewijs denkproces is dan ook nodig om te onderzoeken welk
type van uitzondering het meest aangewezen is (zie figuur 1 van het
achtergronddocument).

10.  ‘Minder strenge doelstelling’ is de dichtst bij de ‘goede toestand’ aanleunende
kwaliteit die men kan halen, rekening houdend met de aanwezige impact die niet
op een haalbare of betaalbare manier kan worden aangepakt.

11. Bij de toekenning van uitzonderingen moeten de belangrijkste termen en/of
bepalingen van de uitzonderingen op open en transparante wijze worden
toegepast ten einde de methodologieën aan overleg te kunnen onderwerpen.

12. Een geharmoniseerde, vergelijkbare en transparante benadering van de toepassing
van de ‘uitzonderingsbepalingen’ en de kosteneffectiviteitsbeoordeling moet
gecoördineerd worden in de stroomgebiedsdistricten en de lidstaten. De juiste
toepassingsschaal van de beoordelingen kan verschillend zijn voor verschillende
onderwerpen.

13. De planning van ‘nieuwe veranderingen’ vergt de uitvoering van een
milieueffectenrapportage, die op zijn minst aantoont dat aan de criteria en
voorwaarden van artikel 4 §7, maar ook van 4 §8 en 4 §9 wordt voldaan.

Samengevat kan men uit deze belangrijke bevindingen concluderen dat de KRW
gebaseerd is op een degelijk en geïntegreerd beheer van de milieukwaliteit in
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stroomgebieden, dat het mogelijk zal maken de juiste keuzes te maken voor de
samenleving, in het bijzonder wat het vaststellen van ambitieuze doelstellingen en
het incalculeren van sociaal-economische aspecten en kosteneffectiviteit betreft.
Toch is er nog veel werk aan de winkel op het vlak van het vaststellen van
doelstellingen en het toepassen van uitzonderingen. De huidige activiteiten moeten
met hoge prioriteit worden voortgezet, en in de lidstaten moet nu gestart worden met
bijkomend werk. Met name blijkt de beschikbaarheid van gegevens voor de
verantwoording van de uitzonderingstests nog altijd beperkt te zijn. Gelet op het
belang van een gezonde basis voor het gebruik van uitzonderingen, moet deze
leemte de komende jaren worden opgevuld.

3. CONCLUSIE EN VOLGENDE STAPPEN

De kaderrichtlijn Water voorziet nu al in een stapsgewijze benadering om ervoor te
zorgen dat het halen van de doelstellingen en de bijbehorende baten en kosten
geïntegreerd worden in de beheercyclus. Uit de overwegingen hierboven kan worden
afgeleid dat er een opeenvolging van stappen is, die voor het eerste
stroomgebiedsbeheerplan als volgt kan worden samengevat:

Stap 1 (2004-2006): EU-harmonisering van criteria voor de beoordeling van de
toestand op basis van gemeenschappelijke methodologieën en benaderingen.

Stap 2 (2005-2009): Evaluatie van de meest kosteneffectieve maatregelen en
identificatie van potentiële sociaal-economische effecten, met inbegrip van publieke
inspraak met betrekking tot deze onderwerpen.

Stap 3 (vanaf 2007): Monitoring van de waterkwaliteit.

Stap 4 (2008-2009): Het proces van stap 2 leidt tot het vaststellen van doelstellingen
en, indien nodig en aangewezen, de toepassing van uitzonderingen na publieke
inspraak.

Het proces stopt niet na de eerste planningscyclus ter voorbereiding van een
stroomgebiedsbeheerplan, maar loopt door tijdens de tweede en derde cyclus.

Bovendien zullen de verdere activiteiten en besprekingen in het kader van de
Gemeenschappelijke Implementatiestrategie de gemeenschappelijke interpretatie,
ontwikkeld in dit document, uitdiepen en verbreden.
Tijdens hun bespreking van het document op de vergadering van 20/21 juni 2005 in
Mondorf-les-Bains, trokken de Waterdirecteuren de volgende conclusies:

“Wij, de Waterdirecteuren van de Europese Unie2, de kandidaat-lidstaten3 en de
EVA-landen4, juichen deze beleidsnota “Milieudoelstellingen in het kader van de

                                                
2 Oostenrijk, België, Tsjechië, Cyprus, Denemarken, Estland, Frankrijk, Finland, Duitsland,

Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal,
Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk, de Europese Commissie en het Europees
Milieuagentschap

3 Bulgarije, Roemenië

4 IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein
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kaderrichtlijn Water” toe. Ze is een gedegen en waardevolle bijdrage tot de
ononderbroken discussie over het ‘hart’ van de richtlijn, namelijk de ambitieuze
doelstellingen en de bijbehorende uitzonderingen. De lessen die uit dit constructieve
voorbereidingswerk worden getrokken, zullen essentieel zijn voor het succes van het
implementatieproces.

De Waterdirecteuren stemmen ermee in de nota te publiceren en ze op grote schaal
te verspreiden onder alle partijen die betrokken zijn of belang hebben bij de
implementatie van de richtlijn. De Waterdirecteuren moedigen het gebruik aan van
de opmerkingen en aanbevelingen die geformuleerd worden tijdens de
voorbereiding van de stroomgebiedsbeheerplannen, en meer in het bijzonder van
het maatregelenprogramma. De Waterdirecteuren erkennen evenwel dat bepaalde
aspecten meer in detail moeten worden besproken en dat het werk in het kader van
de Gemeenschappelijke Implementatiestrategie moet worden voortgezet.
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MILIEUDOELSTELLINGEN IN HET KADER VAN DE KADERRICHTLIJN WATER

ACHTERGRONDDOCUMENT

1. INLEIDING

De milieudoelstellingen van de kaderrichtlijn Water5 vormen de kern van de EU-
wetgeving die voorziet in een duurzaam waterbeheer op lange termijn op basis van
een hoog beschermingsniveau van het aquatisch milieu. Vanzelfsprekend zal het
halen van die doelstellingen enorme voordelen bieden voor de bescherming van de
menselijke gezondheid en het milieu. Er moet echter rekening worden gehouden met
de economische gevolgen en effecten, zowel in positieve als in negatieve zin.

Op de vergadering van de Waterdirecteuren in Rome (24/25 november 2003) werd
de Commissie verzocht een discussienota op te stellen over de gevolgen van de
milieudoelstellingen, opgesomd in artikel 4 van de kaderrichtlijn Water. Op de
vergadering van de Waterdirecteuren op 22/23 juni 2004 in Dublin werd een eerste
discussienota over de milieudoelstellingen in het kader van de KRW voorgesteld.
Hoewel het document gunstig werd onthaald, verzochten de Waterdirecteuren de
Commissie (DG ENV D.2) het verder uit te diepen met de hulp van een
Redactiegroep (leden van Redactiegroep bijgevoegd). Na breder overleg en een
bespreking in de Redactiegroep werd op 2/3 december 2004 in Amsterdam een
herziene discussienota (versie 3.1) voorgelegd aan de Waterdirecteuren. De
Waterdirecteuren stemden in met de algemene richting en de conclusie die als
leidraad moet dienen voor de afronding van het document. Een nieuwe schriftelijke
overlegronde in januari/februari en het werk van de Redactiegroep werden
geïntegreerd in deze definitieve versie van het document. Bovendien werd het
document voorgesteld aan een workshop met stakeholders in Berlijn (26/27 mei
2005).

Dit achtergronddocument is een aanvulling van de beleidssamenvatting, door de
Waterdirecteuren goedgekeurd op hun vergadering van 20/21 juni 2005 onder
Luxemburgs voorzitterschap. Het document beschrijft artikel 4 van de KRW, de
milieudoelstellingen en de uitzonderingen (afdeling 2), preciseert de algemene baten
en kosten van het halen van die doelstellingen (afdeling 3), en bespreekt diverse
belangrijke onderwerpen die werden vastgesteld tijdens het voorbereidingsproces
(afdeling 4). Het document wordt afgerond met een aantal slotoverwegingen
(afdeling 5).

                                                

5 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor
communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L 327, 22.12.2000, p. 1), gewijzigd bij
Beschikking 2455/2001/EG (PB L 331, 15.12.2001, p.1).
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2. MILIEUDOELSTELLINGEN EN UITZONDERINGEN

De milieudoelstellingen en uitzonderingen worden opgesomd in artikel 4 van de
kaderrichtlijn Water. De volgende paragrafen hebben tot doel een samenvattende
beschrijving van artikel 4 te geven in de volgorde van de richtlijn (zie artikel 4 van
richtlijn 2000/60/EG).

Eerst wordt echter een gemeenschappelijke terminologie geïntroduceerd om de
interpretatie te vergemakkelijken. Artikel 4 van de KRW preciseert de
‘milieudoelstellingen’ hoofdzakelijk in artikel 4 §1, en bepaalt dat de strengste van
toepassing is (4 §2). Wat sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen betreft,
preciseert artikel 4 §1 alinea (a) punt (iii) ‘specifieke doelstellingen’ voor deze
watercategorieën. In artikel 4 §3 worden strenge criteria voor de aanwijzing van
kunstmatige of sterk veranderde waterlichamen beschreven.

Daarna wordt een aantal ‘uitzonderingen’ op de in art. 4 §1 opgesomde
doelstellingen belicht (zie artikel 4 §4, §5, §6 en §7), met een beschrijving van de
voorwaarden en het proces voor hun toepassing. Het wordt aanbevolen de term
‘afwijkingen’ te vermijden, aangezien hij op een andere manier gebruikt wordt in
andere EU-wetgevingen, en een verschillende betekenis heeft in bepaalde EU-talen.
Artikel 4 §8 en §9 tenslotte bevatten algemene ‘minimumvereisten’ voor de
toepassing van de uitzonderingen of de aanwijzing van sterk veranderde of
kunstmatige waterlichamen.

Ten tweede telt de richtlijn een groot aantal belangrijke milieudoelstellingen, die
de volgende elementen omvatten (voor details, zie artikel 4 §1, (a)
oppervlaktewateren, (b) grondwater en (c) beschermde gebieden):

� Geen achteruitgang van de toestand van oppervlakte- en grondwater en de
bescherming, verbetering en herstelling van alle waterlichamen;

� Bereiken van de goede toestand tegen 2015, d.w.z. een goede ecologische
toestand (of potentieel) en een goede chemische toestand voor
oppervlaktewateren, en een goede chemische en kwantitatieve toestand voor
grondwater;

� Geleidelijke vermindering van verontreiniging door prioritaire stoffen en
geleidelijk beëindigen van lozingen van prioritaire gevaarlijke stoffen in
oppervlaktewateren6 en voorkoming en beperking van de inbreng van
verontreinigende stoffen in het grondwater;

� Ombuiging van elke significante en aanhoudende, stijgende tendens van
verontreinigende stoffen in grondwater;

� Voldoen aan alle normen en doelstellingen die in de communautaire
wetgeving zijn vastgelegd voor beschermde gebieden.

                                                
6 Verontreiniging met ‘andere verontreinigende stoffen’ dan PS en PGS moet door de lidstaten worden

verminderd overeenkomstig artikel 11 (3) (k) van de KRW.
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Waar meer dan één van de doelstellingen betrekking hebben op een bepaald
waterlichaam, is de strengste van toepassing (art. 4 §2), ook al moeten alle
doelstellingen worden gehaald.

Om de specifieke doelstellingen voor sterk veranderde en kunstmatige
waterlichamen (bv. goed ecologisch potentieel en goede chemische toestand) te
halen, bevatten de aanwijzingsbepalingen (zie artikel 4 §3) elementen die het
mogelijk maken de gevolgen van het bereiken van de ‘goede ecologische toestand’
te vergelijken met een aantal andere aspecten, zoals economische overwegingen.
Bovendien is de beoordeling van een ‘goed ecologisch potentieel’ gekoppeld aan de
mogelijke kwaliteitsverbeteringsmaatregelen7.

Er zijn lange discussies gevoerd om te bepalen of die eisen moeten worden
geïnterpreteerd als ‘alternatieve doelstellingen’ dan wel als ‘uitzonderingen’. In
beide gevallen zijn de gevolgen voor en het proces van de implementatie van de
richtlijn dezelfde. Algemeen wordt aangenomen dat bepaalde elementen van artikel
4 §3 vergelijkbaar zijn met elementen van de uitzonderingsbepalingen (bv. het
concept van de onevenredig hoge kosten). Bijgevolg is een samenhangende
benadering nodig bij de toepassing van deze gelijksoortige elementen in de richtlijn.

Kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen zijn geen
conventionele doelstelling of uitzondering. Het zijn specifieke
waterlichamen – met hun eigen klasse-indeling en
doelstellingen – die met de andere uitzonderingen
gemeenschappelijk hebben dat bepaalde sociaal-economische
voorwaarden vervuld moeten zijn voor ze van toepassing
worden.

Een wezenlijk deel van de milieudoelstellingen, omschreven in artikel 4, zijn de
zogeheten uitzonderingen (niet ‘afwijkingen’, zie hierboven). Die uitzonderingen
variëren van kleinschalige, tijdelijke uitzonderingen tot uitzonderingen op
middellange en lange termijn op de regel ‘goede toestand tegen 2015’8, en omvatten
de volgende aspecten:

•  de verlenging van de termijn met twee keer zes jaar, zodat de goede toestand
uiterlijk in 2027 moet worden bereikt (artikel 4 §4);

•  het bereiken van minder strenge doelstellingen onder bepaalde voorwaarden
(artikel 4 §5);

•  de tijdelijke achteruitgang in het bereiken van de doelstellingen in het geval van
natuurlijke oorzaken of ‘overmacht’ (artikel 4 §6);

•  nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een
oppervlaktewaterlichaam of wijzigingen in de stand van grondwaterlichamen, of

                                                

7 Zie richtsnoer nr. 4 over KWL en SVWL voor meer details.
http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/guidance_documents.html

8 Of ‘goed ecologisch potentieel tegen 2015’ voor SVWL en KWL.
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het niet-voorkomen van achteruitgang van de toestand van een
oppervlaktewaterlichaam (inclusief van zeer goede toestand naar goede toestand)
ten gevolge van nieuwe duurzame activiteiten voor menselijke ontwikkeling
(artikel 4 §7).

Gemeenschappelijk voor al die uitzonderingsbepalingen zijn strenge voorwaarden
die vervuld moeten zijn en een verantwoording die in het stroomgebiedsbeheerplan
moet worden opgenomen. Voorts is de beoordeling van de sociaal-economische
effecten, inclusief de milieu- en hulpbronkosten en -baten verbonden aan het halen
van de doelstellingen een essentieel element wanneer overwogen wordt om
uitzonderingen toe te passen.

Uit een vergelijking tussen de criteria voor de toepassing van de diverse
uitzonderingen (of ‘uitzonderingstests’) blijkt dat er bepaalde gelijkenissen zijn.
Daarom moet worden besproken hoe en wanneer bepaalde uitzonderingen kunnen
worden toegepast en of er een volgorde of hiërarchie is bij toepassing van meerdere
uitzonderingen (zie hoofdstuk 4 voor meer details).

 De zogeheten ‘uitzonderingen’ zijn een wezenlijk onderdeel
van de milieudoelstellingen, omschreven in artikel 4, en van
het planningsproces.

Paragrafen 8 en 9 van artikel 4 tenslotte belichten twee principes die van toepassing
zijn op alle uitzonderingen,

•  vooreerst mogen uitzonderingen voor één waterlichaam het halen van de
milieudoelstellingen in andere waterlichamen niet in gevaar brengen;

•  vervolgens moet ten minste hetzelfde beschermingsniveau gewaarborgd worden
als het niveau dat bepaald wordt door bestaande Europese wetgeving (inclusief de
in te trekken elementen).

Terugkerend naar de hoofddoelstellingen, is het belangrijk te weten dat de
normatieve definities voor de milieudoelstelling ‘goede toestand’ zeer gedetailleerd
worden beschreven in bijlage V van de richtlijn. De ontwikkeling van specifieke
cijfermatige criteria en klasse-indelingen, met precisering van de klassengrenzen,
wordt alleen beschreven in relatie tot het proces. De ontwikkeling van dergelijke
criteria is nog niet afgerond:

� Wat oppervlaktewateren betreft, zal de definitie van ‘goede chemische
toestand’, voor prioritaire stoffen9, voor heel de EU geharmoniseerd worden
door middel van milieukwaliteitsnormen. In het kader van het
interkalibratieproces moeten de lidstaten hun beoordeling van de grenzen
tussen zeer goede/goede en goede/matige ecologische toestand preciseren.
De indelingssystemen moeten zijn afgerond vóór de lidstaten de
monitoringsystemen moeten implementeren, een proces dat eind 2006
begint. De grenzen tussen zeer goede/goede en goede/matige ecologische

                                                
9 Momenteel wordt gewerkt aan een commissievoorstel dat normaal in 2005 zal worden ingediend.
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toestand, vastgelegd door de lidstaten, zullen in het zogeheten
interkalibratieproces beoordeeld worden om na te gaan of ze in
overeenstemming zijn met de normatieve definities in bijlage V van de
KRW en of ze voor heel Europa vergelijkbaar zijn. Het KRW-comité moet
hierover beslissen twee jaar na de publicatie van het register van
interkalibratielocaties10.

� Wat het grondwater betreft, worden de criteria voor een ‘goede
kwantitatieve toestand’ opgesomd in bijlage V, punt 2.1.2. Voorts omschrijft
de KRW in bijlage V, punt 2.3.2., enkele criteria voor een ‘goede chemische
toestand van grondwater’. Het commissievoorstel voor een
grondwaterrichtlijn 11 voorziet bovendien in verdere specifieke criteria voor
de ‘goede chemische toestand van het grondwater’ wat bepaalde stoffen
betreft (nitraten, pesticiden). Bovendien stelde de Commissie voor de
lidstaten te verzoeken hun nationale normen op basis van een aantal criteria
vast te leggen en ze aan de Commissie te rapporteren opdat kan worden
nagegaan of een verdere harmonisering van de normen in Europa nodig en
haalbaar is, rekening houdend met de verschillende grondwatertypologie.
Wij moeten het resultaat van het lopende medebeslissingsproces afwachten
om de exacte aard van het proces voor het vastleggen van verdere criteria
voor de ‘goede chemische toestand van het grondwater’ te bepalen.

De richtlijn omschrijft duidelijk het tijdschema en het besluitvormingsproces voor
het vastleggen van die criteria. Wat het tijdschema betreft, moeten de
bovengenoemde processen eind 2005 en eind 2006 afgerond zijn voor
respectievelijk grond- en oppervlaktewater (zie art. 16, 17 en bijlage V, 1.4.1, voor
details).

Het besluitvormingsproces is verschillend voor de criteria voor de chemische en de
ecologische toestand. Zoals hoger werd aangegeven, zullen het Europese Parlement
en de Raad, op voorstel van de Commissie, de specifieke criteria voor de ‘goede
chemische toestand’ goedkeuren voor zowel het oppervlakte- als het grondwater
(‘medebeslissingsproces’). Op het vlak van de ‘goede ecologische toestand’ moeten
de lidstaten hun nationale klasse-indelingen ontwikkelen in overeenstemming met
de bepalingen van bijlage V van de KRW. Om deze nationale indelingssystemen te
vergelijken, zullen de resultaten van de hoger beschreven interkalibratie worden
overeengekomen door comitologie. Het krachtens artikel 21 opgerichte
Regelgevende Comité zal een advies uitbrengen over het rapport met de
eindresultaten van de interkalibratie, en de Commissie zal dit rapport daarna
goedkeuren en publiceren.

                                                

10 Het register van interkalibratielocaties is afgerond, en het KRW-comité bracht een gunstig advies uit
op 20 mei 2005. De Commissie zal het formele besluit over het netwerk binnenkort goedkeuren en
publiceren. De termijn voor de publicatie van de resultaten van de interkalibratie is midden 2007,
overeenkomstig bijlage V, afdeling 1.4.1, punten viii en ix.

11 COM(2003) 550 definitief van 19/09/2003
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Voor de ‘goede ecologische toestand’ is er een onderscheid tussen het
interkalibratieproces12 en het vaststellen van doelstellingen13. Het is belangrijk dat
de interkalibratie een basislijn biedt die alle lidstaten als referentie kunnen
gebruiken.

De criteria voor de toestandsklassen moeten gebaseerd zijn op de actuele stand van
de wetenschap, die onvermijdelijk mettertijd beter wordt. Dit zou moeten betekenen
dat het doel van de richtlijn bereikt kan worden als aan deze criteria voor de
waterkwaliteit wordt voldaan. Volgens de KRW mogen sociaal-economische
overwegingen of technische haalbaarheid geen rol spelen bij de omschrijving van
indelingssystemen.

Een element waarmee wel rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de
criteria voor milieudoelstellingen, zijn de onzekerheden met betrekking tot een
vastgelegd doel. Bij de beoordeling van monitoringresultaten is er altijd gevaar voor
‘vals negatieve’ of ‘vals positieve’ resultaten14. Bij het vaststellen van de
milieunormen is het bovendien mogelijk dat bepaalde gegevens niet beschikbaar
zijn of niet betrouwbaar zijn voor het inschatten van bepaalde effecten (zoals het
bestaan van synergistische of antagonistische effecten).

Voor de beoordeling van de chemische toestand zijn algemeen aanvaarde en
gebruikte instrumenten voor het verrekenen van onzekerheden beschikbaar, maar
dat geldt dus niet voor de beoordeling van de ecologische toestand. Werkgroep A
‘Ecological Status’ (ECOSTAT) behandelt dit probleem, en ontwikkelt onder meer
een protocol voor het vaststellen van de grenzen voor de interkalibratie. Dit
protocol zou eind 2005 afgerond en door de Waterdirecteuren goedgekeurd moeten
zijn.

Op basis van dit protocol zullen de interkalibratieresultaten worden voorgesteld aan
het KRW-comité, dat deze diverse aspecten in overweging moet nemen en over de
resultaten moet beslissen zoals hoger wordt beschreven.

Artikel 4 introduceert opties om de toepasbaarheid van uitzonderingen te testen. Die
tests laten de lidstaten toe sociaal-economische overwegingen volledig in
aanmerking te nemen. De tests zijn van toepassing op de kosten en baten, gekoppeld

                                                

12 Het gaat hier om het overeenkomen van een algemene betekenis van de toestandsklassen voor elk type
van waterlichaam teneinde de samenhang met de KRW en de vergelijkbaarheid van de
indelingssystemen van de lidstaten te waarborgen.

13 Hier gaat het om het vaststellen van individuele doelstellingen (en niet van toestandsklassen zoals in de
voetnoot hierboven) voor elk waterlichaam, rekening houdend met de actuele toestand/potentieel, en
met het feit of al dan niet uitzonderingen van toepassing zijn.

14 Raadpleeg richtsnoeren nr. 7 over Monitoring en nr. 13 over Classificatie voor meer details.
http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/guidance_documents.html

De omzetting van de normatieve definities van de KRW in
cijfermatige klassengrenzen voor een goede toestand is
gebaseerd op een wetenschappelijke benadering.
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aan de maatregelen die nodig zouden zijn om een goede toestand te bereiken. Zij
zijn niet van toepassing op de omzetting van de normatieve definities van de
richtlijn in cijfermatige klassengrenzen voor de goede toestand.

Naast die uitzonderingstests zorgt de kosteneffectiviteitsanalyse, nodig voor de
ontwikkeling van maatregelenprogramma’s, ervoor dat de duurzaamste oplossingen
als maatregelen worden gekozen. Bepaalde problemen met betrekking tot de
kosteneffectiviteit moeten op grensoverschrijdende schaal worden beoordeeld. Meer
bepaald moet op transparante wijze bekend zijn welke stappen werden ondernomen
in verband met de beoordeling en hoe de berekeningen werden uitgevoerd. Een
mogelijk uitgangspunt is het gebruik van bestaande gegevens en, als er beperkingen
zijn, de toepassing van een pragmatische benadering.

3. BATEN EN KOSTEN

3.1. Baten

De milieudoelstellingen, omschreven in de kaderrichtlijn Water, moeten borg staan
voor de bescherming op lange termijn en het duurzame gebruik van de
watervoorraden, en moeten verdere achteruitgang verhinderen. Het halen van deze
doelstellingen biedt talrijke voordelen en sociaal-economische verbeteringen voor
deze en volgende generaties. Bij het onderzoek naar de evenredigheid van de kosten
die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken, kan en moet rekening worden
gehouden met deze voordelen. Hierna worden enkele voorbeelden van dergelijke
voordelen opgesomd:

� Bescherming en verbetering van gezondheid en biodiversiteit van het
aquatisch ecosysteem (vooral omdat een goede ecologische toestand niet
denkbaar is zonder een goede kwaliteit van de structuur en van de werking
van dit ecosysteem).

� Bescherming van de menselijke gezondheid bij blootstelling via het water
(bv. door drinken, productie van drank en voedsel, baden, eten van vis,
schaaldieren en zeevruchten).

� Lagere kosten voor watergebruik, bv. watervoorziening of viskwekerijen
en op meer kosteneffectieve wijze bereikte verbeteringen door verlaging
van de behandelings- en herstelkosten (bv. drinkwatervoorziening,
sedimentverontreiniging).

� Verhoging van efficiëntie en effectiviteit van het waterbeleid op basis van
het principe ‘de vervuiler betaalt’ (meer in het bijzonder door een aangepast

Sociaal-economische overwegingen worden volledig
verrekend via de geïntegreerde mechanismen die in de KRW
worden omschreven, meer bepaald via ‘uitzonderingen’ op
het halen van de in artikel 4 opgesomde doelstellingen (bv.
geen achteruitgang en goede toestand in 2015) en via de
kosteneffectiviteitsanalyse.
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waterprijsbeleid en een kosteneffectieve beoordeling van maatregelen,
bijvoorbeeld: vermindering van de gebruikte hoeveelheid water per persoon).

� Verhoogde kosteneffectiviteit van het waterbeheer, met name maatregelen
om bijvoorbeeld de nitraatrichtlijn, de richtlijn stedelijk afvalwater en de
IPPC-richtlijn te implementeren en toe te passen.

� Geïntegreerd stroomgebiedsbeheer – zoals geïntroduceerd door de KRW –
zou de overheid moeten helpen de economische en sociale voordelen met
betrekking tot watervoorraden op een billijke wijze te optimaliseren, in
plaats van terug te grijpen naar de onaangepaste, versnipperde benaderingen
uit het verleden, die de problemen aanpakten op een lokale en doorgaans
tijdelijke basis. Dit zou onder meer resulteren in het bedenken van meer
kosteneffectieve maatregelen om te beantwoorden aan de
milieudoelstellingen van andere EU-wetgeving (zie hoger). Met name voor
nieuwe lidstaten is het kostenbesparende potentieel zeer hoog dankzij de
lessen die uit de ervaringen in de EU15 werden getrokken15.

� Verbetering van de levenskwaliteit door de belevingswaarde van de
oppervlaktewateren (bv. voor bezoekers, toeristen, watersportbeoefenaars,
natuurbeschermers) te verhogen en de niet-gebruikswaarde en alle
bijbehorende niet-marktgebonden voordelen te vergroten.

� Matiging van effecten van klimaatverandering en veiligstelling van
watervoorziening (bv. door vooruitziende planning inzake
stroomgebiedsbeheer, beheer van vraag en aanbod van water, en beperking
van de gevolgen van overstroming en droogte)

� Mechanismen om conflicten en regionale nadelen aan te pakken door de
belangen van verschillende watergebruikers tegen elkaar af te wegen en een
gelijk speelveld te verkrijgen voor de watergebruikers in de hele EU16 (in het
bijzonder door de vraag naar watervoorraden voor drinkwatervoorziening,
landbouw- en industriële doeleinden, scheepvaart, waterkracht e.a. op
samenhangende en vergelijkbare wijze aan te pakken en te beheren)

� Bevordering van duurzame gebruiksvormen met creatie van nieuwe
arbeidsplaatsen (bv. in ecotoerisme, visserij en natuurbehoud).

Bepaalde van die voordelen hebben een financieel karakter, zoals kostenbesparingen
in verband met watervoorziening (economische voordelen), en kunnen bijgevolg in
geldbedragen worden uitgedrukt, of kunnen op zijn minst worden geraamd als het
verzamelen van de betreffende gegevens een onevenredig grote inspanning vergt.
Op basis van de bestaande methodologieën is het voor vele types van ecologische en
sociale voordelen evenwel moeilijk er een geldbedrag aan te koppelen. De bestaande
Information Sheet over ‘milieu- en hulpbronkosten’ verduidelijkt talrijke concepten
en illustreert met enkele voorbeelden hoe ze met een geldbedrag kunnen worden

                                                
15 Zie bvb. het EMA-rapport over ‘De doeltreffendheid van het afvalwaterbeleid in een aantal

geselecteerde landen: een EMA-pilootstudie’. Laatste ontwerp van 19 april 2005.

16 En met niet-lidstaten van de EU die een stroomgebied met de EU delen.
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uitgedrukt. Een ander nuttig werkinstrument is het “Millennium Ecosystem
Assessment Report”17 dat veel informatie bevat over de waarde van
zoetwaterecosystemen. De lidstaten moeten een inspanning doen om de sociale en
ecologische baten/kosten doeltreffender te berekenen of te ramen dan in het
verleden. Anders bestaat het gevaar dat veel beoordelingen van onevenredig hoge
kosten in het kader van de implementatie van de KRW, verkeerd zullen zijn.

Het zal evenwel niet altijd nodig zijn alle kosten en baten in geldbedragen uit te
drukken. De lidstaten moeten voldoende informatie over kosten en baten
verzamelen om tot een goede besluitvorming te komen, rekening houdend met de
kosten met betrekking tot het verzamelen van de relevante informatie. Als deze
monetaire informatie onvolledig of slechts gedeeltelijk beschikbaar is, dan moet een
pragmatische benadering worden toegepast om de baten in aanmerking te kunnen
nemen. Bepaalde van die voordelen kunnen worden beoordeeld aan de hand van
kwalitatieve informatie. In andere gevallen kan de toepassing van het
‘voorzorgsbeginsel’ een geschikt alternatief zijn, of kunnen de baten op een
kwalitatieve manier beoordeeld worden en worden afgewogen tegen de kosten.

Nog meer werk vergt het om de (al dan niet geldelijke) baten, verkregen door de
implementatie van de maatregelen uit hoofde van de KRW, volledig te evalueren.
Men verwacht dat bijvoorbeeld het huidige onderzoek inzake milieukosten (zowel
in het kader van de KRW-implementatie als in een bredere context18) deze situatie
zal verbeteren.

3.2. Kosten

Hoewel de aanzienlijke baten erkend worden, kunnen aan het halen van de
milieudoelstellingen ook bijkomende kosten verbonden zijn voor gebruiksvormen
van water of ‘drijvende krachten’ die negatieve effecten hebben op het aquatisch
milieu of voor begunstigden van verbeteringen en die, tot dusver, nog niet hebben
bijgedragen tot het aanpakken van dergelijke effecten (bv. niet betalen voor het
watergebruik). Op dit ogenblik zijn deze potentiële kosten om diverse redenen niet
bekend. Vooreerst is het niet mogelijk de kosten te bepalen zolang geen criteria voor
de milieudoelstellingen beschikbaar zijn. De waterkwaliteit moet gemonitord
worden in overeenstemming met de richtlijn. Alleen wanneer de meetresultaten
getoetst worden aan de milieunormen (zoals omschreven in bijlage V van de KRW),
zal het mogelijk zijn de ‘distance-to-target’ en bijgevolg de vereiste investeringen te
beoordelen. Ten tweede worden de kosten grotendeels bepaald door de keuzes van
instrumenten en de combinatie van maatregelen die de lidstaten zullen gebruiken.
Ten derde zijn de toepassing en afdwinging van andere wetgeving inzake
waterbescherming, in het bijzonder de richtlijn Stedelijk Afvalwater, de
Nitraatrichtlijn en de Drinkwaterrichtlijn, in een aantal landen ontoereikend,
waardoor de kosten voor hun implementatie makkelijk, maar ten onrechte, worden
toegevoegd aan de kosten voor de implementatie van de KRW. Uiteindelijk is het

                                                
17 http://www.maweb.org//en/index.asp

18 Een project over ‘De beoordeling van de geldelijke waarde van milieu- en hulpbronkosten voor
waterdiensten’ zal later in 2005 starten. Dit project maakt deel uit van het 6de OTO-Kaderprogramma
over de wetenschappelijke ondersteuning van het beleid.
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niet altijd mogelijk een onderscheid te maken tussen de waterbeheerkosten, toe te
schrijven aan de implementatie van de KRW, en de kosten die ook gemaakt zouden
zijn zonder de KRW. Toch is dit onderscheid cruciaal voor de uitvoering van de
diverse kostenanalyses. Als een dergelijk onderscheid mogelijk is, mogen de kosten
voor basismaatregelen in het kader van bestaande watergerelateerde EU-richtlijnen
(richtlijn Stedelijk Afvalwater, IPPC-richtlijn, Nitraatrichtlijn enz.) niet rechtstreeks
worden verrekend in de analyse ter verantwoording van uitzonderingen.

Los van het ontbreken van concrete kostenramingen voorziet de kaderrichtlijn Water
in mechanismen om ervoor te zorgen dat de sociaal-economische effecten correct
worden verrekend in de besluitvorming en dat de optie met de laagste kosten wordt
gekozen. In de richtlijn worden dergelijke overwegingen in het algemeen verrekend
door middel van de bovengenoemde uitzonderingen en door de ontwikkeling van
het maatregelenprogramma als wezenlijk onderdeel van het planningsproces (zie
afdeling 4 voor meer details).

Als er voldoende aanwijzingen zijn dat de kosten onevenredig
hoog zijn, vormen een zorgvuldige beoordeling en een
evenwichtige besluitvorming met betrekking tot de baten en
kosten een wezenlijk onderdeel van de kaderrichtlijn Water,
in het bijzonder via de ‘uitzonderingstests’.

Naast de overwegingen in de doelstellingen, vormen de sociaal-economische
aspecten en meer bepaald de kosteneffectiviteit een centraal element in de
ontwikkeling van het maatregelenprogramma. De lidstaten moeten proberen ervoor
te zorgen dat de combinatie van maatregelen voor het halen van de
milieudoelstellingen resulteert in de optie met de laagste kosten, nadat voldoende
aandacht werd geschonken aan milieu- en hulpbronkosten. Dergelijke benaderingen,
die moeten worden toegepast op nationaal niveau of op het niveau van
stroomgebied, deelstroomgebied of waterlichaam, laten voldoende speelruimte om
zorgwekkende onderwerpen aan te pakken19.

De voorgestelde opties, inclusief het gebruik van bepaalde uitzonderingen en het
voorgestelde maatregelenprogramma, moeten worden onderworpen aan publieke
inspraak waarbij alle betrokken partijen, en meer bepaald de betrokken
watergebruikers en de milieu-ngo’s, aangemoedigd worden om mee te werken.

De KRW voorziet in milieudoelstellingen die moeten
worden gehaald met de meest kosteneffectieve combinatie
van maatregelen. De beoordeling van de kosteneffectiviteit
en de publieke inspraak in de voorgestelde keuzes zijn de
belangrijkste werkmiddelen in dit proces.

                                                
19 Bovendien zal de activiteit betreffende de ‘beoordeling van de kosteneffectiviteit’ in het kader van WG

B van het KRW CIS werkprogramma 2005/2006 nieuwe elementen toevoegen aan dit debat.
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4. BELANGRIJKE ONDERWERPEN

Sinds het begin van het implementatieproces werd aanzienlijke vooruitgang geboekt
in het streven om de gemeenschappelijke interpretatie van de diverse technische
aspecten van de kaderrichtlijn Water in de EU te ontwikkelen en te verbeteren.
Naarmate de processen beter begrepen worden en de criteria voor de goede toestand
beter bekend zijn, rijst de vraag welke gevolgen de planning van de
stroomgebiedsbeheerplannen, het opstellen van maatregelen en het vaststellen van
de milieudoelstellingen en de bijbehorende sociaal-economische effecten kunnen
hebben. Het huidige document bevat algemene bespiegelingen over enkele van de
belangrijke onderwerpen. Het geeft geen praktische voorbeelden, maar die zijn wel
in toenemende mate beschikbaar in de lidstaten. Bepaalde voorbeelden werden
belicht tijdens de workshop over ‘Milieudoelstellingen en uitzonderingen’, die op
26/27 mei 2005 werd gehouden in Berlijn20. Het blijkt echter dat slechts enkele
voorbeelden beschikbaar zijn en dat de meeste niet noodzakelijk voldoende
informatie en gegevens bevatten voor een correcte toepassing van de
uitzonderingstests. Daarom zal het nuttig zijn voorbeelden te blijven verzamelen en
meer bepaald de voorbeelden die als referentie of goede praktijk kunnen worden
aangewend, te benadrukken.

De belangrijkste onderwerpen die tijdens het raadplegingsproces werden
geïdentificeerd, zijn:

Resultaten artikel 5

De eerste voorlopige resultaten van de druk- en impactanalyse geven aan dat een
groot aantal waterlichamen ‘gevaar loopt of mogelijk gevaar loopt niet te voldoen
aan de milieudoelstellingen omschreven door de KRW’. Meer bepaald zijn de
hydromorfologische veranderingen, hoofdzakelijk te wijten aan scheepvaart,
waterkracht, bescherming tegen overstromingen en andere gebruiksvormen en de
drukken uitgeoefend door de landbouw en de verstedelijking, in heel Europa
zorgwekkend. In bepaalde delen van de EU speelt onvoldoende behandeld
afvalwater van gemeenten en industrie nog altijd een belangrijke rol in de
achteruitgang van de waterkwaliteit21. Er zijn een aantal factoren die deze situatie
wat het (mogelijks niet) halen van de doelstellingen betreft nog versterken, zoals de
onzekerheden van de analyse en de vaak toegepaste ‘worst-case’ benadering22.

Andere oorzaken van deze situatie zijn toe te schrijven aan het feit dat in de analyse
milieudoelstellingen van andere EU-wetgeving geïntegreerd zijn die nog niet
gehaald werden (bv. richtlijn Stedelijk Afvalwater, IPPC- of Nitraatrichtlijn).

                                                

20 http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/library

21 Voor een meer systematisch overzicht van de belangrijke onderwerpen die aan bod komen in de art. 5-
rapporten, raadpleeg het document opgesteld door Werkgroep B. Dit kan gevonden worden op
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/library.

22 Voor meer details, zie document ‘Principes en bekendmaking van de resultaten van de eerste analyse in
het kader van de KRW’, dat gevonden kan worden op
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/library.
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Bovendien zijn de belangrijkste milieudoelstellingen van de KRW breder en
moeilijker te bereiken dan de vroegere milieudoelstellingen.

De voorlopige resultaten van de druk- en impactanalyse tonen
aan dat de toestand van onze aquatische ecosystemen tot op
zekere hoogte zorgwekkender is dan verwacht of gehoopt
werd (op basis van de resultaten van 2004, niet van 2015). Dit
is deels te wijten aan het niet-bereiken van doelstellingen
opgelegd door andere milieu- en waterwetgeving, en het
opvallende gebrek aan informatie over tal van aspecten.

Prioritaire actie

Het is dan ook onwaarschijnlijk dat de lidstaten alle problemen met betrekking tot
het watermilieu in één enkele planningscyclus zullen kunnen aanpakken. De richtlijn
maakt dit mogelijk door het gebruik van uitzonderingen toe te laten als wezenlijk
onderdeel van het planningsproces voor stroomgebieden. De uitzonderingen zijn het
werkmiddel waarmee de lidstaten bepaalde acties prioriteit kunnen geven en de
verbetering van het watermilieu over een reeks planningscycli kunnen spreiden.

Uit de voorlopige resultaten van de druk- en impactanalyse kan worden afgeleid dat
bepaalde waterlichamen mogelijk niet in een goede toestand kunnen worden
gebracht voor 2015. De lidstaten zullen niet alle problemen tegelijkertijd kunnen
oplossen. Zij zullen moeten bepalen welke van hun waterlichamen de hoogste
prioriteit verdienen, en welke op een later tijdstip aangepakt kunnen worden.

Het vaststellen van doelstellingen voor elk waterlichaam is de aangewezen methode
om prioriteiten toe te kennen aan de acties die nodig zijn om de doelstellingen van
de richtlijn te halen. Uitzonderingen kunnen vaker gebruikt worden in de eerste
stroomgebiedsplanningscyclus, maar zullen geleidelijk in aantal afnemen naarmate
de planningscycli vorderen, acties ondernomen worden en de doelstellingen van de
richtlijn gehaald worden.

Het vaststellen van doelstellingen en uitzonderingen moet
worden aangewend om prioriteit te geven aan bepaalde acties
in de stroomgebiedsbeheerplannen en het
maatregelenprogramma (zie figuur 1).
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Figuur 1: Stapsgewijs denkproces voor het overwegen van uitzonderingen op de
goede toestand. Voor waterlichamen die zijn aangewezen als sterk veranderd of
kunstmatig23, kunnen verwijzingen naar de ‘goede toestand’ in de figuur worden
geïnterpreteerd als ‘goed ecologisch potentieel en goede chemische toestand van het
oppervlaktewater’24. Opgelet, indien het streefdoel een ‘goede toestand’ is (groene
tekstkaders), dan moet het bereiken van de ‘goede toestand’ bevestigd worden door
meetgegevens.

                                                

23 Het CIS-richtsnoer nr. 4 over de identificatie en de aanwijzing van sterk veranderde en kunstmatige
waterlichamen bevat ondersteunende informatie over de toepassing van de tests waarvan sprake is in
artikel 4 §3, die tot doel hebben te onderzoeken of een waterlichaam kan worden aangewezen als sterk
veranderd of kunstmatig. Bij deze tests wordt ook nagegaan of de wijzigingen van de
hydromorfologische omstandigheden die nodig zijn om een goede toestand te bereiken, kunnen worden
doorgevoerd zonder significante negatieve effecten op het milieu in bredere zin of op een
gespecificeerd watergebruik.

24 Alle informatie die nodig is om over de uitzonderingen te beslissen, moet beschikbaar zijn vóór het
stapsgewijze proces wordt gestart. Dat geldt zeker voor de economische gegevens en beoordelingen
die het mogelijk maken te testen of de kosten naar verhouding zijn, wat een veronderstelling is voor het
bereiken van de goede toestand.
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Relatie tussen uitzonderingen

Voor een correct gebruik van de uitzonderingen in het planningsproces, dient men te
begrijpen dat de diverse elementen van de uitzonderingen met elkaar in verband
staan, en moeten deze elementen veeleer parallel dan na elkaar worden beschouwd.

Het besluitvormingsproces moet ook rekening houden met onderzekerheden (bv.
over de doeltreffendheid van maatregelen, mettertijd veranderende drukken en hun
impact, en inzicht in kosten en baten).

Stel dat een waterlichaam dreigt de goede toestand niet te bereiken tegen 2015. Het
zou mogelijk zijn maatregelen te nemen die bepaalde elementen van zijn toestand
verbeteren, maar de implementatie van alle maatregelen die nodig zijn om tegen
2015 de goede toestand te bereiken, zou onevenredig duur zijn. Voor de periode
2017-2020 wordt echter een ingrijpende verandering in de milieupraktijken
verwacht. Dit zou verbeteringen in de resterende kwaliteitselementen moeten
opleveren.

Als men er vertrouwen in heeft dat de verandering in de ‘milieupraktijken’ al snel
voldoende verbeteringen in de betreffende kwaliteitselementen kan brengen, zou
2021 kunnen worden vastgelegd als verlengde termijn voor de goede toestand. Als
er onzekerheid bestaat over de effecten van de verandering in de ‘milieupraktijken’
of over de tijd die nodig is om veranderingen in de ecologische kwaliteit te
verkrijgen, is het misschien meer aangewezen een minder strenge doelstelling vast
te leggen voor 2015, en de situatie opnieuw te bekijken tijdens de voorbereiding van
het tweede stroomgebiedsbeheerplan.

Er zal altijd enige onzekerheid blijven bestaan over welke maatregelen al dan niet
kunnen bijdragen tot het behalen van de in het stroomgebiedsplanningsproces
vastgestelde doelstellingen. Waar monitoring- of andere gegevens laten vermoeden
dat een voor een waterlichaam vastgestelde doelstelling waarschijnlijk niet zal
worden gehaald, verplicht artikel 11 §5 de lidstaten de nodige aanvullende
maatregelen te nemen om de vooropgestelde doelstellingen te halen. Als de
noodzakelijke aanvullende maatregelen technisch niet haalbaar zijn of onevenredig
duur zijn, moeten de lidstaten de vooropgestelde doelstelling herzien
overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 §4 en 4 §5, en moeten zij een
aanpassing van de doelstelling voor het waterlichaam, de redenen voor het niet halen
van de vorige doelstelling, de redenen voor het niet nemen van aanvullende
maatregelen en de maatregelen getroffen om de aangepaste doelstelling te halen,
opnemen in het volgende stroomgebiedsbeheerplan.

De relatie tussen uitzonderingen is niet hiërarchisch in de zin
dat sommige makkelijker te verantwoorden zijn dan andere.
Voor het vaststellen van minder strenge doelstellingen zijn
echter meer informatie en een grondiger beoordeling van de
alternatieven nodig dan voor het verlengen van de termijn.
Om te bepalen welk soort van uitzondering het meest
aangewezen is, moet een stapsgewijs denkproces worden
toegepast (bv. zie figuur 1).



Definitieve versie, 20 juni 2005

22

Minder strenge doelstelling

De ecologische en chemische toestandsklasse van een waterlichaam wordt bepaald
door een aantal kwalitateitselementen. Als op grond van technische
onuitvoerbaarheid of onevenredige kosten één kwaliteitselement niet kan worden
hersteld in de toestand die nodig is voor een goede ecologische of chemische
toestand, zal de hoogste doelstelling die voor het waterlichaam kan worden
vooropgesteld, minder hoog zijn dan de toestand ‘goed’.

Een minder strenge doelstelling betekent niet dat (a) de andere kwaliteitselementen
mogen verslechteren tot de toestand bepaald door het zwaarst getroffen
kwaliteitselement of (b) dat het potentieel voor verbetering in de toestand van de
andere kwaliteitselementen mag worden genegeerd.

Het bereiken van een zogeheten ‘minder strenge doelstelling’ kan de implementatie
vergen van maatregelen die even streng zijn als, of zelfs strenger zijn dan de
maatregelen die nodig zijn voor waterlichamen met een goede toestand als
doelstelling.

Een waterlichaam krijgt bijvoorbeeld een minder strenge doelstelling vanwege een
aanzienlijke onttrekking die niet zonder onevenredige uitgaven kan worden
teruggebracht. Het bereiken van een MKN voor een verontreinigende stof in een
dergelijk waterlichaam kan strengere lozingsmaatregelen vergen dan het bereiken
van eenzelfde MKN in een waterlichaam dat niet aan een dergelijke onttrekking is
onderworpen.

‘Minder strenge doelstelling’ is de dichtst bij de ‘goede
toestand’ aanleunende kwaliteit die men kan halen, rekening
houdend met de aanwezige impact die niet op een haalbare of
betaalbare manier aangepakt kan worden.

Belangrijke termen

Zoals eerder al werd aangegeven, bevatten de uitzonderingsbepalingen een aantal
voorwaarden voor hun toepassing. Tot op zekere hoogte worden die voorwaarden
omschreven met termen die niet makkelijk te interpreteren zijn. De belangrijkste van
die termen zijn ‘onevenredig duur’/‘onevenredig hoge kosten’, ‘technisch haalbaar’,
‘voor het milieu aanmerkelijk gunstigere middelen’ of ‘duurzame activiteiten voor
(menselijke) ontwikkeling’. Het zal nauwelijks mogelijk zijn overeenstemming te
bereiken over een gemeenschappelijke toepassing van die termen. Daarom is het des
te belangrijker dat de door de lidstaten ontwikkelde methodologieën op open en
transparante wijze worden voorgesteld, zodanig dat ze kunnen worden besproken in
het openbare raadplegingsproces.

Bij toepassing van uitzonderingen moeten de belangrijke
termen en/of de bepalingen in de uitzonderingen op een open
en transparante manier worden gebruikt om de
methodologieën te kunnen onderwerpen aan consultatie.



Definitieve versie, 20 juni 2005

23

Voor bepaalde van deze termen is al ondersteunende informatie beschikbaar. Het
WATECO richtsnoer25 bevat enkele beschouwingen over ‘onevenredig hoge
kosten’. Wat de ‘voor het milieu aanmerkelijk gunstigere middelen’ of ‘duurzame
activiteiten voor (menselijke) ontwikkeling’ betreft, biedt de toepassing van de
SMER- of MER-richtlijn26 een rechtskader voor de beoordeling van deze aspecten.
Het richtsnoer, ontwikkeld voor artikel 6 van de Habitatrichtlijn, bevat enkele
beschouwingen over de term ‘dwingende redenen van openbaar belang’27.

Schaal

Noteer ook dat de schaal van de beoordelingen belangrijk is en moet worden
verduidelijkt bij het opmaken van het stroomgebiedsbeheerplan. Zo moet bij de
bepaling van de kosteneffectiviteit van de maatregelen rekening worden gehouden
met het geografische doelgebied van deze maatregelen, d.w.z. stroomopwaarts en/of
stroomafwaarts. Zo kunnen verschillende schalen (nationaal, stroomgebied,
deelstroomgebied, waterlichaam) aangewezen zijn voor verschillende beoordelingen
of verschillende aspecten van dezelfde beoordeling. Grensoverschrijdende
onderwerpen moeten bijvoorbeeld beoordeeld worden op grensoverschrijdende
schaal. De keuze van de schaal moet echter worden verantwoord door de bepalingen
van de KRW. Daarbij moet het fundamentele concept van de KRW worden erkend,
dat het beheer van de watervoorraden op de schaal van het stroomgebied
introduceert.

Een geharmoniseerde, vergelijkbare en transparante
benadering voor de toepassing van de ‘uitzonderingen’ en de
beoordeling van de kosteneffectiviteit moet gecoördineerd
worden in de stroomgebiedsdistricten en de lidstaten28. De
aangewezen toepassingsschaal voor de beoordelingen kan
verschillend zijn voor verschillende onderwerpen.

                                                

25 Richtsnoer nr. 1: ‘Economie en het Milieu – de uitvoering van de kaderrichtlijn Water als uitdaging’,
dat gevonden kan worden op http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-
framework/guidance_documents.html

26 Zie richtsnoer over de uitvoering van de SMER-richtlijn:
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/sea-support.htm

27 ‘Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive
92/43/EC: Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites’. Te vinden op
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_artic
les/art6/index_en.htm

28 Het is de taak van de Europese Commissie ervoor te zorgen dat de kaderrichtlijn Water op een
geharmoniseerde, vergelijkbare en transparante wijze wordt geïmplementeerd in en tussen de lidstaten
en in en tussen de stroomgebiedsdistricten. De Gemeenschappelijke implementatiestrategie van de
KRW is een bijdrage tot dit proces.
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Nieuwe veranderingen

Artikel 4 (7) heeft belangrijke gevolgen voor nieuwe ontwikkelingen en
veranderingen. Deze bepaling is bijvoorbeeld van toepassing op
waterkrachtcentrales, programma’s voor bescherming tegen overstroming en
toekomstige scheepvaartprojecten. In de planningsfase moet worden beoordeeld of
aan de criteria en voorwaarden wordt voldaan. Het is dan ook zinvol een dergelijke
evaluatie te integreren in de milieueffectrapportage die voor de meeste projecten van
dit type moet worden uitgevoerd. Zelfs als bepaalde projecten niet onder toepassing
vallen van de milieueffectrapportagerichtlijn 85/337/EEG, kan artikel 4 (7) van
toepassing zijn. Voor plannen en programma’s die de milieudoelstellingen van de
KRW beïnvloeden, moet de evaluatie overeenkomstig 4 (7) geïntegreerd worden in
de strategische milieueffectbeoordeling (richtlijn 2001/42/EG)29.

Voor de planning van ‘nieuwe veranderingen’ moet een
milieueffectrapportage worden uitgevoerd die aantoont dat
op zijn minst aan de criteria en voorwaarden van artikel 4 §7,
maar ook van 4 §8 en §9, wordt voldaan.

Nadat zich een hydromorfologische verandering heeft voorgedaan, is het mogelijk
dat de bepalingen voor sterk veranderde waterlichamen erop toegepast kunnen
worden in het volgende stroomgebiedsbeheerplan als de voorwaarden van artikel 4
(3) vervuld zijn. Waterlichamen kunnen, op basis van de verwachte aanzienlijke
hydromorfologische verandering, evenwel niet als SVWL worden aangemerkt vóór
de nieuwe verandering heeft plaatsgevonden. Voor de aanwijzing van nieuwe
SVWL’s moet hoe dan ook de in het SVWL richtsnoer ontwikkelde stapsgewijze
methode worden toegepast, zonder de ‘voorlopige identificatie’, nadat de evaluatie
overeenkomstig art. 4 (7) is uitgevoerd.

Bij elkaar horende waterlichamen

Artikel 4 §8 preciseert dat bij de toepassing van een uitzondering op een
waterlichaam, “een lidstaat er zorg moet voor dragen dat de toepassing het bereiken
van de doelstellingen van deze richtlijn in andere waterlichamen in hetzelfde
stroomgebiedsdistrict niet blijvend verhindert of in gevaar brengt en verenigbaar is
met de andere Gemeenschapsvoorschriften op milieugebied”. Deze minimumeis
bevat twee elementen: vooreerst de koppelingen tussen waterlichamen, en
vervolgens de samenhang met andere milieuwetgeving. Het laatstgenoemde aspect
moet ervoor zorgen dat de uitzonderingen uit hoofde van de KRW in geen geval
worden gebruikt om af te wijken van de voorschriften, opgelegd door andere
relevante EU-richtlijnen.

Wat de koppeling van waterlichamen betreft, wordt de toepassing van deze eis in
belangrijke mate bepaald door de methode die wordt gebruikt voor de afbakening
van waterlichamen. Het is duidelijk dat er geen automatisch mechanisme kan zijn
voor het verantwoorden van uitzonderingen in een nabijgelegen waterlichaam op

                                                
29 Zie ondersteunend document over de implementatie van de SMER-richtlijn:

http://europa.eu.int/comm/environment/eia/sea-support.htm
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basis van een beoordeling, uitgevoerd voor een ander waterlichaam. Dit houdt niet
noodzakelijk in dat de redenen (bv. watergebruik of significante drukken) die
worden aangehaald ter verantwoording van een uitzondering, altijd te vinden moeten
zijn in het waterlichaam waarvoor de uitzondering wordt gevraagd. Om een
verkeerde toepassing van deze essentiële bepaling te voorkomen, moeten concrete
voorbeelden van ‘goede praktijk’ worden uitgewisseld.

Financieringsinstrumenten

Tenslotte is het duidelijk dat de beoordeling van de evenredigheid (of
onevenredigheid) van de kosten afhankelijk kan zijn van de
financieringsmogelijkheden. In dat opzicht zal de mogelijkheid om
financieringsinstrumenten van de EU te gebruiken, de discussie en de
besluitvorming in de lidstaten beïnvloeden. Meer bepaald kunnen het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de guidance ‘financieringsinstrumenten voor
de visserij’ (of het toekomstige Europese Visserijfonds), het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling en het Cohesiefonds van toepassing zijn. Er zal moeten
worden uitgemaakt welke maatregelen, opgenomen in het stroomgebiedsbeheerplan
(dat het maatregelenprogramma bevat), in aanmerking komen voor deze
financieringsinstrumenten. De activiteiten in het kader van de gemeenschappelijke
implementatiestrategie zullen nuttige informatie opleveren in dat opzicht.

5. SLOTBESCHOUWINGEN

De discussienota introduceert de belangrijkste elementen met betrekking tot de
milieudoelstellingen van de kaderrichtlijn Water en de manier waarop de baten en
sociaal-economische gevolgen geïntegreerd worden in de beheercyclus voor de
stroomgebiedsdistricten.

De kaderrichtlijn Water voorziet al in een stapsgewijze benadering om ervoor te
zorgen dat het bereiken van de doelstellingen en de bijbehorende baten en kosten
aan bod komen in de beheercyclus. Uit de overwegingen hierboven volgt dat er een
reeks stappen moet worden gevolgd die, voor het eerste stroomgebiedsbeheerplan,
als volgt kan worden samengevat.

Stap 1 (2004-2006): EU-harmonisering van de criteria voor de beoordeling van de
toestand op basis van gemeenschappelijke methodologieën en benaderingen.

Stap 2 (2005-2009): Evaluatie van de meest kosteneffectieve maatregelen en
identificatie van potentiële sociaal-economische effecten, met een publieke
raadpleging over deze onderwerpen.

Stap 3 (vanaf 2007): Monitoring van de waterkwaliteit.

Stap 4 (2008-2009): Het proces van stap 2 resulteert in het vaststellen van
doelstellingen en, indien nodig en aangewezen, de toepassing van uitzonderingen
met publieke inspraak.

Dit proces stopt niet na de eerste planningscyclus voor de voorbereiding van het
stroomgebiedsbeheerplan, maar loopt verder tijdens de tweede en derde cyclus.



Definitieve versie, 20 juni 2005

26

De KRW is gebaseerd op een degelijk en geïntegreerd beheer
van de milieukwaliteit in stroomgebieden, dat het mogelijk zal
maken de juiste keuzes voor de samenleving te maken, in het
bijzonder door het vaststellen van ambitieuze doelstellingen,
het in aanmerking nemen van sociaal-economische aspecten
en de kosteneffectiviteit enz.

Het proces voor het vaststellen van doelstellingen en uitzonderingen is essentieel
voor de stroomgebiedsbeheerplannen en maatregelenprogramma’s, en zal een
langdurig en complex proces zijn met een groot aantal belanghebbende partijen. Het
zal gepaard gaan met de gecoördineerde beoordeling van technische, sociale en
economische vraagstukken. De lidstaten kunnen en moeten nu beginnen als zij in
staat willen zijn om overleg te plegen over de ontwerpdoelstellingen voor
waterlichamen in het ontwerp-SGBP in 2008; maatregelen te implementeren; en de
desbetreffende doelstellingen tegen 2015 te halen.

Het proces voor het vaststellen van doelstellingen eindigt echter niet na de eerste
planningscyclus, maar is dynamisch en iteratief, wat betekent dat het verder moet
worden ontwikkeld en verbeterd op basis van de ervaringen in het eerste SGBP. Het
aantal waterlichamen waarop uitzonderingen worden toegepast, zal waarschijnlijk
afnemen tijdens de tweede en derde planningscyclus, maar de toepassing zal telkens
moeten worden aangepast.

Eén specifiek langetermijnvraagstuk dat in de toekomst verder moet worden
onderzocht en besproken, zijn de gevolgen van de klimaatverandering voor de
kaderrichtlijn Water. De beoordelingsmethoden voor de goede toestand (bv.
typologie en referentieomstandigheden voor de indeling naar ecologische toestand)
moeten verder worden ontwikkeld in het kader van de verwachte veranderingen in
de klimaatomstandigheden30

Er is nog veel werk aan de winkel wat het vaststellen van
doelstellingen en uitzonderingen betreft. De huidige
activiteiten moeten met hoge prioriteit worden voortgezet, en
in de lidstaten moet nu gestart worden met de aanvullende
werkzaamheden.

De gemeenschappelijke implementatiestrategie dient reeds als platform voor de
uitwisseling van informatie en voor samenwerking die het mogelijk maakt te leren
van de diverse processen in de verschillende lidstaten of stroomgebiedsdistricten.
Voor bepaalde specifieke aspecten van de hierboven genoemde onderwerpen kan het
nodig zijn die samenwerking op te voeren tijdens het werkprogramma 2005/2006 en
later.

                                                
30 Voor meer details, zie het in februari 2005 gepubliceerde JRC-rapport ‘Klimaatverandering en de

Europese waterdimensie’ (EUR 21553) op http://ies.jrc.cec.eu.int/Scientific_Reports.271.0.html
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