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0 SAMENVATTING

0.1 Inleiding

De KRW is een kans!

Rijn-West is een waterrijk stroomgebied met veel grote wateren als de rivieren, kanalen en de meren en

veel kleine wateren als de locale zwemplassen, de vijvers in de woonwijken, de sloot achter het huis en de

wetering langs het land van de boer. De kwaliteit van al die wateren is zeer bepalend voor het beleven van

schoon water. Goede waterkwaliteit maakt het mogelijk dat er schoon drinkwater uit de kraan komt, we

veel natuur zien in het water en kinderen lekker kunnen zwemmen in de plassen en stekelbaarsjes kunnen

gaan vangen in al die sloten en weteringen waar de gebieden in Rijn-West zo rijk aan zijn. In deze nota

gaat het vaak over mogelijke extra kosten voor waterkwaliteitbeheer, maar daar krijgen we veel voor terug.

De lidstaten van de EU streven met de Kaderrichtlijn Water (KRW) naar een schoon, gezond en duurzaam

gebruik van het water in elk stroomgebied. Daarvoor wordt per stroomgebied een Stroomgebiedsbeheer-

plan (SGBP) opgesteld, die gereed moeten zijn in 2009. De maatregelen die straks in het eerste stroom-

gebiedsbeheerplan staan, zullen voor burgers leiden tot zichtbare verbeteringen, omdat juist de inrichting

en het beheer van oppervlaktewateren een prominente plaats in het plan gaan innemen. Maar ook de

minder zichtbare maatregelen voor onder andere emissiebeperking zijn van groot belang voor schoon

water. Ook kunnen we verdergaande waterkwaliteitsverbetering verwachten bij de voor onze waterkwaliteit

zo belangrijke buurlanden. De KRW biedt dus duidelijk kansen voor verbetering waterkwaliteit in het

benedenstrooms gelegen Nederland en de Noordzee met maatregelen in het buitenland en in Nederland.

Plaats Globale verkenningen

Met een open planproces binnen het stroomgebied van Rijn-West werken de verschillende overheden

samen om haalbare doelen en betaalbare maatregelen in beeld te brengen.

In het werkplan 2005-2009 voor de KRW in Rijn-West is afgesproken dat het beleidsproces dat nodig is

voor het eerste stroomgebiedsbeheerplan (SGBP), twee keer regionaal zal worden doorlopen. Eerst een

keer grof (per beheergebied), daarna fijn (per waterlichaam). Met de Globale verkenningen is de grove

slag gemaakt, afgerond met deze nota. De verfijning volgt vanaf najaar 2006 tot januari 2008 in de Gede-

tailleerde analyses.

Doel Globale verkenningen

Deze zomernota 2006 is bedoeld om bestuurders, ambtenaren, maatschappelijke organisaties en andere

betrokkenen bij het KRW-proces in Rijn-West een globaal beeld te geven van de mogelijke doelen, maat-

regelen en kosten. Daarbij zijn de volgende vragen aan de orde. Zijn we op de goede weg? Wat moet

anders? Wat moeten we doen en welke keuzes moeten we maken voor het vervolgproces? Om deze

vragen te kunnen beantwoorden was een globaal beeld nodig van doelen, mogelijke maatregelen, be-

leidsvarianten, doelbereik en kosten. Ook was het belangrijk om leerervaringen en ‘nog uit te werken

onderwerpen’ te identificeren.

Proces Globale verkenningen

Er is een breed en intensief planproces op gang gebracht. Gemeenten, belangenorganisaties en andere

belanghebbenden zijn door de verschillende beheerders op wisselende wijze en daarmee ook meer of

minder intensief betrokken bij de globale verkenning. Bij grondwater en rijkswateren is de betrokkenheid

van derden nog zeer beperkt gebleven. De samenwerking en participatie zullen in het vervolgproces

worden geoptimaliseerd.
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Beschrijving van de beleidsvarianten

Waterschappen

• Beleidsvariant I: Autonome uitvoering: geeft inzicht in de kosten en het doelbereik bij uitvoering van de maatregelen tot 2009

en een inschatting van de normaliter in de periode 2009-2015 autonoom genomen maatregelen. Het betreft maatregelen die pas-

sen binnen het huidige beleid en voor de periode tot 2009 begroot zijn, dan wel normaliter autonoom voor de periode 2009-2015

begroot zouden worden.

• Beleidsvariant II: Fors: alle maatregelen die nodig zijn om de werkdoelen te realiseren, maar zonder de maatregelen met hoge

kosten en een laag effect en zonder maatregelen die vanwege grote ruimtelijke en/of maatschappelijke consequenties niet haal-

baar worden geacht. Dit pakket kan worden beschouwd als de bovengrens van de bandbreedte voor de regionale waterbeheer-

ders en gemeenten, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het uiteindelijke pakket van maatregelen waartoe wordt besloten goedko-

per is.

• Beleidsvariant III: Maximale inzet: is samengesteld uit alle maatregelen die nodig zijn om de ecologische en chemische werk-

doelen te halen. NB Deze variant is in vijf van de 10 globale verkenningen uitgewerkt.

Rijkswaterstaat

•  Fors: dit geeft een ecologisch optimaal maatregelenpakket dat door deskundigen als mogelijk maatschappelijk haalbaar wordt

ingeschat.

• Beperkt: dit komt in beeld als beleidsvariant Fors leidt tot milieuschade of tot onaanvaardbare schade aan gebruiksfuncties.

Grondwater

• Beperkt: hierin zijn maatregelen opgenomen die aanvullend op bestaand beleid gericht zijn op de belangrijkste knelpunten en gezien worden

als kosteneffectief en realiseerbaar.

•  Fors: hierin zijn aanvullend op het beperkte pakket ook duurdere en moeilijker te realiseren maatregelen opgenomen die de resterende

knelpunten verder of met een grotere zekerheid oplossen.

• Maximaal: hierin zijn aanvullend op het forse pakket zodanige maatregelen opgenomen opdat het doelgat nagenoeg zeker in zijn geheel wordt

weggenomen en aldus geheel aan de KRW-doelen wordt voldaan.

Het ingeschatte doelbereik in deelgebieden weergegeven in 5 klassen.

Links voor de Beleidsvariant I Autonome uitvoering. Rechts voor de Beleidsvariant II Fors.

 Ecologisch doelbereik: Variant I

       0 – 20 %

     20 – 40 %

     40 – 60 %

     60 – 80 %

     Meer dan 80 %

 Ecologisch doelbereik: Variant II

       0 – 20 %

     20 – 40 %

     40 – 60 %

     60 – 80 %

     Meer dan 80 %
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Tastbaar resultaat Globale verkenningen

Er zijn tien kwalitatief goede rapportages aangeleverd door de waterbeheerders met de resultaten voor de

beschouwde watersystemen. Een rapport per beheergebied van elk van de acht waterschappen, een

rapport over de rijkswateren in Rijn-West en een rapport van de provincies over het grondwater. Deze

Zomernota bundelt de belangrijkste bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit die rapporten.

0.2 Inhoudelijk resultaat Globale verkenningen

Doelen

Omdat de uiteindelijke doelen die binnen de KRW moeten gaan gelden op z’n best als concept beschik-

baar zijn, is in de Globale verkenningen gewerkt met werkdoelen. Dit betreft geen concept of voorlopige

doelen, maar slechts een middel om de problemen te kunnen identificeren waaraan gewerkt zal moeten

worden. Er is gewerkt met vier ecologische klassen (STOWA) en de voorlopige normen voor chemie.

Mogelijke maatregelen en beleidsvarianten

Er zijn drie tot vijf beleidsvarianten gedefinieerd. Twee daarvan zijn door alle tien beheerders op voldoen-

de vergelijkbare wijze uitgewerkt. Dat is de ‘Beleidsvariant I Autonome uitvoering’, die maatregelen bevat

die al worden uitgevoerd of waarvan de uitvoering is gepland en begroot. De andere is de ‘Beleidsvariant II

Forse inspanning’, die alle mogelijke maatregelen bevat minus maatregelen die als niet reëel zijn beoor-

deeld, bijvoorbeeld omdat ze onaanvaardbare maatschappelijke consequenties hebben of omdat ze niet

kosteneffectief zijn.

De beleidsvarianten zijn gevuld met mogelijke maatregelen uit de volgende vier oplossingsrichtingen:

maatregelen aan de bron, ‘end of pipe’ maatregelen (zuivering van vuil water), inrichtings- en beheermaat-

regelen in het watersysteem en maatregelen in de ruimtelijke ordening (scheiden, zoneren en bufferen van

functies). In de Globale verkenningen zijn de bronmaatregelen en ruimtelijke ordeningsmaatregelen (RO-

maatregelen) mager vertegenwoordigd, met name omdat daar meer duidelijkheid van de provincies en het

Rijk voor nodig is. Het halen van de ecologische en vooral chemische werkdoelen is meestal niet mogelijk

zonder generieke bronmaatregelen en RO-maatregelen.

Doelbereik en kosten

Het resultaat van de bepaling van het doelbereik en de geraamde uitgaven in de periode 2010 tot en met

2015 (6 jaar) voor de twee beleidsvarianten is samengevat in het overzicht op de volgende bladzijde.

Waterbeheerders geven al vooruitlopend op het meer verplichtend beleid van de KRW invulling aan de

ambities om de waterkwaliteit te verbeteren (Beleidsvariant I Autonome uitvoering) en hiermee worden de

ecologische werkdoelen voor ecologie voor ongeveer 30% (rekenkundig gemiddelde) gehaald. Dat is een

beperkte verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Zonder die maatregelen zou er waarschijnlijk

een lichte achteruitgang optreden.

Als de autonome uitvoering wordt aangevuld met watersysteemmaatregelen en enkele maatregelen van

de andere oplossingsrichtingen, zoals lokaal aanpassen van de RWZI, afkoppelen en reduceren over-

storten (Beleidsvariant II Fors), dan stijgt het ecologisch doelbereik tot gemiddeld 65% (rekenkundig

gemiddelde).

In een aantal gebieden blijft het doelbereik met forse regionale maatregelen onder de 50%. In enkele

situaties komt dat door natuurlijke of onomkeerbare nutriëntenbelasting. In de meeste gevallen komt dat

echter door de intensieve nutriëntenbelasting door met name de landbouw wat met (aanvullend) mestbe-

leid omkeerbaar geacht wordt. Door vrijwel alle waterbeheerders is geconcludeerd dat generieke bron-

maatregelen nodig zijn om de ecologische werkdoelen te kunnen bereiken, ook om de effectiviteit van

watersysteemmaatregelen te vergroten. In de rivieren en de Noordzee vormt de belasting met nutriënten

vanuit het buitenland het grootste aandeel (ca 70%). Generieke emissiereductie, ook in de buurlanden, is

onontbeerlijk om hier substantiële verbetering te bereiken.
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Samenvattende tabel met ramingen voor de periode 2010-2015. Voor Beleidsvariant II  zijn de kosten geraamd voor

uitvoering in genoemde periode en voor gefaseerde uitvoering tot 2027 (bij wijze van spreken beleidsvariant I+).

De geraamde kosten van de beleidsvarianten in de periode 2010-2015 in verhouding tot de ‘normale kosten’ voor

beheer en onderhoud waterkwaliteit in die periode.

De geraamde kosten bevatten niet de brongerichte maatregelen voor emissiereductie. Met emissiereductie is geduren-

de de afgelopen decennia al veel effect bereikt. Extra brongerichte maatregelen lijken echter aan de orde.

Resultaten Globale  verkenningen doelbereik doelbereik

ecologie stoffen

Beleidsvariant I Autonome uitvoering Met alleen regio-  1.300

regionale wateren (waterschappen) nale maatregelen 840

regionale wateren (gemeenten) 10%-50% lijkt nauwelijks 320

rijkswateren iets te bereiken. 90

grondwater 20

extra extra

Beleidsvariant II Forse inspanning Generiek stoffen- 2.200   900

regionale wateren (waterschappen) beleid, regionaal 1.320 480

regionale wateren (gemeenten) 30%-90% toegespitst, is 410 90

rijkswateren noodzakelijk. 340 250

grondwater 100 80

extra extra

Beleidsvariant II Forse inspanning ( gefaseerd ) Generiek stoffen- 1.600 300

regionale wateren (waterschappen) beleid, regionaal 1.000 160

regionale wateren (gemeenten) 30%-90% toegespitst, is 350 30

rijkswateren noodzakelijk. 180 90

grondwater 40 20

50%-80%

75%-100%

75%-100%

totale uitgaven 2010-2015

 uitgesplitst

 [x miiljoen !]  [x miljoen !]
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Meerkosten beleidsvariant II 2010-2015

Kosten beleidsvariant I 2010-2015

Kosten waterkwaliteit 2010-2015 zonder KRW-maatregelen
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Op basis van de begrotingen van 2005 is het bedrag voor het ‘normale beheer en onderhoud voor water-

kwaliteit’ ingeschat op circa 5 miljard euro voor de periode 2010-2015. Beleidsvariant I ‘Autonome uitvoe-

ring’ kost in de periode 2010-2015 in totaal bijna ! 1,3 miljard. Het uitvoeren van Beleidsvariant II ‘Forse

inspanning’, zoals die nu is samengesteld, betekent een toename van de kosten met een circa ! 0.9

miljard. Dat is voor het hele watersysteem van Rijn-West.

De KRW biedt de mogelijkheid om te faseren, zij het dat daar goede argumenten voor moeten zijn. Fase-

ren van Beleidsvariant II leidt tot aanzienlijk lagere kosten in de periode 2010-2015. Dan nemen de extra

kosten af met circa een derde tot ! 0,3 miljard. De totale kosten voor maatregelen ter verbetering van de

waterkwaliteit komen dan op een totaal van circa ! 1,6 miljard voor de periode 2010-2015. In de vervolgfa-

se zal worden beschouwd in welke mate fasering nodig is om de kosten binnen proporties te houden. De

noodzaak om te faseren zal groter worden als ook de kosten voor generieke en RO-maatregelen in beeld

komen met de indirecte kosten voor doelgroepen als landbouw en industrie. Fasering kan ook nodig zijn

omdat  maatregelen veel tijd vergen om tot uitvoering te brengen.

0.3 Uitdaging voor volgend jaar

Kort na de zomer van 2006 zullen in Rijn-West bestuurlijk afspraken worden gemaakt over de detailuitwer-

king van mogelijke einddoelen, tussendoelen voor 2015 en bijbehorende maatregelenpakketten. De

uitdaging ligt in de gezamenlijke en transparante planvorming: waterschappen, gemeenten, provincies en

het rijk brengen samen de kosteneffectieve mogelijkheden in beeld. In dit open planproces participeren de

verschillende belangenorganisaties en andere belanghebbenden. Dit alles is nodig om in 2008 de doelen

en maatregelen in de ontwerpplannen van de verschillende overheden en het ontwerp SGBP Rijndelta te

kunnen opnemen. In 2009 doorlopen deze ontwerpplannen de inspraakprocedures.

Uitwerking in Rijn-West

In de regio zal het gezamenlijke KRW-proces worden voortgezet. Waar dat nog niet was gebeurd, zullen

de gebiedspartners nauwer worden betrokken. Centraal in het proces staat Beleidsvariant II. Binnen de

bandbreedte van veleidsvariant I en II ligt in het vervolgproces de nadruk op het samenstellen van uitvoe-

ringspakketten met kosteneffectieve maatregelen.

De uitvoeringspaketten worden samengesteld door maatregelen uit de vier genoemde oplossingsrichtin-

gen in een kosteneffectieve combinatie op te nemen en door maatregelen met te veel maatschappelijke

schade beargumenteerd achterwege te laten. De geoptimaliseerde beleidsvariant (te beschouwen als

beleidsvariant II-min) vormt de basis voor haalbare concept einddoelen (uiterlijk te realiseren in 2027) en

geeft de argumenten voor eventuele fasering met betaalbare tussendoelen in 2015. De tussendoelen 2015

kunnen bij fasering gezien worden als beleidsvariant I-plus. Hierna zijn de belangrijkste activiteiten van de

regionale partners in het vervolgproces benoemd om de uitwerking waar te maken. Daarna is aangegeven

wat daarbij noodzakelijke activiteiten van het rijk zijn. Belangrijk is een tijdige uitvoering en oplevering van

(tussen-)resultaten door alle partners.

Concrete activiteiten waterbeheerders

In samenwerking met gemeenten en provincies pakken de waterbeheerders (waterschappen, RWS en

provincies als grondwaterbeheerders) de volgende activiteiten op.

!  Voortzetten en optimaliseren ingezette gebiedsprocessen, waarin de gebiedspartners (gemeenten,

belangenorganisaties, provincie) nauw worden betrokken.

!  Optimaliseren Beleidsvariant II per waterlichaam. Daarbij per waterlichaam verder trechteren naar

een kosteneffectieve mix van de vier oplossingsrichtingen. Rekening houden met afwenteling, de in-

teractie tussen oppervlaktewater en grondwater (dubbele maatregelen voorkomen), tussen opper-

vlaktewaterlichamen onderling, tussen regionale wateren en  rijkswateren en tussen buurlanden.

! Afleiden concept ecologische einddoelen (GEP) voor elk van de (clusters van) waterlichamen.

! Aangeven welk doel voor 2015 (tussendoel) haalbaar en betaalbaar is op basis van een analyse op

maatschappelijke consequenties. Daarvoor moeten alle maatschappelijke kosten én baten in beeld

worden gebracht. Dit geeft argumenten voor einddoelbepaling en fasering.
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Doelbepaling waterkwaliteit. Een A-B-C-tje.

Doelbepaling.

Voor het stroomgebiedbeheerplan 2009 van de KRW moeten doelstellingen voor waterlichamen worden geformu-

leerd voor 2015. Hiervoor worden voor kunstmatige wateren per waterlichaam een MEP en een GEP afgeleid. Zie

figuur. Het verschil tussen MEP en GEP wordt bepaald door de factoren onomkeerbaarheid en significante schade.

Door een aantal oorzaken kan het voorkomen dat de doelstellingen GEP niet haalbaar zijn in 2015. Factoren die

het niet halen van de doelstelling GEP beïnvloeden zijn de fysieke uitvoerbaarheid, de disproportionaliteit van de

kosten en ecologische respons van het watersysteem.

Doelfasering

Als uit de analyse blijkt dat doelbereik op langere termijn wel mogelijk is, dan is faseren van doelbereik naar 2021 of

2027 de eerste verplichte werkwijze. Een fasering van doelbereik moet navolgbaar worden onderbouwd. Daarbij

moet worden aangegeven wat het reëel haalbare tussendoel is voor 2015. In het stroomgebiedbeheersplan  van

2015 wordt dan opnieuw bezien of doelbereik (GEP) in 2021 mogelijk is, of dat opnieuw faseren van doelbereik zal

worden beargumenteerd en een tussendoel voor 2021 wordt  geformuleerd.

Het A-B-C-tje voor het vervolgproces per waterlichaam.

A. Mogelijkheden in beeld brengen op basis van beleidsvariant II door in te zetten op een kosteneffectieve mix van

de vier oplossingsrichtingen. Maatregelen die niet kosteneffectief zijn vallen af, mits goed beargumenteerd. Ook

onomkeerbare situaties worden beargumenteerd.

B. Bepalen van een haalbaar concept (lange termijn)doel door de ecologische toestand te schatten die bereikt

wordt met het forse kosteneffectieve maatregelenpakket. Hier zit de zoekruimte voor bestuurlijke keuze in het al

dan niet significant achten van de schade aan functies of milieu van enkele maatregelen. Maatregelen met sig-

nificante schade vallen af, waardoor het concept (lange termijn) doel lager komt te liggen.

C. Bepalen van een betaalbaar tussendoel voor 2015. Dat zal minimaal liggen op het niveau dat met Beleidsvari-

ant I  wordt bereikt en maximaal op het concept (lange termijn) doel. Dat is de zoekruimte, waarbinnen een be-

stuurlijke keuze moet worden gemaakt op basis van al dan niet disproportioneel achten van de kosten. Be-

perktheid aan middelen en menskracht geeft aanleiding om prioriteiten te stellen voor de uitvoering tot en met

2015. Prioriteit kan gelegd worden bij bepaalde doelgebieden en bij bepaalde maatregelen.

Als bij het opstellen van het derde SGBP blijkt dat het pakket maatregelen waarmee het lange termijn doel kan

worden bereikt, in de laatste uitvoeringstermijn alsnog disproportionele kosten met zich meebrengt is er doelverla-

ging mogelijk (D).

Makkelijker kunnen we het niet maken, leuker misschien wel.
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Concrete activiteiten provincies

De volgende activiteiten nemen de provincies ter hand, in samenwerking met waterbeheerders en ge-

meenten.

!  Duidelijk maken wat de bestuurlijke speelruimte is in het regionale proces ten opzichte van het

huidige omgevingsbeleid.

!  Duidelijkheid verschaffen over de mogelijkheden van de ruimtelijke ordening door regionale

kansen in beeld te brengen.

!  Zorgdragen voor de noodzakelijke interactie met integrale gebiedsprocessen en de beleidsvelden

landbouw, natuur en stedelijke ontwikkeling.

!  Uitwerken mogelijkheden voor intensivering verdrogingsbestrijding, grondwaterbescherming en

bodemsanering.

Noodzakelijke uitwerking door het Rijk

Om regionaal tot een compleet plaatje te komen is concrete input vanuit het rijk noodzakelijk en wel op de

volgende punten.

!  Duidelijkheid verschaffen over brongerichte generieke maatregelen. Het aanscherpen van het

stoffenbeleid lijkt gewenst en in het bijzonder het mestbeleid (uitwerken -en eventueel regionaal aan-

vullen- van evenwichtsbemesting in 2015). In gebieden waar stoffen belemmerend zijn voor het halen

van de ecologische doelen is generiek stoffenbeleid nodig om regionale maatregelen (kosten)effectief

te maken. Het aankomend jaar dient het stoffenbeleid uitgewerkt te worden in maatregelenprogram-

ma’s.

!  Aangeven welke afspraken naar verwachting met bovenstroomse lidstaten worden gemaakt over

internationale afwenteling: welke reductie in grensoverschrijdende belasting is te verwachten.

!  In overleg met de EU komen tot een eenduidige Nederlandse interpretatie van de begrippen one

out, all out en stand still.

! In Brussel aftasten welke argumenten voor fasering als valide worden beschouwd, naast disproporti-

onele kosten ook tijd voor bestuurlijke en maatschappelijke processen (investeren in draagvlak, ook

bovenstrooms).

!  Verduidelijken van de begrippen significante schade aan functies en milieu in brede zin en dispro-

portionele kosten. In dit kader past ook terugmelding van de uitkomsten van de landelijke MKBA.

! Formuleren van uitgangspunten en/of richtlijnen voor het aanpassen en/of verplaatsen van functies

(functies combineren, scheiden, zoneren of bufferen).

! Formuleren van uitgangspunten en/of richtlijnen voor lastenstijging en kostentoedeling.

!  Continueren van de samenwerking tussen rijk en regio en daarbij aansturen op zoveel mogelijk

uniforme aanpak tussen stroomgebieden en tussen lidstaten.

!  Inzetten op het behoud van onze meetmethoden voor microverontreinigingen: totaal gehalten,

inclusief zwevend stof. Anders dreigt bodemverontreiniging en bioaccumulatie ongrijpbaar te worden.

Ieder draagt zijn steentje bij

De globale verkenning geeft een goed inzicht in de opgaven voor schoon water in Rijn-West. Er is zicht op

kosteneffectieve maatregelen, forse verbetering van de waterkwaliteit en mogelijkheden om kansen te

benutten en de kosten en schade te beperken. Met die inzichten kunnen we voortvarend doorgaan met het

KRW-planproces voor schoon water. Als alle partijen in het KRW-proces van komende anderhalf jaar tijdig

hun steentje bijdragen, dan kunnen we in 2008 een breed geaccepteerd en voor de EU aanvaardbaar

pakket met haalbare en betaalbare maatregelen in Rijn-West vastleggen. Dat pakket is voor Rijn-West de

bouwsteen voor het 1
e
 SGBP Rijndelta 2009.
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Visie op het vervolgproces KRW

• Voortzetten van het gezamenlijke KRW-proces op basis van beleidsvariant ‘Fors’.

In de globale verkenning is grofweg in beeld bebracht welk doelbereik mogelijk lijkt bij uitvoering van reeds

voorgenomen maatregelen (variant I) en eventuele forse extra maatregelen (variant II). Binnen de band-

breedte van veleidsvariant I en II ligt in het vervolgproces de nadruk op het samenstellen van uitvoeringspak-

ketten met kosteneffectieve maatregelen.

• In de vervolganalyses in 2006 en 2007 worden de kosteneffectieve maatregelen geselecteerd. Een kostenef-

fectieve combinatie van watersysteemmaatregelen, lokale aanpassing riolering en awzi’s met bovenregionale

uitwerking van bronaanpak en ruimtelijke ordening.

•  Haalbare concepteinddoelen (2027) in beeld brengen en uitvoerbare en betaalbare tussendoelen voor 2015

(fasering). Doelbepaling en fasering zullen goed beargumenteerd worden op basis van maatschapelijke kosten

en baten.

Agendering Decembernota 2006

1. Weergave van de (regionale) inzichten over doelen, maatregelen en kosten.

2. Noodzaak voor kosteneffectieve combinatie van de vier oplossingsrichtingen benadrukken.

3. Continueren van de samenwerking tussen rijk en regio en daarbij aansturen op zoveel mogelijk uniforme

aanpak tussen stroomgebieden en tussen lidstaten.

4. Voorstel fasering, prioriteitstelling, kostentoedeling en rijksbijdrage 2009-2015.

5. Voorstel aanscherping van het brongericht stoffenbeleid, onder andere realisering evenwichtsbemesting 2015,

zoneringsbeleid nutriëntenemissie, niveau generiek stoffenbeleid 2009, voorstel voor aanpassen toelatingen-

beleid bestrijdingsmiddelen. Stoffenbeleid uitwerken in maatregelenprogramma’s.

6. Beleidsregels voor onomkeerbaarheid, disproportionele kosten, significante schade, stand still en afwenteling

invulling geven.

7. Uitgangspunten en richtlijnen opstellen voor het aanpassen en/of verplaatsen van ruimtelijke functies;

8. Samenwerking rijk-regio’s bij MKBA detailanalyses.

9. Met de EU in gesprek gaan over fasering 2015-2027 met ‘concepteinddoelen  2027 en tussendoelen 2015’, en

het ‘aanpassen van het one out, all out principe’.
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Figuur 1 Het KRW-proces tot december 2009, als het eerste stroomgebiedsbeheerplan (SGBP) er moet zijn.

Inhoud Zomernota in vogelvlucht

De Zomernota Rijn-West 2006 geeft het resultaat van

de Globale verkenningen die het afgelopen jaar door

de partners in Rijn-West zijn uitgevoerd. Dat resultaat

bestaat uit een globaal beeld van de doelen, maatre-

gelen en kosten voor de KRW-opgave, onderwerpen

die in de volgende stap aan de orde moeten komen

en leerervaringen die tijdens de verkenningen zijn

opgedaan. Op basis van dit alles zijn afspraken

tussen, c.q. concrete acties voor de regionale

partners en het Rijk vastgelegd voor de volgende

fase in het KRW-proces, de analyse naar doelen,

maatregelen en kosten per waterlichaam. 
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1 INLEIDING

Aanleiding en probleemstelling

De Kaderrichtlijn water kent een viertal onderdelen die van belang zijn om tot goede verbetering van de

waterkwaliteit te komen: “rapportage huidige toestand waterkwaliteit” " “opstellen stroomgebiedbeheer-

plan” " “uitvoering en monitoring” " “rapportage verbeterde toestand waterkwaliteit”.  Deze cyclus wordt

drie maal doorlopen met een stroomgebiedbeheerplan (SGBP) in 2009, 2015 en 2021. In 2004 is de

rapportage over de huidige toestand van de waterkwaliteit opgeleverd: “karakterisering deelstroomgebied

Rijn-West”. Vanaf december 2006 zal het verbeterde monitoringsprogramma voor de waterkwaliteit !KRW-

proof" operationeel zijn. In twee processtappen wordt momenteel het eerste SGBP voorbereid met de

verkenning van mogelijke doelen, maatregelen en kosten. Eerst een keer grof (per beheergebied), daarna

fijn (per waterlichaam). Met de Globale verkenningen is de grove slag gemaakt, afgerond met deze nota.

De verfijning volgt vanaf najaar 2006 tot januari 2008 in de Gedetailleerde analyses.

Doel Globale verkenningen

Deze zomernota 2006 is bedoeld om bestuurders, ambtenaren, maatschappelijke organisaties en andere

betrokkenen bij het KRW-proces in Rijn-West een globaal beeld te geven van de mogelijke doelen, maat-

regelen en kosten. Met de Zomernota Rijn-West 2006 wordt tevens de regionale input geleverd ten be-

hoeve van de Decembernota 2006 (zie Figuur 1). De bijdrage van de regio speelt bij rijksnota van 2006 een

zwaardere rol dan bij die van 2005. Het gaat om:

• bandbreedte van regionale doelen, maatregelen en kosten voor implementatie KRW;

•  belangrijke vraagstukken en knelpunten vanuit de optiek van de regio waarover landelijk besloten

moet worden of waarvoor (aanvullende) landelijke maatregelen of instrumenten nodig zijn.

Om de gevraagde input te kunnen leveren, maar vooral ook om de regionale implementatie van de KRW

procesmatig verder te verbreden en inhoudelijk te trechteren, moest er lijn worden gebracht in de kluwen

van de KRW-problematiek. Centraal stonden de volgende vragen.

• Zijn we op de goede weg?

• Wat moet anders?

• Wat moeten we doen en welke keuzes moeten we maken voor het vervolgproces?

Daarom zijn in het najaar van 2005 de Globale verkenningen gestart. Deze nota geeft daarvan de resul-

taten, inclusief de gevraagde input voor de Decembernota 2006.

Van globaal naar gedetailleerd

Waterbeheerders, gemeenten en provincies hebben een breed en intensief planproces op gang gebracht

om de ambities van de kaderrichtlijn te realiseren. Door middel van onderzoek en overleg wordt in regio-

naal verband gewerkt aan het steeds concreter invullen van doelen, maatregelen, kosten en consequen-

ties. Dit jaar worden in deze eerste nota de doelen, maatregelen en kosten voor het Stroomgebiedsbe-

heerplan Rijn-West globaal in beeld gebracht (zie Tekstkader ‘Inhoud Zomernota in vogelvlucht‘). Het gaat nu

nog om een globale verkenning per beheergebied. Straks moeten in de tweede ronde per waterlichaam de

doelen, maatregelen en kosten in beeld zijn om in 2007/2008 concrete, haalbare en betaalbare maatre-

gelen te kunnen vaststellen die de basis vormen voor het Stroomgebiedsbeheerplan. Er is gekozen voor

een bottom-up aanpak waarbij in de regio wordt gezocht naar effectieve maatregelen voor het verbeteren

van de waterkwaliteit. Deze maatregelen worden samengesteld tot maatregelenpakketten die inzicht

geven in doelbereik, kosten en baten. Daarmee vormen ze de inhoudelijke basis voor de beleidsvoorstel-

len.

Samenvatting van tien rapportages

Deze nota geeft een samenvatting van tien afzonderlijke rapportages van globale verkenningen die heb-

ben plaatsgevonden voor de beheergebieden van de acht waterschappen, voor de rijkswateren en voor

het grondwater (zie Bijlage 1 voor een overzicht van gebruikte literatuur). Deze samenvatting geeft algeme-

ne overzichten en conclusies die representatief zijn voor (bijna) geheel Rijn-West. Voor meer gebiedsge-

richte informatie en resultaten wordt verwezen naar de betreffende rapportage.
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Tabel 1  Overzicht van kenmerken van de rapportages over de Globale verkenningen.

Overzicht kenmerken rapportages globale verkenningen

AGV HDSR HHDL HHNK HHRL HHSK WSHD WSRL RWS Grondwater

Planproces, bij het planproces zijn betrokken1) :

gemeenten WG WG + WS WS WG + WS PG WG WG WG + WS - -

provincie WG WG + WS WS WG + WS PG WG WG WG - WS

maatschappelijke organisaties KL 1 WS WS WS - WG KL KL - -

RWS directies WG WG WS O PG WG WG WG nvt -

waterschappen RAO WS 5) + RAO RAO RAO RAO RAO RAO RAO RAO WS+ RAO 

Gebiedsindeling, resultaten zijn gespecificeerd naar
2)

:

waterlichamen ! ! !  (47) - ! (-) ! (8) - ! (-) ! !

deelgebieden ! (8) ! (3) nvt ! (16) - ! (3) ! (5) - ! -

VHR gebieden ! - ! - - nvt ! ! ! -

waterparels - - ! - - ! ! ! - -

zwemwaterlocaties - - ! - - ! - - ! -

drinkwater ! nvt ! - - nvt - - - !

overige wateren ! - ! - - ! - - ! (9) -

Beleidsvarianten, de resultaten zijn gespecificeerd naar:

Huidig - - - - - - - - ! !

Beperkt - - - - - - - - ! !

Beleidsvariant I: Autonome uitvoering ! ! ! ! ! ! ! ! - -

Beleidsvariant II: Fors ! - ! ! ! ! ! ! ! !

Beleidsvariant III: Maximale inzet - ! 6) - ! - ! - - ! !

Maatregelen, de volgende typen zijn opgenomen in de beleidsvarianten:

bronmaatregelen (generiek) - !
7)

(!)
8)

(!)
8)

!
7)

bronmaatregelen (regionaal) ! 7) ! 7) ! 7) ! 7) ! 7) ! 7) ! 7)

end of pipe ' of immissiemaatregelen ! ! ! ! ! ! ! !

watersysteemmaatregelen ! ! ! ! ! ! ! ! !

ruimtelijke ordeningsmaatregelen ! ! - ! - - - -

Resultaten, de resultaten zijn weergegeven in:

chemie 3) kwalitatief % kwalitatief % % kwalitatief kwalitatief % kwalitatief %

ecologie
3) % STOWA

% gebieds-

doelen
% MEP % STOWA % STOWA % STOWA

STOWA-

klasse
% STOWA kwalitatief %

kosten
4) investering jaarlijks investering investering jaarlijks

investering

+ jaarlijks
jaarlijks

investering

+ jaarlijks
investering

investering

+ jaarlijks

7)
  Alleen directe kosten (voor de beheerder) in beeld gebracht (indirecte kosten voor de doelgroepen zijn vaak veel hoger).

9)   Schelpdierwater .

3)   % = percentage doelbereik.

Afkortingen in de kopregel: AGV = Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht; HDSR = Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; HHDL = Hoogheemraadschap van 

Delfland; HHNK = Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; HHRL = Hoogheemraadschap van Rijnland; HHSK = Hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpenerwaard; WSHD = Waterschap Hollandse Delta; WSRL = Waterschap Rivierenland; RWS = Rijkswaterstaat

2)   Tussen haakjes staat het aantal waterlichamen en/of deelgebieden dat is onderscheiden. In de rapportages van HHSK en WSRL zijn conclusies getrokken op het niveau van

     het beheersgebied, de overige hebben alleen conclusies getrokken op deel- of subdeelgebied.

4)
  Kosten zijn gegeven als: jaarlijks = jaarlijkse kosten (kapitaalslasten van investeringen + exploitatie); investering = totale investering (investeringen + contante waarde van

     exploitatie).

5)
  De aangrenzende waterschappen zijn door HDSR uitgenodigd de workshop met de klankbordgroep. Zij hebben hier geen gehoor aan gegeven.

6)
  Bij HDSR bevat Beleidsvariant III Maximale inzet kosteneffectieve maatregelen waarmee 100% doelbereik wordt gerealiseerd (niet gekeken naar haalbaarheid).

1)   Indien betrokken bij het planproces is aangegeven hoe: WG = werkgroep; WS = workshop; PG = projectgroep; KL = klankbordgroep; O = bilateraal overleg; RAO = Regionaal 

     Ambtelijk Overleg.

8)
  Geen kosten geraamd.
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Doel van de Globale verkenningen

De Globale verkenningen moesten antwoord geven op de hiervoor, onder ‘Aanleiding en probleemstelling’,

geformuleerde vragen. Daarvoor is het nodig:

• globaal inzicht te hebben in:

o doelen;

o mogelijke maatregelen en beleidsvarianten;

o doelbereik van de beleidsvarianten;

o kosten van de beleidsvarianten;

• leerervaring op te doen met het (gebieds)proces;

• zicht te krijgen op nog uit te werken onderwerpen door regio en Rijk.

Status en positionering van deze nota

Deze nota is feitelijk een tussentijdse rapportage van het proces op weg naar een definitief plan van

aanpak als onderdeel van het eerste stroomgebiedsbeheerplan. Het geeft dus een tussenstand en geen

eindstand. De resultaten van de globale verkenning en de conclusies die worden getrokken zijn alleen

bedoeld om het vervolgproces bij te sturen en om eventuele nieuwe activiteiten te benoemen.

Uit de resultaten en conclusies die in dit rapport zijn opgenomen mogen geen definitieve conclusies

worden getrokken over doelen en maatregelen. Dit is pas aan de orde na afloop van de gedetailleerde

analyses

Planproces Globale verkenningen

De waterbeheerders (waterschappen, Rijkswaterstaat en provincies) hebben voor de begeleiding van de

globale verkenningen tien werkgroepen ingesteld: één voor de rijkswateren, één voor het grondwater en

acht voor de regionale oppervlaktewateren in de beheergebieden van de waterschappen.

De waterschappen waren trekker van de globale verkenningen voor hun beheergebied. Dit betekent dat zij

twee rollen hadden:

1. initiator en organisator van het proces;

2. inbrenger van het belang van de waterkwaliteit.

Door de waterschappen zijn bij de globale verkenningen gemeenten, provincies en belangenorganisaties

betrokken. Gekoppeld aan de acht gebiedsgerichte werkgroepen op waterschapsniveau zijn acht afzon-

derlijke klankbordgroepen ingesteld, om de resultaten van de werkgroepen te bespreken. Daarbij heeft elk

waterschap voor het eigen beheergebied het initiatief genomen. De mate waarin deze partijen bij de

verkenningen zijn betrokken verschilt. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat, met uitzondering

van de verkenningen voor grondwater en rijkswater, door middel van gebiedsgerichte workshops, klank-

bordgroepen, projectgroepen een belangrijke begin is gemaakt met het betrekken van partijen bij de

implementatie van de KRW. Een breed planproces is gestart en hiermee is een goede basis gelegd voor

het vervolg.

De verkenning voor het grondwater is gezamenlijk uitgevoerd door de provincies Utrecht, Noord-Holland,

Zuid Holland, en Gelderland. Hiertoe is een projectgroep geformeerd, waarin naast de provincies ook een

vertegenwoordiger van de waterleidingsbedrijven en een vertegenwoordiger van de waterschappen zitting

hadden. Ook is contact gemaakt met gemeenten.

Voor het vervolg is het noodzakelijk de betrokkenheid van partijen te vergroten. Vooral een grotere betrok-

kenheid van gemeenten moet worden vormgegeven.

Tabel 1 geeft een overzicht van de belangrijke kenmerken van de globale verkenningen per waterbeheer-

der. De verschillen bij gebiedsindeling springen in het oog. Deze nota heeft zich gericht op het totale

plaatje. De uitwerking in VHR-gebieden, waterparels etc. zal in de volgende stap verder worden opgepakt.

Voorbehoud conclusies en ramingen



september 2006 Zomernota Rijn-West 2006

- 16 -

Tijdens de globale verkenningen is gebleken dat nog veel inzicht ontbreekt in bronnen van verontreiniging

en maatregel-effect relaties. De verkenningen zijn dan ook niet compleet (zie Tabel 1) en de opgaven dus

ook niet. In de rapportages van de globale verkenningen is daarom of een aantal conclusies over kosten

en effecten niet getrokken of is de verkenning uitgevoerd met expert oordeel.

De kostenramingen kennen grote onzekerheidsmarges. De ramingen zijn door de verschillende waterbe-

heerders vaak op verschillende wijze gedaan. Om de kostenramingen op Rijn-West niveau te kunnen

optellen zijn de aangeleverde ramingen omgerekend naar een identieke wijze van kostenraming. Dit

brengt met zich mee dat de omgerekende ramingen niet altijd overeen komen met de aangeleverde

ramingen. De omgerekende kostenramingen geven echter een verhelderend en globaal beeld van de

orde-grootte van mogelijke kosten en de richting waarop mogelijke kostenstijgingen zich met verschillende

beleidsvarianten zouden kunnen ontwikkelen.

In dit rapport worden de resultaten van de tien verkenningen die zijn uitgevoerd samengevat. Om alle

resultaten in een overzicht op te kunnen nemen zijn de ramingen van de afzonderlijke rapportages gemid-

deld of anderszins bewerkt om de resultaten vergelijkbaar te maken.

De resultaten zijn globaal en hebben een grote onzekerheid. De ramingen over kosten en effectiviteit zijn

bedoeld als indicatie.

Ondanks deze voorbehouden is het inzicht in doelen, maatregelen en kosten behoorlijk vergroot en zijn

waardevolle leerervaringen opgedaan, waarmee de aanpak van de volgende stap verder verbeterd zal

worden.
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2 DOELEN

Werkdoelen

De KRW maakt onderscheid tussen doelstellingen voor de chemische toestand – prioritair(e) (gevaarlijke)

stoffen – en doelstellingen voor de ecologische toestand. Voor de chemische toestand wordt door de EC

gewerkt aan doelstellingen of normen die voor de hele Unie moeten gaan gelden; daarover is nog geen

duidelijkheid. Voor de ecologische doelstellingen is het aan de lidstaten. Ook daaraan wordt nog gewerkt.

Op dit moment zijn de definitieve doelen waaraan het oppervlaktewater en grondwater moeten gaan

voldoen dus nog niet vastgesteld. Bij de globale verkenning kon daarom geen gebruik worden gemaakt

van deze doelen. In de plaats daarvan is door de partijen in Rijn-West afgesproken op basis van de

huidige normen ‘werkdoelen’ te bepalen. De werkdoelen voor de globale verkenning voor oppervlaktewa-

ter waren voor:

• prioritaire stoffen: de voorstellen van het Frauenhofer Instituut (FHI);

• stroomgebied (en overige) relevante stoffen: de huidige MTR’s;

•  ecologie: STOWA-klasse 4 voor waterlichamen en waterparels en STOWA-klasse 3 voor overige

wateren (RWS heeft hierbij de door hen doorlopen MEP/GEP-afleiding gebruikt);

• zwemwater: de wettelijk vastgestelde normen.

In de globale verkenning is nog niet gewerkt  met werkdoelen gericht op drinkwaterbereiding uit opper-

vlaktewater. De drinkwatervoorziening in West-Nederland is daar voor een belangrijk deel van afhankelijk,

dit onderwerp behoeft de nodige aandacht in de vervolganalyses.

Voor grondwater zijn als werkdoelen genomen:

• de grondwateronttrekking is op de lange termijn in evenwicht met de grondwateraanvulling;

•  beschermen van de aangewezen waterlichamen, geen achteruitgang van de kwaliteit ten einde het

niveau van zuivering dat voor de productie van drinkwater vereist is, te verlagen;

•  de grondwaterstand daalt door menselijk ingrijpen niet zodanig, dat grondwaterafhankelijke natuur

verder achteruitgaat;

• de grondwaterstand verandert niet zodanig door menselijk handelen, dat de KRW-doelen voor opper-

vlaktewateren niet worden bereikt, dan wel dat de toestand van die wateren significant achteruitgaat;

•  de verontreiniging van grondwater vermindert progressief en voorkomen wordt dat het grondwater

verder verontreinigt;

•  de grondwaterkwaliteit voldoet aan de grenswaarden die voortkomen uit de KRW en bestaande

communautaire wetgeving;

• de grondwaterkwaliteit wordt niet bedreigd door intrusies van zout en andere verontreinigingen;

•  de grondwaterkwaliteit levert geen verslechtering op voor terrestrische en/of aquatische natuur die

afhankelijk zijn van (het toestromen van) grondwater.

De gebruikte werkdoelen zijn geen concept- of voorlopige doelen, maar slechts een middel om aan te

geven welke ‘problemen’ er momenteel spelen, welke maatregelen ‘nodig’ zijn om de kwaliteit te verbete-

ren en om een ‘referentie’ zijn voor de te later kiezen doelen.

Doelbepaling ecologische waterkwaliteit. Een A-B-C-tje

In de Globale verkenningen is Beleidsvariant II Fors gedefinieerd als de bovenkant van de bandbreedte

voor haalbare, kosteneffectieve maatregelen. Dit maatregelenpakket bevatte in de globale analyse nog

niet alle maatregelen omdat de maatregelen in de sfeer van de ruimtelijke ordening en generiek stoffen-

beleid nog niet zijn doorgerekend. In de vervolganalyses worden de volledige ‘forse’ maatregelenpakketen

in beeld gebracht. De maatschappelijke kosten en baten afwegingen kunnen argumenten opleveren om

(ook op lange termijn) een aantal maatregelen achterwege te laten. Als al de resterende maatregelen

worden uitgevoerd, leidt dat tot een ecologische toestand die (volgens de Praag-matische benadering)

gelijk gesteld kan worden aan het (lange termijn) doel: het GEP.  Op basis van dat doel kunnen vervolgens

de haalbare en betaalbare tussendoelen voor 2015 worden bepaald.
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Figuur 2  Het A-B-C-tje voor doelbepaling ecologische wateterkwaliteit.

MEP en GEP

Elke lidstaat heeft voor natuurlijke wateren een zeer

goede ecologische toestand (ZGET) geformuleerd;

dit is de referentie. De KRW vereist dat deze 

wateren (op termijn) minstens een goede ecologische

toestand (GET) hebben of bereiken. Het GET is dus

de norm voor natuurlijke wateren, die zo’n 20% lager

ligt dan de ZGET.

Het merendeel van de KRW-wateren in Rijn-West is

qua inrichting (hydromorfologie) echter niet meer te

herstellen tot een natuurlijke toestand, die bovendien

niet is te definiëren voor de vele kunstmatige wate-

ren. Voor deze wateren mag worden uitgegaan van

het maximaal ecologisch potentieel (MEP), dat wil

zeggen een toestand die in potentie is te realiseren

zonder significante schade aan functies of aan het

milieu. In analogie met de natuurlijke wateren moeten

de niet-natuurlijke wateren (op termijn) voldoen aan

een goed ecologisch potentieel (GEP, de norm voor

niet-natuurlijke wateren).
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Doelbepaling.

Voor het stroomgebiedbeheerplan 2009 van de KRW moeten doelstellingen voor waterlichamen worden geformuleerd

voor 2015. Hiervoor worden voor kunstmatige wateren per waterlichaam een MEP en een GEP afgeleid. Zie figuur. Het

verschil tussen MEP en GEP wordt bepaald door de factoren onomkeerbaarheid en significante schade.

Door een aantal oorzaken kan het voorkomen dat de doelstellingen GEP niet haalbaar zijn in 2015. Factoren die het

niet halen van de doelstelling GEP beïnvloeden zijn de fysieke uitvoerbaarheid, de disproportionaliteit van de kosten en

ecologische respons van het watersysteem.

Doelfasering

Als uit de analyse blijkt dat doelbereik op langere termijn wel mogelijk is, dan is faseren van doelbereik naar 2021 of

2027 de eerste verplichte werkwijze. Een fasering van doelbereik moet navolgbaar worden onderbouwd. Daarbij moet

worden aangegeven wat het reeel haalbaar tussendoel voor 2015. Dit wordt het beleidsdoel 2015 genoemd. In het

stroomgebiedbeheersplan  van 2015 wordt dan opnieuw bezien of doelbereik (GEP) in 2021 mogelijk is, of dat opnieuw

faseren van doelbereik zal worden beargumenteerd en een tussendoel voor 2021 wordt  geformuleerd.

Het A-B-C-tje voor het vervolgproces bestaat per waterlichaam uit het (zie Figuur 2):

A     in beeld brengen van mogelijkheden op basis van Beleidsvariant II door in te zetten op een kosteneffectieve mix

van de vier oplossingsrichtingen: aanpak bij de bron, aanpak aan het einde van de pijp naar het water (end of pi-

pe), inrichting en beheer van het watersysteem en ruimtelijke ordening (dusdanig ruimtelijk ordenen van ‘voor ver-

vuiling kwetsbare’- en vervuilende functies opdat  het vervuilende effect afneemt: Scheiden, zoneren, bufferen).

Van belang is om alle argumenten (significante schade aan functies of milieu) bij afvallende maatregelen in beeld

te brengen;  Ook onomkeerbare situaties worden beargumenteerd. Het verschil tussen Fors en het maximale pak-

ket moet verklaard worden;

A. bepalen van een haalbaar concept (lange termijn)doel door de ecologische toestand te schatten die bereikt wordt

met de geoptimaliseerde beleidsvariant II. Hier zit zoekruimte door een bestuurlijke keuze in het al dan niet signifi-

cant zijn van de schade aan functies of milieu van enkele maatregelen, waarbij dat nog ter discussie staat. Maat-

regelen met significante schade vallen af, waardoor het concept (lange termijn) doel lager komt te liggen (variant II-

min). Bij een lager (lange termijn) doel zal de ecologische maatlat ‘in elkaar geduwd’ worden, de klassen worden

smaller;

B. bepalen van een betaalbaar tussendoel voor 2015. Dat zal minimaal liggen op het niveau dat met Beleidsvariant I

‘Autonome uitvoering’ wordt bereikt en maximaal op het concept (lange termijn) doel. Dat is de zoekruimte, waar-

binnen een bestuurlijke keuze moet worden gemaakt op basis van al dan niet disproportionele kosten. Bepaalde

maatregelen kunnen wellicht onmogelijk tot en met 2015 volledig worden uitgevoerd. Beperktheid aan middelen

(disproportionele kosten) en menskracht geeft daarnaast aanleiding om prioriteiten te stellen voor de uitvoering tot

en met 2015. Deze prioriteiten kunnen worden bepaald op basis van ‘urgentie van het knelpunt’, ‘belang van het

doelgebied’ en ‘korte termijn kansen die zich voordoen’. Bij de prioriteitstelling kan prioriteit worden gelegd bij be-

paalde doelgebieden en bij bepaalde maatregelen. De mate waarin prioriteiten moeten worden gesteld, hangt af

van de financiële ruimte voor de uitvoering tot en met 2015. Met fasering en prioriteitstelling 2015 kan mogelijk een

beleidsvariant I-plus beargumenteerd worden.

Bij het opstellen van het SGBP-2 en -3 wordt het A-B-C-tje steeds herhaald. Dat betekent dat bij B het concept (lange

termijn) doel kan veranderen omdat de beoordeling van maatregelen op basis van significante schade anders uitpakt.

Bijvoorbeeld door maatschappelijke veranderingen: een eerder nog gezond landbouwgebied kan in het slop zijn geraakt

of andersom. Ook een verbeterde kennis over effecten van maatregelen kan leiden tot een ander (lange termijn) doel.

Kortom, bij veranderde argumenten voor het lange termijn doel mag het doel worden bijgesteld.

Stap C kan in het laatste SGBP nog steeds leiden tot de conclusie dat het lange termijn doel niet binnen de planperiode

gehaald kan worden. In plaats van fasering is dan een andere vorm van ontheffing aan de orde: doelverlaging; het

lange termijn doel blijft gelden, maar door de ontheffing mag worden uitgegaan van een lager doel voor het einde van

de planperiode (2027).

NB: Het doelbereik bovenstrooms (ook in het buitenland) levert een bijdrage aan doelbereik benedenstrooms. Deze

beïnvloeding (afwenteling) zal een belangrijk aandachtspunt zijn in het vervolgproces.

Pilots

Het afleiden van de ecologische doelstellingen (normen) voor niet-natuurlijke wateren is nog niet afgerond.

Om kennis te maken met de wijze afleiden is bij elk van de acht waterschappen in Rijn-West een (of meer)

pilot(s) gestart. Ook is er een gezamenlijk onderzoek naar hulpmiddelen (stuurvariabelen) bij het inschat-

ten van effecten van ingrepen en maatregelen op de ecologie in uitvoering. Als deze verkenningen zijn

afgerond zal de daadwerkelijke afleiding van doelstellingen plaatsvinden.
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Beschrijving van de beleidsvarianten

Waterschappen

•  Beleidsvariant I: Autonome uitvoering: geeft

inzicht in de kosten en het doelbereik bij uitvoering

van de maatregelen tot 2009 en een inschatting

van de normaliter in de periode 2009-2015 auto-

noom genomen maatregelen. Het betreft maatre-

gelen die passen binnen het huidige beleid en voor

de periode tot 2009 begroot zijn, dan wel normali-

ter autonoom voor de periode 2009-2015 begroot

zouden worden.

•  Beleidsvariant II: Fors: alle maatregelen die

nodig zijn om de werkdoelen te realiseren, maar

zonder de maatregelen met hoge kosten en een

laag effect en zonder maatregelen die vanwege

grote ruimtelijke en/of maatschappelijke conse-

quenties niet haalbaar worden geacht. Dit pakket

kan worden beschouwd als de bovengrens van de

bandbreedte voor de regionale waterbeheerders

en gemeenten, waarbij ervan wordt uitgegaan dat

het uiteindelijke pakket van maatregelen waartoe

wordt besloten goedkoper is.

•  Beleidsvariant III: Maximale inzet: is samenge-

steld uit alle maatregelen die nodig zijn om de

ecologische en chemische werkdoelen te halen.

NB Deze variant is in vijf van de 10 globale ver-

kenningen uitgewerkt.

Rijkswaterstaat

• Fors: dit geeft een ecologisch optimaal maatrege-

lenpakket dat door deskundigen als mogelijk

maatschappelijk haalbaar wordt ingeschat.

•  Beperkt: dit komt in beeld als beleidsvariant Fors

leidt tot milieuschade of tot onaanvaardbare scha-

de aan gebruiksfuncties.

Grondwater

•  Beperkt: hierin zijn maatregelen opgenomen die

aanvullend op bestaand beleid gericht zijn op de belang-

rijkste knelpunten en gezien worden als kosteneffectief

en realiseerbaar.

• Fors: hierin zijn aanvullend op het beperkte pakket ook

duurdere en moeilijker te realiseren maatregelen opge-

nomen die de resterende knelpunten verder of met een

grotere zekerheid oplossen.

•  Maximaal: hierin zijn aanvullend op het forse pakket

zodanige maatregelen opgenomen opdat het doelgat

nagenoeg zeker in zijn geheel wordt weggenomen en

aldus geheel aan de KRW-doelen wordt voldaan.
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3 MOGELIJKE MAATREGELEN EN BELEIDSVARIANTEN

3.1 Beeld

Met de werkdoelen als richtpunt zijn alle mogelijke maatregelen geïnventariseerd. Daarbij is geredeneerd

vanuit verschillende beleidsvarianten en een aantal oplossingsrichtingen. Uiteindelijk zijn keuzes gemaakt

over het al dan niet meenemen van een maatregel in een beleidsvariant.

Beleidsvarianten

Beleidsvarianten zijn samenhangende maatregelenpakketten, waarvoor doelbereik en kosten in beeld zijn

gebracht. Door de pakketten of beleidsvarianten op deze punten te vergelijken, is inzicht verworven in de

mogelijke verbetering van de waterkwaliteit in relatie tot de financiële bandbreedte. Dat is belangrijke voor

een goede motivatie van gemaakte keuzes, bijvoorbeeld bij het bepalen van MEP/GEP.

In het begin van de globale verkenningen hebben de beheerders afspraken gemaakt over de inhoud van

de te onderscheiden beleidsvarianten. Daarmee zijn de waterbeheerders aan de slag gegaan. Onderweg

zijn de interpretaties wat uit elkaar gelopen (zie Tekstkader ‘Definities voor de beleidsvarianten’); ook tussen de

acht waterschappen zijn er verschillen ingeslopen. Voor het doel van de globale verkenningen zijn de

varianten van de tien waterbeheerders echter voldoende vergelijkbaar om bijvoorbeeld kosten van gelijk-

soortige varianten van verschillende beheerders op te tellen.

In deze samenvatting zijn er twee beleidsvarianten uitgelicht die door alle beheerders zijn ingevuld. Het

gaat om:

•  Beleidsvariant I Autonome uitvoering: maatregelen uit het huidige beleid opgenomen in de begrotin-

gen voor de periode tot 2009, dan wel normaliter autonoom voor de periode 2009-2015 begroot zou-

den worden. In de rapporten van de waterbeheerders ook terug te vinden onder namen als Basis va-

riant, Variant I Autonome ontwikkeling en Beperkt (rijkswateren, grondwater);

•  Beleidsvariant II Fors: alle maatschappelijk haalbaar geachte en kosteneffectieve maatregelen, die

nodig zijn om de goede toestand zoveel mogelijk te verwezenlijken (hier afgezet tegen de werkdoe-

len). In de onderliggende rapporten ook terug te vinden onder namen als Variant II Kosteneffectief,

Fors (rijkswateren en grondwater).

De gegevens over Beleidsvariant III: Maximale inzet zijn niet opgenomen. Er waren te weinig en te veel

uiteenlopende resultaten om op het niveau van Rijn-West conclusies te kunnen trekken.

Oplossingsrichtingen

Voor oppervlaktewater zijn mogelijke maatregelen geïnventariseerd binnen de volgende oplossingsrichtin-

gen:

•  brongerichte maatregelen: alle maatregelen die het gebruik en (daarmee) de emissie van bepaalde

stoffen verminderen;

• end of pipe maatregelen: alle maatregelen die er voor zorgen dat stoffen niet of minder in het water

terecht komen;

•  watersysteemmaatregelen: alle maatregelen in het watersysteem zelf, zoals inrichting, peilbeheer en

onderhoud;

•  ruimtelijke ordeningsmaatregelen: het realiseren van maatregelen via ruimtelijke ordeningsinstru-

menten (functiewijziging, ruimte claims).
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Figuur 3  De effectiviteit van watersysteemmaatregelen is afhankelijk van de huidige toestand met betrekking tot

voedingsstoffen. In veel gebieden zal eerst de nutriëntenbelasting (sterk) omlaag moeten om de watersys-

teemmaatregelen effectief te laten zijn. Les: voorkomen is veel beter dan genezen!

Tabel 2  Regionale, kosteneffectieve maatregelen (exclusief generieke maatregelen).

Meest kosteneffectieve bronmaatregelen

Toepassen sleepdoek bij spuiten bestrijdingsmiddelen

Verwijderen gecreosoteerde oeververdediging

Aanscherpen vergunningverlening en handhaving

Meest kosteneffectieve end of pipe  maatregelen

Scheiden schoon- en vuilwaterstromen

Aanpassingen RWZI (niet generiek, maar lokaal soms zeer effectief)

Scheiden zoete en zoute systemen / schone en vuile systemen

Zuivering afstromend hemelwater van bestaande gescheiden stelsels

Opheffen ongezuiverde lozingen in buitengebied

Afkoppelen regenwater via lamellenfilter

Meest kosteneffectieve watersysteemmaatregelen

Paaiplaatsen en overwinteringsgebieden voor vis aanleggen

Koppelen, verdiepen, vergroten: creëren robuustere systemen

Waterplanten gedogen in stedelijk gebied

Inlaatlokatie verplaatsen naar punt met schoner of ander type water (bv. Brak)

Visstandbeheer

Aanleggen vistrappen bij stuwen

Aanpassen maaibeheer OWL

Morfologische maatregelen binnen profiel

Vasthouden water in haarvaten door onder andere: vergroten lengte aanvoer en isolatie van sloten, verwijderen drainage

Verbetering migratie door duikers vrij, vistrappen, verwijderen stuwen

helder en

plantenrijk

troebel of

kroosdek

nutriëntenbelasting 

I:    goede toestand, 

belasting onder laagste kritische grens;

geen maatregelen nodig

II:  helder of troebel, 

belasting tussen kritische grenzen;

verdere bron- of effectmaatregelen nodig 

III: slecht, 

belasting boven hoogste kritische grens;

bronmaatregelen nodig 

IIIIII
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kroosdek

nutriëntenbelasting 

I:    goede toestand, 

belasting onder laagste kritische grens;

geen maatregelen nodig

II:  helder of troebel, 

belasting tussen kritische grenzen;

verdere bron- of effectmaatregelen nodig 

III: slecht, 

belasting boven hoogste kritische grens;

bronmaatregelen nodig 

IIIIII

helder en

plantenrijk

troebel of

kroosdek

nutriëntenbelasting 

I:    goede toestand, 

belasting onder laagste kritische grens;

geen maatregelen nodig

II:  helder of troebel, 

belasting tussen kritische grenzen;

verdere bron- of effectmaatregelen nodig 

III: slecht, 

belasting boven hoogste kritische grens;

bronmaatregelen nodig 

IIIIII
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Voor grondwater zijn de volgende oplossingsrichtingen meegenomen in de globale verkenning:

• ingrepen in het grondwatersysteem;

• aanpassen oppervlaktewater;

• saneren bodemverontreinigingen;

• ruimtelijke maatregelen.

Kiezen maatregelen is maatwerk

Na de inventarisatie zijn per gebied en/of waterlichaam de best passende maatregelen gekozen. Hierbij

bleek dat niet in het algemeen kan worden vastgesteld wat relevante en effectieve maatregelen zijn. De

effectiviteit en kosten van een maatregel worden hoofdzakelijk bepaald door de lokale omstandigheden.

Vooral de toestand van het water (de huidige inrichting en waterkwaliteit, zie Figuur 3) bepaalt welke

maatregel relevant en effectief is. Als bijvoorbeeld de belasting van het watersysteem met nutriënten

boven een bepaalde kritische factor ligt, zal het ecologisch effect van andere maatregelen beperkt zijn.

Zoals hiervoor al gesteld, zijn de interpretaties van de beleidsvarianten in de loop van het proces wat uit

elkaar gelopen. Daarnaast zijn bij het vullen van de varianten met maatregelen subjectieve keuzes ge-

maakt, bijvoorbeeld over wat al dan niet kosteneffectief is, over onaanvaardbare schade van maatregelen

aan functies of milieu en over wat maatschappelijk haalbaar is. Dit vraagt aandacht in de tweede ronde

(2006 t/m 2007). Intervisie of benchmarking kan daarbij een rol spelen. De keuzes zullen meer expliciet en

onderbouwd en bestuurlijk afgetikt moeten worden.

Vooral watersysteemmaatregelen

In de globale verkenning zijn vooral watersysteemmaatregelen opgenomen die door waterschappen en

gemeenten zelf uitgevoerd kunnen worden. Brongerichte en ruimtelijke maatregelen zijn beperkt of niet

meegenomen in de afzonderlijke verkenningen, omdat nog onvoldoende duidelijkheid was hoe het rijk en

de provincies hierop willen inzetten. Hier liggen belangrijke kansen voor het vervolg, want door vrijwel alle

waterbeheerders is geconcludeerd dat dit type maatregelen nodig zijn om de ecologische werkdoelen te

kunnen bereiken, maar ook al om de effectiviteit van watersysteemmaatregelen te vergroten. Zo zijn

generieke bronmaatregelen (stoffenbeleid) nodig, vooral in gebieden waar stoffen beperkend zijn voor de

ecologische ontwikkeling (bijvoorbeeld AGV, HHDL, HHNK, HHRL).

In de verkenningen zijn verschillende maatregelen na beoordeling afgevallen. Het gaat om maatregelen

met een lage kosteneffectiviteit (zoals grootschalig afkoppelen) of maatregelen met onaanvaardbare

sociaal-economische gevolgen (zoals grootschalige functieverandering: verplaatsen glastuinbouw uit

Westland of verplaatsen bollenteelt uit de binnenduinrand).

In de gedetailleerde analyses, die gaan plaatsvinden in de tweede ronde, is het van belang om veel

aandacht te besteden aan het uitwerken van maatregelen die op andere beleidsterreinen liggen. De

opdracht voor het vervolg is om gemeenten intensief te betrekken bij het planproces en samen in te zetten

op kansrijke maatregelen en op integratie met andere beleidssectoren.
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Afwenteling nog niet in beeld

De globale verkenningen waren vooral gericht op de afzonderlijke onderdelen van het watersysteem, te

weten grondwater, regionale wateren en rijkswater. Hierbij is nog niet de relatie tussen deze systemen

bekeken. Belangrijke relaties zijn onder andere:

• kwel van grondwater naar oppervlaktewater;

• infiltraties van oppervlaktewater naar grondwater;

• regionaal water dat (al dan niet via een gemaal) wordt afgevoerd naar rijkswater;

• inlaatwater vanuit rijkswater naar regionaal water;

• rivierwater dat uiteindelijk in de Noordzee stroomt;

•  instroom vanuit bovenstrooms buitenland (ca 70% van de belasting in rijkswateren komt uit het

buitenland).

Afwenteling is een belangrijke bron van verontreiniging. Zo is de belasting van de rijkswateren voor 70%

afkomstig uit het buitenland. In de gedetailleerde analyse is het daarom van belang om ook de relaties

tussen de systemen in beeld te brengen.

Vooral voor de Noordzee is dit cruciaal. De kwaliteit van de Noordzee is volledig afhankelijk van de kwali-

teit van de grote, grensoverschrijdende rivieren en de lozingen van effluent. Generieke emissiereductie,

ook in de buurlanden, is volgens RWS onontbeerlijk om hier substantiële verbetering te bereiken.

Maatschappelijke kosten en baten nog niet in beeld

In de globale verkenningen zijn de ecologische effecten en waar mogelijk chemische effecten ingeschat

(zie hoofdstuk 4). Ook zijn de directe kosten van de beleidsvarianten becijferd (zie hoofdstuk 5). Daarmee

zijn nog niet alle maatschappelijke voor- en nadelen in beeld. Dat is wel nodig om straks een goed gefun-

deerde (en in Brussel te verdedigen) keuze te kunnen maken. De Werkgroep Afwegingskader heeft een

scorecard ontwikkeld om dergelijke maatschappelijke voor- en nadelen in beeld te brengen. Deze kan in

de tweede ronde (2006 t/m 2007) mogelijk als basis dienen voor een nadere analyse van maatschappelij-

ke kosten en baten.

3.2 Conclusies over maatregelen

Het doel van de globale verkenningen was onder andere om op hoofdlijnen te bepalen welke maatregelen

in de tweede ronde verder worden uitgewerkt en het benoemen van de maatregelen die afvallen.

Resultaten regionale wateren

•  Bijna alle waterschappen hebben de globale verkenningen uitgevoerd per deelgebied of (groep van)

waterlichamen. Per onderscheiden deelgebied is een maatregelpakket op maat gemaakt. Hierbij is,

deels in overleg met andere partijen een selectie gemaakt van relevante maatregelen uit de groslijst

van mogelijke maatregelen. De globale verkenningen hebben in de praktijk een gebiedsgerichte invul-

lingen gekregen.

•  De maatregelpakketten, die tot stand zijn gekomen door maatwerk per gebied, blijken in hoofdlijn

vooral te bestaan uit watersysteemmaatregelen die zijn aangevuld met een beperkt aantal maatrege-

len uit de andere oplossingsrichtingen. Wel is door vrijwel alle waterbeheerders geconcludeerd dat

(mogelijk extra) generieke bronmaatregelen nodig zijn om de ecologische werkdoelen te kunnen be-

reiken, maar ook al om de effectiviteit van watersysteemmaatregelen te vergroten.

• De volgende kansrijke maatregelen worden naast bronmaatregelen onderscheiden:

o watersysteemmaatregelen;

o verscherping handhaven en toezicht;

o meeliften met ruimtelijke ontwikkelen;

o aansluiten bij EHS.

• In Beleidsvariant II Fors zijn geen maatregelen opgenomen die onaanvaardbare sociaal-economische

gevolgen en/of een lage kosteneffectiviteit hebben. Deze zullen ook in de Gedetailleerde analyse

buiten beschouwing blijven. Twee voorbeelden:
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o grootschalig aanpassen van de ruimtelijke functies (tenzij maatschappelijke en ruimtelijke ontwik-

kelingen kansen bieden);

o grootschalig afkoppelen van regenwater.

• De zin van aanpassing van de riolering is door de waterschappen verschillend beoordeeld. De reden

daarvoor is dat rioleringsmaatregelen hooguit een lokaal effect sorteren. Afhankelijk van de situatie

kan dat al of niet belangrijk zijn.

•  De zin van aanpassing van RWZI’s is eveneens verschillend beoordeeld. Ook hier kan het lokale

karakter van de effecten een rol spelen, maar ook dat de waterschappen elk in een ander stadium van

modernisering van RWZI’s zitten. Waterschappen die net veel hebben geïnvesteerd in het kader van

het RAP/NAP, zullen minder geneigd zijn dat op korte termijn nog eens te doen.

•  Drie waterschappen hebben in hun globale analyses ook maatregelen op RWZI’s die buiten hun

beheergebied lozen meegenomen. Een redenering die daarbij gevolgd wordt is dat de kosten daar-

voor nu en in de toekomst door het waterschap zullen worden gedragen en dat lozen op buitenwater

juist is bedoeld om het eigen systeem niet te belasten. Rijkswaterstaat heeft maatregelen aan alle

RWZI’s die op rijkswater lozen in kaart gebracht. Om dubbeltelling te voorkomen zijn de kosten-

plaatjes van de drie waterschappen hierop zo nodig gecorrigeerd.

Deze keuzes zijn gemaakt

•  Omdat verbetering van de (ecologische) waterkwaliteit vooral maatwerk is. Effectieve watersysteem-

maatregelen kunnen alleen worden bepaald op basis van de specifieke kenmerken van het gebied.

• Omdat nog onvoldoende duidelijkheid was hoe het rijk en de provincies willen inzetten op generieke

bronmaatregelen en maatregelen in de sfeer van de ruimtelijke ordening.

• Omdat de maatregelen voornamelijk op basis van expertkennis zijn beoordeeld als kosteneffectief, als

onschadelijk voor functies en milieu, als maatschappelijk haalbaar of anders. Zo’n beoordeling mag

niet impliciet blijven en moet transparant worden gemaakt.

Resultaten rijkswateren

• Voor de rijkswateren zijn maatregelen geïnventariseerd in de volgende (sub)categorieën:

o inrichting en beheer (thema ecologie);

o emissie- en end of pipe maatregelen die direct effect hebben op de rijkswateren, onderverdeeld in

(thema chemie):

# RWZI’s;

# Industrie;

# scheepvaart;

# landbouw;

# waterbodemsanering;

# hand in eigen boezem.

•  De thema’s ecologie en chemie zijn in de globale verkenning nog apart van elkaar uitgewerkt. Een

integrale afweging is nog niet gemaakt. In de volgende fase zullen de sporen aan elkaar worden ge-

koppeld.

Resultaten grondwater

•  Voor het thema verdroging zijn fysieke maatregelen als aanpassen interne en externe ontwatering

kansrijk. Ook RO-maatregelen als het verplaatsen van boerderijen uit VHR-gebieden, dragen bij.

• Bestrijdingsmiddelen worden eigenlijk alleen effectief gereduceerd met brongerichte maatregelen. Dat

vraagt om generieke beleidsmaatregelen (toelating).

• Ook voor nitraat en andere meststoffen is het vooral generiek beleid (reductie mestgift en metaalge-

halte in mest) dat soelaas moet bieden.

•  Bodemverontreiniging wordt bestreden met sanering en preventieve maatregelen als het weren van

risicovolle activiteiten in kwetsbare gebieden.
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4  DOELBEREIK BELEIDSVARIANTEN

4.1 Beeld

De waterbeheerders hebben voor elk van de beleidsvarianten het doelbereik ingeschat. Doelbereik staat

hier voor de mate waarin het werkdoel wordt gerealiseerd (dat is dus iets anders dan de mate waarin het

doelgat wordt weggenomen). Zij hebben dat gedaan voor onderscheiden deelgebieden.

Alle waterbeheerders hebben het ecologisch doelbereik geschat. Enkele hebben dat ook gedaan voor het

chemisch doelbereik (weergegeven per stofgroep); de meeste hebben zich beperkt tot een kwalitatieve

omschrijving.

Deelgebieden

De waterschappen hebben voor de globale verkenning binnen hun beheergebied deelgebieden onder-

scheiden. Deze verdeling is gebaseerd op de reguliere gebiedsindeling bij waterschappen, bodemsoort

en/of waterlichamen. In de rapportages zijn de resultaten gepresenteerd per deelgebied en/of voor het

gehele beheergebied.

Voor de rijkswateren is de verkenning per waterlichaam uitgevoerd.

Voor grondwater is indeling in grote en kleine waterlichamen gebruikt die al is onderscheiden in de Artikel

5 rapportage.

Doelbereik ecologie beheergebieden waterschappen

In alle rapportages is het ecologisch doelbereik van de beleidsvarianten aangeven. Dat is wisselend

gebeurd, deels in percentages waterlichamen dat niet voldoet en deels in een gemiddeld doelbereik voor

een gebied. Het doelbereik wordt uitgedrukt in een percentage gerelateerd aan het werkdoel (STOWA-

klasse). Daarbij is 100% doelbereik gelijk aan volledige realisatie van het werkdoel.

Het ingeschatte ecologisch doelbereik verschilt sterk over de deelgebieden (zie Figuur 4 en Figuur 5). Er

zijn 8 (van de hier weergegeven 23) deelgebieden waarin met Beleidsvariant II het doelbereik op 80 à

100% wordt geschat. Daarentegen zijn er ook 6 deelgebieden waar het doelbereik beneden de 40% ligt.

Deze verschillen kunnen deels worden verklaard door verschillen in kenmerken van de deelgebieden,

maar ook een verschil in interpretatie van het begrip doelbereik en een verschil in expert oordeel over

effectiviteit van maatregelen speelt hierbij een belangrijke rol. Dit vraagt aandacht in het vervolg. Intervisie

en benchmarking kunnen daarbij helpen.

Het rekenkundig gemiddelde ecologisch doelbereik voor geheel Rijn-West komt uit op respectievelijk 30%

en 65% voor de varianten I en II. De spreiding over de deelgebieden is echter groot, vooral bij variant II.

Het zuiden van Rijn-West haalt dan 80 à 100% ecologisch doelbereik, terwijl in het noordwesten nog een

deelgebied met 0 à 20% voorkomt. Daarom passen de volgende ranges het best.

• Beleidsvariant I Autonome uitvoering: 10 à 50% doelbereik.

• Beleidsvariant II Fors: 30 à 90% doelbereik.

Doelbereik in VHR gebieden

In drie globale verkenningen zijn de resultaten gespecificeerd naar VHR gebieden. Zie ook onder ‘Doelbe-

reik grondwater’.
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Figuur 4  Het doelbereik voor de onderscheiden deelgebieden, gesorteerd op doelbereik in Beleidsvariant II Fors.

Figuur 5  Het doelbereik in deelgebieden weergegeven in 5 klassen. Links voor de Beleidsvariant I Autonome uit-

voering. Rechts voor de Beleidsvariant II Fors. Dit is een eerste prognose, waarbij voor de Noordzee is

uitgegaan van een lage verwachting over bovenstroomse, buitenlandse emissiereductie.
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Doelbereik chemische werkdoelen

De maatregelen die zijn opgenomen in de beide beleidsvarianten hebben geen of een beperkt effect op de

verontreiniging van oppervlaktewater met nutriënten, zware metalen, PCB, PAK, bestrijdingsmiddelen en

overige prioritaire stoffen (zie Tabel 3). Dat komt doordat voornamelijk inrichtings- en beheermaatregelen

zijn opgenomen. Bronmaatregelen hebben vaak een veel sterker effect. In de vervolgfase moet daarom

brongericht beleid fors worden voortgezet op landelijk en regionaal niveau. Het uiteindelijke totale kosten-

plaatje kan daarmee een stuk hoger uitvallen.

Een overzicht van de conclusies die zijn getrokken ten aanzien van het doelbereik voor stoffen.

• Nutriënten: stikstof en fosfor blijven twee tot vijf keer de norm overschrijden. In een aantal deelgebie-

den (van Rivierenland en De Stichtse Rijnlanden) wordt wel een aanzienlijke verbetering ingeschat.

• Zware metalen: koper (2 x norm), nikkel (lokaal 2 x norm), zink (2 x norm).

•  Overige organische verontreinigingen (PCB, PAK en bestrijdingsmiddelen) wisselende normover-

schrijding.

• De mate waarin deze stoffen een probleem vormden verschilde per regio, maar verschilde ook tussen

regionaal water en rijkswater. PCB en de PAK vormen bijvoorbeeld vooral op de rijkswateren een

probleem. In de regionale wateren vormen de nutriënten weer een veel groter probleem.

• Niet alle stoffen bleken gemeten te worden. De dataset voor de zware metalen is beperkt, die voor de

organische verontreinigingen is vaak incompleet.

• Op grond van projectmatige metingen wordt verwacht dat bestrijdingsmiddelen in specifieke gebieden

de norm stevig overschrijden. Hormoonachtige stoffen en medicijnresten, die door de zuiveringen

worden geloosd, kunnen mogelijk een probleem vormen. Een aantal stoffen is inmiddels aangetoond

in de kustwateren. Dit moet aandacht krijgen in het operationeel meetnet, maar preventief optreden is

gewenst.

•  Vanwege het karakter van de globale verkenningen zijn locale problemen niet altijd zichtbaar. Er is

vaak wel gekeken naar de lokale invloed van RWZI’s en riooloverstorten, maar bijvoorbeeld koelwa-

terlozing van industrieën zijn onderbelicht gebleven. Deze vormen een probleem omdat de tempera-

tuur van het oppervlaktewater in de zomermaanden de grens van de maximale temperatuur nadert of

bereikt. De bron voor koelwaterlozingen zijn de langs de oppervlaktewateren gelegen industrieën. Te

hoge temperaturen hebben grote invloed op ecologische systemen.
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Chemische toestand Noordzee

Knelpunten zijn aanwezig in de Zeeuwse kust, Noordelijke Deltakust, en de Hollandse kust. Het betreft overschrij-

dingen van prioritaire stoffen (o.a. TBT, Nikkel, Lood, Cadmium Antraceen), overige stoffen (TFT, PCB ‘s,) en fosfor

en stikstof.

Belangrijkste chemische bronnen zijn:

• doorbelasting stroomgebieden Rijn-west Maas en Schelde;

• atmosferische depositie (nikkel, TFT);

• zeescheepvaart en recreatievaart (TBT en PAK);

• baggerstort (TBT, nikkel, lood, cadmium), geen primaire bron, maar een gevolg van oplading door emissies

bovenstrooms van de baggerlocatie, ook bij de buurlanden.

Belangrijkste niet-chemische bronnen:

• boomkorvisserij;

• lozing van ballastwater;

• vaargeulonderhoud.

Als onomkeerbare hydromorfologische ingrepen worden voorgesteld:

• landaanwinning (Maasvlakte);

• af/aanvoer ingreep (meer afvoer via Nieuwe Waterweg t.g.v. Deltawerken);

• (zee)kerende dammen/barrières (Deltawerken: Oosterscheldedam, Brouwersdam);

• oeververdediging (diverse dammen en dijken);

• af/aanvoer ingreep (Deltawerken: Oosterscheldedam, Brouwersdam).

Tabel 3  Chemisch doelbereik in de regionale wateren, voor de beheergebieden van de vier water-

schappen die dat hebben ingeschat.

doelbereik

zware 

metalen

doelbereik

bestrijdings-

middelen

doelbereik

nutriënten

doelbereik

overige 

stoffen

HDSR

Gehele beheergebied

Beleidsvariant I Autonome uitvoering 45%-57% 1) 48%-100% 100%

Beleidsvariant III Maximaal 46%-72% 1) 70%-100% 100%

HHNK

Gehele beheergebied

Beleidsvariant I Autonome uitvoering 20% 10% 9% 50%

Beleidsvariant II Fors 50% 75% 25% 99%

HHRL

Gehele beheergebied

Beleidsvariant I Autonome uitvoering

Beleidsvariant II Fors

WSRL

Gehele beheergebied

Beleidsvariant I Autonome uitvoering 60% 90% 90% 100%

Beleidsvariant II Fors 70% 100% 100% 100%
1)

  Bestrijdingsmiddelen zijn in HDSR alleen lokaal een probleem

29%

43%
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Doelbereik in rijkswateren

Voor de zoete rijkswateren wordt geraamd dat met beleidsvariant Fors de ecologische doelen in 2027

worden gehaald (RWS heeft andere ecologische werkdoelen gehanteerd dan de waterschappen) . Daarbij

wordt uitgegaan van een gefaseerde uitvoering (Figuur 2). Voor de kustwateren is het ecologisch doelbe-

reik als volgt ingeschat (zie Figuur 5):

•  Beleidsvariant Beperkt, 0%-20% doelbereik ten gevolge van het feit dat er géén emissiereductie

maatregelen in bovenstrooms buitenland zijn meegenomen;

•  Beleidsvariant Fors, 21%-40% doelbereik als er alleen bovenstrooms binnenland emissiereductie

wordt ingezet. Indien ook fors wordt ingezet op bovenstroomse, buitenlandse emissiereductie is 41%-

60% of zelfs 61%-80% doelbereik mogelijk, want zo’n 70% van de stoffen komt uit het buitenland.

Voor de werkdoelen voor stoffen wordt verwacht dat deze in de rijkswateren niet worden bereikt, ook niet

met de variant Fors (zie Tekstkader ‘Chemische toestand Noordzee’).

Voor het halen van de werkdoelen moet de belasting vanuit het buitenland en van de regionale watersys-

temen sterk worden gereduceerd. Er zullen door naijlingseffecten en grote afhankelijkheid van de buurlan-

den stoffen blijven waarvoor het halen van de doelen, zelfs op lange termijn, erg onwaarschijnlijk blijft.

Immers grofweg 70% van de belasting van de rijkswateren komt van over de grens. Voor deze stoffen zal

fasering (en eventueel doelverlaging) een oplossing bieden.

Voor waterbodemsanering, een interne bron van nalevering naar het water, is ingeschat welke verbetering

het saneringsprogramma oplevert aan de (lokale) waterkwaliteit. Nochtans blijft de verwachte bijdrage van

waterbodemsanering aan kwaliteitsverbetering op het schaalniveau van waterlichamen moeilijk concreet te

maken.
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Doelbereik Grondwater Huidige situatie

Doelbereik Grondwater Beleidsvariant BEPERKT

Doelbereik Grondwater Beleidsvariant FORS

Doelbereik Grondwater Beleidsvariant MAXIMAAL

Figuur 6  Weergave van het doelbereik voor grondwater in de huidige situatie (bovenste rij) en als gevolg van drie beleidsvarianten (tweede rij:

Beperkt, derde rij: Fors en onderste rij: Maximaal).
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Doelbereik in grondwater

In de huidige situatie voldoet het grondwater in 10 van de 15 VHR-gebieden binnen GWL-zand niet aan

het werkdoel, namelijk het grondwaterregiem dat nodig is om de instandhoudingsdoelen te bereiken.

Hiervoor kan het doelbereik worden gesteld op 33% (67% voldoet namelijk niet). Met het beperkte maatre-

gelenpakket is geschat dat de situatie in 7 VHR-gebieden nog niet voldoet. Het doelbereik is dan gestegen

naar 55%. Met deze systematiek is voor elk thema nagegaan wat het doelbereik nu is en in hoeverre de

doelgaten hierin met de maatregelenpakketten worden gedicht.

Het resultaat hiervan is weergegeven in Figuur 6. Geconcludeerd is dat de knelpunten in het beperkte

pakket voor een significant deel worden weggenomen en dat de doelen in het maximale pakket vrijwel

overal zullen worden bereikt; mogelijk resteert een probleem met bestrijdingsmiddelen in de binnenduin-

rand. Met Fors resteren nog een aantal duidelijke knelpunten voor verdroging en bodemsanering.

De grondwaterverontreiniging is in een aantal stedelijke gebieden (Botlek en andere) hoogstwaarschijnlijk

niet tegen acceptabele maatschappelijke kosten te verwijderen. Dit roept de vraag op of er aparte grond-

waterlichamen voor stedelijk gebied moeten worden aangewezen, met lagere doelen dan in de grote

grondwaterlichamen. Hoewel dit regionaal kan worden opgepakt is één lijn voor het stedelijk gebied in

Nederland te prefereren. De discussie hierover moet onder regie van het rijk expliciet worden gevoerd.

4.2 Conclusies over doelbereik

Het doel van de globale verkenning was om een globaal beeld te krijgen van de effecten die te verwachten

zijn van de maatregelen c.q. beleidsvarianten.

Resultaten regionale wateren

•  Waterbeheerders geven al vooruitlopend op het meer verplichtend beleid van de KRW invulling aan

de ambities om de waterkwaliteit te verbeteren (Beleidsvariant I Autonome uitvoering) en hiermee

worden de ecologische werkdoelen voor ecologie voor 30% (rekenkundig gemiddelde) gehaald. De

spreiding is echter groot: 3 (van 23) deelgebieden halen meer dan 60%, terwijl 9 deelgebieden minder

dan 20% bereiken.

• Redenen voor grote regionale verschillen in ingeschat doelbereik:

o verschillen in kenmerken van de deelgebieden (bijvoorbeeld al dan niet vrij afstromend);

o verschil in interpretatie van het begrip doelbereik;

o verschil in expert oordeel over effectiviteit van maatregelen.

•  Ondanks dat de werkdoelen niet worden gehaald, wordt door het op grote schaal herinrichten van

watergangen en plassen de ecologische kwaliteit zichtbaar verbeterd. Voorwaarde daarbij is dat de

belasting met nutriënten tegelijkertijd wordt gereduceerd. Harde en steile oevers verdwijnen en  wa-

tergangen en plassen die heel lang troebel zijn geweest, veranderen in goed functionerende ecosys-

temen met helder water.

•  De autonome uitvoering wordt aangevuld met watersysteemmaatregelen en enkele maatregelen van

de andere oplossingsrichtingen, zoals lokaal aanpassen van de RWZI, afkoppelen en reduceren over-

storten (Beleidsvariant II Fors), dan stijgt het ecologisch doelbereik tot gemiddeld 65% (rekenkundig

gemiddelde). Het aantal deelgebieden waarin de werkdoelen in belangrijke mate (meer dan 60%)

worden gerealiseerd is dan toegenomen tot 11 (5 deelgebieden worden geschat op 100% doelbereik).

Maar er zijn ook deelgebieden waar een beperkte voortgang wordt geboekt. In 6 gebieden blijkt het

doelbereik nog beneden de 40%.
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• Redenen voor het niet halen van de ecologische doelen

o  Beleidsvariant II Fors bestaat voornamelijk uit watersysteemmaatregelen en enkele maatregelen

van de andere oplossingsrichtingen. Deze maatregelen zijn niet voldoende als in de bestaande

situatie het watersysteem teveel wordt belast met nutriënten en bestrijdingsmiddelen. In de be-

heergebieden van De Stichtse Rijnlanden en Rivierenland is een aanzienlijk doelbereik mogelijk,

tot 100%, omdat in deze gebieden de belasting met stoffen lager is en watersysteemmaatregelen

daardoor een groot effect hebben. Ligt de belasting met stoffen nog te hoog, zoals in de be-

heersgebieden van Amstel, Gooi en Vecht, Delfland, Rijnland en Hollands Noorderkwartier, dan

zijn alleen inrichtingsmaatregelen onvoldoende. Dat geldt ook voor de Noordzee.

o In de globale verkenning zijn de bestaande ruimtelijk functies als uitgangspunt genomen. In een

aantal deelgebieden kunnen de doelen alleen worden gehaald als de bestaande ruimtelijke func-

tie, zoals intensieve landbouw, glastuinbouw, bloembollen en bomen, wordt verplaatst. In de glo-

bale verkenning was het verplaatsen van ruimtelijke functies niet opgenomen.

o  Een aantal diepe polders wordt belast met een grote kwelstroom die door natuurlijke oorzaak

fosfaat bevat. Hierdoor wordt het halen van ecologische werknormen (bijna) onmogelijk. Deze

belasting, die het gevolg is van een hydromorfologische ingreep (droog malen) mag straks in het

MEP/GEP worden verrekend.

Chemie

• In vier globale verkenningen is het doelbereik voor chemische doelen gekwantificeerd. In de overige

rapportages zijn alleen kwalitatieve conclusies opgenomen.

•  In de onderzochte beleidsvarianten zijn naast de watersysteemmaatregelen en end of pipe maatre-

gelen alleen locale bron- en ruimtelijke ordeningsmaatregelen opgenomen, daardoor is het doelbereik

op terrein van de probleemstoffen (chemisch en nutriënten) zeer beperkt. Dit betekent dat het doelbe-

reik op het terrein van de probleemstoffen vraagt om landelijke en regionale bron- en ruimtelijke orde-

ningsmaatregelen.

•  Het doelbereik van het autonoom beleid is relatief laag omdat daarmee vooral een sterke achteruit-

gang van de waterkwaliteit wordt voorkomen. In bebouwde gebieden vereist een stand still van de

waterkwaliteit al aanzienlijke investering in onder andere rioleringsbeheer en afvalwaterzuivering.

• De normen voor chemie worden niet gehaald omdat in de globale verkenningen maatregelen beperkt

of niet zijn meegenomen. Een groot aantal van de relevante stoffen wordt nog niet of beperkt geme-

ten. Het inzicht in de nitraat en fosfor is wel voldoende. Maar bestrijdingsmiddelen, zware metalen,

PAK’s en overige prioritaire stoffen zijn nog maar zeer beperkt opgenomen in de meetprogramma’s.

De rapportages zijn daarom gebaseerd op een beperkt aantal metingen. De waterbeheerders kunnen

alleen in het algemeen aangeven wat het effect is van maatregelen.

Beschermde gebieden

•  In drie verkenningen wordt aangegeven wat het doelbereik is in specifieke gebieden zoals waterpa-

rels, VHR-gebieden en gebieden met de zwemwaterfunctie. Het doelbereik in deze gebieden is over

het algemeen substantieel hoger dan het gemiddelde in het beheersgebied. De reden daarvoor is dat

deze gebieden veelal ruimtelijk worden beschermd. De belasting met stoffen is hierdoor minder waar-

door watersysteemmaatregelen effectief kunnen zijn.

Resultaten rijkswateren

• Voor de rijkswateren wordt verwacht dat de ecologische doelen kunnen worden gerealiseerd waarbij

ervan uitgegaan dat het bestaande budget voor herinrichting tot vier keer wordt verhoogd en maatre-

gelen gefaseerd worden uitgevoerd tot 2027. Het is dan wel noodzakelijk om tegelijkertijd de belasting

met stoffen vanuit het buitenland, RWZI’s en vanuit landbouw sterk terug te dringen. Dit geldt in ver-

sterkte mate voor de Noordzee die voor het behalen van de doelen vrijwel geheel afhankelijk is van

maatregelen bovenstrooms.

•  Het effect van de maatregelpakketten op het halen van de normen voor chemie is gemiddeld zeer

beperkt. In een aantal gebieden waar met het autonoom beleid voor stoffen een goede uitgangssitua-

tie is, zijn de doelen wel haalbaar. Maar in een groot deel van Rijn-West, ook voor rijkswateren, wordt
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geraamd dat met het autonoom beleid en met de inzet van het beleidsscenario Fors de doelen niet

worden gehaald.

Resultaten grondwater

•  Met het beleidsscenario Fors voor het grondwaterbeheer wordt het doelbereik voor mest, bestrij-

dingsmiddelen en verdroging (met uitzondering van de duinen) groter dan 90%. Alleen door inzet van

beleidsscenario Maximaal is volledig doelbereik mogelijk. Alleen bestrijdingsmiddelen blijven dan een

probleem in de duinen.
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Figuur 7 De kosten van de beleidsvarianten in de periode 2010-2015 tegenover de huidige basisuitgaven in dezelfde periode.
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Fasering goed beargumenteren

De KRW biedt de mogelijkheid om het bereiken van

de doelen te faseren en voor 2015 uit te gaan van

een tussendoel (zie Figuur 2). Er moeten wel goede

argumenten voor zijn. Redenen voor fasering zijn:

•  te sterke (disproportionele) toename van de

jaarlijkse kosten (en daarmee de lasten voor bur-

gers en doelgroepen);

• fysieke uitvoerbaarheid, zoals de tijd die zit tussen

het treffen van de maatregel en het opstreden van

de bedoelde ecologische effecten (hierdoor zullen

de doelen later worden bereikt; dit is dus zeker

geen reden om de maatregel te faseren);

•  het samenlopen met andere maatregelen en

ruimtelijke ontwikkelingen;

• onvoldoende draagvlak bij betrokken partijen, er is

vaak tijd nodig voor bestuurlijke en maatschappe-

lijke processen (investeren in draagvlak, ook bo-

venstrooms).
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5 KOSTEN BELEIDSVARIANTEN

5.1 Beeld

Welke kosten wel, welke niet, en de baten?

De in de globale verkenningen geraamde kosten zijn voornamelijk directe kosten, die grotendeels gedra-

gen moeten worden door de waterbeheerders ten behoeve van vooral verbetering van de ecologische

toestand in hun eigen beheergebied. Hiermee is een belangrijk deel van de totale kosten in beeld, vol-

doende om gevoel te krijgen voor de orde van grootte en de verhoudingen tussen typen maatregelen.

Nog nauwelijks in beeld zijn de indirecte kosten, te maken door doelgroepen als landbouw en industrie.

Dergelijke kosten zijn aan de orde bij generieke bronmaatregelen en sommige ruimtelijke maatregelen.

Deze zijn in de globale verkenningen wel als noodzakelijk aangeduid, maar de (voornamelijk indirecte)

kosten zijn nog niet geraamd.

Hoeveel het gaat kosten om ook aan de goede chemische toestand te gaan voldoen is nog niet duidelijk.

Waarschijnlijk kan veel worden bereikt met generieke bronmaatregelen. Dit wordt pas scherp als duidelijk

is op welk generiek beleid het Rijk (en de EU) inzet. Enkele waterbeheerders hebben in de globale ver-

kenningen regionale maatregelen en kosten op dit vlak meegenomen.

Rijkswaterstaat heeft de kosten geraamd die de waterschappen moeten maken voor het verbeteren van

hun RWZI’s die op rijkswater lozen. Dat zijn dus kosten die de ene beheerder moet maken om de wateren

van aangrenzende waterbeheerders te verbeteren (afwenteling). Naast de RWZI’s die lozen op rijkswater

zijn er tal van andere vormen van afwenteling (zie §3.1). Welke kosten daarmee zijn gemoeid is nog

onduidelijk. Overigens zal het analyseren van de relaties tussen watersystemen waarschijnlijk ook aan het

licht brengen dat er nu dubbeltellingen zijn gemaakt, met name waar het gaat om grondwater en opper-

vlaktewater.

Naast kosten zijn er natuurlijk ook baten; daar doen we het allemaal voor. De baten voor ecologie en

chemische waterkwaliteit zijn in beeld gebracht. De overige baten zijn nog niet in beeld gebracht.

Presentatie van de resultaten

Elk van de tien waterbeheerders heeft de kosten op zijn eigen wijze geraamd en gepresenteerd. Om alle

kosten vergelijkbaar te maken zijn ze hier en daar omgerekend. In de hoofdtekst van deze nota zijn vaak

de totale jaarlijkse kosten gepresenteerd. Het overwegen van fasering kan alleen op basis van de werkelij-

ke kosten in de periode 2010-2015. Ook in de samenvattende tabel zijn deze gepresenteerd.

KRW-kosten versus bestaande uitgaven

In Figuur 7 geeft de bovenkant van de lichtblauwe kolom het kostenniveau na implementatie van variant I.

De donkerblauwe kolom daaronder staat bij de regionale wateren voor de overige kosten van het water-

kwaliteitsbeheer en bij de rijkswateren en het grondwater voor de kosten van het huidige (kwali-

teits)beheer.

In geel zijn de meerkosten weergegeven van de extra regionale maatregelen (variant II). Hiertoe moeten

de jaarlijkse kosten na implementatie van variant I worden verhoogd met: een factor 1,35 (waterschap-

pen), een factor 1,07 (gemeenten), een factor 3,2 (rijkswateren) en een factor 3,3 (grondwater). De facto-

ren voor de rijkswateren en grondwater zijn zo hoog omdat voor de waterkwaliteit in deze watersystemen

op dit moment nog relatief weinig wordt uitgegeven.

NB: de kosten zijn globaal geraamd om een indruk te krijgen van de ‘orde grootte’ van kosten. Specifieke

conclusies kunnen niet aan deze ramingen ontleend worden.
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Figuur 8  Het verloop van de werkelijke kosten. Lichtblauw: uitgaven voor regulier waterkwaliteitsbeheer (gebaseerd

op 2005). Donkerblauw: kosten van Beleidsvariant I (investeringen beginnen in 2007 en eindigen in 2015).

Geel: kosten Beleidsvariant II Fors (investeringen beginnen in 2010 en eindigen in 2015 getrokken lijn of ein-

digen in 2027, gestippelde lijn). De gekleurde oppervlakken representeren de totale uitgaven in de periode

2010-2015.

Tabel 4 De geraamde totale investeringen (periode contante waarde en afschrijving: 25 jaar) en geraamde uitgaven in

de periode 2010-2015.

Totale investeringen Zonder KRW-maatregelen Variant I Extra kosten variant II

(x miljard !)    

Regionale wateren 5,5 3,0 2,3

Rioleringsbeheer 5,2 1,2 0,4

Rijkswateren 0,2 0,4 1,3

Grondwater 0,1 0,1 0,4

Totaal: 11 4,7 4,4

Uitgaven 2010-1015 Zonder KRW-maatregelen Variant I Extra kosten variant II

(x miljard !)    

Regionale wateren 2,5 0,9 0,5

Rioleringsbeheer 2,4 0,3 0,1

Rijkswateren 0,1 0,1 0,25

Grondwater 0,05 0,02 0,08

Totaal: 5,1 1,3 0,9
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Fasering overwegen

Om de (ecologische) werkdoelen al in 2015 te bereiken moet Beleidsvariant II Fors worden uitgevoerd.

Uitgaande van een kostenverloop als in Figuur 8 zullen de geraamde kosten in de planperiode van 2010 tot

en met 2015 (6 jaar) ruim ! 2,2 miljard bedragen (variant I plus II, zie tabel 4 en 5), uitvoering van alleen

Beleidsvariant I ‘Autonome uitvoering’  kost circa ! 1,3 miljard. Door variant II te faseren tot 2027 dalen de

geraamde kosten van variant I plus II in de periode 2010-2015 tot ! 1,6 miljard.

In de vervolguitwerking moet nader worden bezien in welke mate fasering noodzakelijk is om de kosten

binnen proporties te houden, dit zal goed moeten worden beargumenteerd (zie Tekstkader ‘Fasering goed

beargumenteren’).

Kosten voor regionale wateren

De kosten voor variant II zoals ingeschat door de waterbeheerders (meestal in overleg met de gebieds-

partners) betreffen voornamelijk kosten voor de regionale wateren (maatregelen van waterschappen en

gemeenten) want generieke en ruimtelijke maatregelen zijn nog nauwelijks geraamd. Voor Beleidsvariant I

Autonome uitvoering zijn de kosten 2010-2015 geschat op ! 1,2 miljard. Daarvan wordt bijna de helft

besteed aan maatregelen in de afvalwaterketen (RWZI’s, riolering en afkoppelen). Om de werkdoelen te

realiseren (Beleidsvariant II Fors) nemen de geraamde kosten in 2010 tot 2015 toe met ! 0,7 miljard,

waarvan circa 20% kosten in de afvalwaterketen betreft.

De spreiding in de door de waterschappen in Rijn-West geraamde kosten is groot: van ! 6 tot 118 miljoen

per jaar (factor 20) in variant I en van ! 22 tot 152 miljoen per jaar (factor 7) in variant II. Door de maatre-

gelen aan de afvalwaterketen eruit te laten wordt die spreiding in variant I nog groter: van ! 0,7 tot 54

miljoen per jaar (factor 77). De oorzaak moet worden gezocht in verschillen in problematiek, verschillen in

interpretatie van de beleidsvarianten en verschillen in interpretatie van kosteneffectiviteit en haalbaarheid

van maatregelen. Dit vraagt aandacht in de gedetailleerde analyses, bijvoorbeeld door intervisie of ben-

chmarking.

Kosten voor gemeenten (regionale wateren)

Door de waterschappen is een inschatting gemaakt van de kosten voor maatregelen van gemeenten,

meestal in overleg met de gebiedspartners. Enkele waterschappen hebben niet alle kosten voor het

rioleringsbeheer (zoals basisinspanning) meegenomen. In de gedetailleerde analyses zal dit beter in beeld

komen. In Beleidsvariant I Autonome uitvoering zijn de kosten tussen 2010 en 2015 voor alle 208 ge-

meenten in Rijn-West geschat op ! 0,3 miljard. Aanvullend hierop worden voor Beleidsvariant II de extra

kosten 2010-2015 geraamd van ! 0,1 miljard (gemiddeld een kleine ! 150.000 per jaar per gemeente

extra).

Kosten voor rijkswateren

Beleidsvariant Fors voor de rijkswateren is becijferd op ! 0,3 miljard voor de periode 2010-2015. Een deel

daarvan is nodig om de RWZI’s aan te pakken. Dit is een raming van RWS die nog niet is afgestemd met

de waterschappen; een aandachtpunt voor de Gedetailleerde analyse. Andere grote posten zijn water-

systeemmaatregelen (! 0,08 miljard) en waterbodemsanering (!  0,05 miljard).

Kosten voor grondwater

De totale kosten 2010-2015 zijn voor grondwater geraamd op een kleine ! 0,1 miljard.
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Er zijn in principe drie manieren om de kosten voor een beleidsvariant weer te geven:

a. als totale jaarlijkse kosten;

b. als totale investering;

c. werkelijke uitgaven in de planperiode.

De kosten zijn door de waterbeheerders aangeleverd als totale jaarlijkse kosten (HDSR, HHRL, HHSK en WSRL) of als

totale investering (AGV, HHNK, WSHD). Deze kosten zijn vergelijkbaar gemaakt door ze om te rekenen van a. naar b.

of andersom. HHDL, RWS en WG Grondwater hebben per variant de investeringen en de daarnaast uit te geven

kosten voor exploitatie gegeven; daaruit zijn a. en b. eenvoudig te berekenen.

De totale jaarlijkse kosten zijn opgebouwd uit kapitaalslasten (aflossing en rente van een lening) en exploitatiekosten.

De hier getoonde bedragen zijn de maximale jaarlijkse kosten, dat wil zeggen de situatie dat alle maatregelen zijn

uitgevoerd. In werkelijkheid zullen de jaarlijkse kosten, afhankelijk van de fasering (tot 2015 of tot 2027), toenemen tot

dat maximum (zie Figuur 8) om weer af te nemen vanaf het moment dat de looptijd van de eerste lening is beëindigd.

De totale investering is de som van alle investeringen van individuele maatregelen plus de contante waarde van de

exploitatiekosten. De contante waarde is het bedrag dat je op dit moment op de bank moet zetten om daarmee over

een bepaalde periode de exploitatiekosten te kunnen betalen (dat is lager dan het totaal aan exploitatiekosten want de

bank geeft rente). Zie tabel 4.

Voor zowel de berekening van de kapitaalslasten als voor de contante waarde is een rentepercentage en een periode

nodig. Het rentepercentage is voor beide berekeningen op 4,5% gesteld. De periode voor de berekening van de

kapitaalslasten is gelijkgesteld aan de afschrijvingstermijn van de maatregelen. Die verschilt per type maatregel, maar

hier is uitgegaan van gemiddeld 25 jaar. De periode voor de contante waarde is ook op 25 jaar gesteld, want de

exploitatie zal gedurende de hele levensduur van het object moeten plaatsvinden.

Met het verloop van de jaarlijkse kosten zoals in Figuur 8 zijn de geraamde uitgaven in de periode 2010-2015 bere-

kenend: dat is het oppervlak onder die lijnen. Dat is gebeurd voor de samenvattende

Tabel 4 en 5.

Tabel 5  Samenvattende tabel met geraamde kosten in de periode 2010-2015. Voor Beleidsvariant II Fors zijn de

kosten opgenomen voor uitvoering in genoemde periode en voor gefaseerde uitvoering tot 2027 (zie ook Figuur 8 en

tabel 4).

Resultaten Globale  verkenningen doelbereik doelbereik

ecologie stoffen

Beleidsvariant I Autonome uitvoering Met alleen regio-  1.300

regionale wateren (waterschappen) nale maatregelen 840

regionale wateren (gemeenten) 10%-50% lijkt nauwelijks 320

rijkswateren iets te bereiken. 90

grondwater 20

extra extra

Beleidsvariant II Forse inspanning Generiek stoffen- 2.200   900

regionale wateren (waterschappen) beleid, regionaal 1.320 480

regionale wateren (gemeenten) 30%-90% toegespitst, is 410 90

rijkswateren noodzakelijk. 340 250

grondwater 100 80

extra extra

Beleidsvariant II Forse inspanning ( gefaseerd ) Generiek stoffen- 1.600 300

regionale wateren (waterschappen) beleid, regionaal 1.000 160

regionale wateren (gemeenten) 30%-90% toegespitst, is 350 30

rijkswateren noodzakelijk. 180 90

grondwater 40 20

50%-80%

75%-100%

75%-100%

totale uitgaven 2010-2015

 uitgesplitst

 [x miiljoen !]  [x miljoen !]



Zomernota Rijn-West 2006 september 2006

- 41 -

De kosten voor de verschillende onderwerpen zijn met behulp van een eenvoudige methodiek berekend

(kentallen vermenigvuldigd met aantallen of hectaren). Deze methodiek is echter niet voor alle grondwa-

terlichamen even nauwkeurig. Daarnaast zijn niet alle genoemde maatregelen toepasbaar en/of nodig bij

alle grondwaterlichamen (verdrogingsbestrijding is maatwerk).

De kosten voor verdrogingsbestrijding zijn veelal jaarlijkse kosten in de vorm van compensatie aan land-

bouw, gesommeerd over de periode vanaf 2006 tot en met 2020. Ze kunnen gezien worden als investe-

ringskosten, omdat uit de praktijk in het verleden is gebleken dat na zo’n periode deze kosten niet meer

nodig zijn. Ze zijn hier omgerekend naar jaarlijkse kosten, in dit geval alleen kapitaalslasten. De kosten die

voor verdrogingsbestrijding in huidig beleid zijn begroot of gereserveerd, liggen in de orde van ! 25 à 40

miljoen voor de planperiode tot 2013 (voor Figuur 7 is uitgegaan van ! 5,7 miljoen per jaar). Dit is bedui-

dend minder dan hier begroot, temeer als bedacht wordt dat in het huidige beleid de maatregelen gericht

zijn op de EHS en niet specifiek op de VHR-gebieden.

Ook de kosten voor bodemsanering kunnen gezien worden als investering, omdat ervan wordt uitgegaan

dat de kosten voor sanering en daarvoor benodigde onderzoeken grotendeels binnen de periode tot 2015

worden gemaakt.

De kosten voor de bestrijding van diffuse bronnen van bestrijdingsmiddelen en meststoffen (in het huidige

beleid nog nihil) zijn vaak jaarlijkse kosten voor stimulering van landbouw (minder gebruik) en gemeentes

(alternatieve onkruidbestrijding). Mogelijk nemen deze kosten op de lange termijn af omdat dan goedkope-

re alternatieve methodes worden ontwikkeld en de bedrijfsvoering hierop meer ingespeeld raakt.

Financiering

De vraag wie er betaalt, kan in grote lijnen als volgt worden beantwoord. De beheerder signaleert proble-

men zoals het niet voldoen aan de werknormen. Hij geeft aan wat daaraan het beste kan worden gedaan.

Vervolgens zal hij bezien of de kosten daarvan kunnen worden verhaald op de vervuiler (principe ‘de

vervuiler betaald’). Vaak kan dat via het heffingensysteem van het waterschap. Als dat niet lukt, volgt het

principe ‘de gebruiker betaalt’. Dit is al grotendeels via het belastingsysteem van waterschappen en

gemeenten geregeld. Als er geen sprake is van gebruik dan kan er een belang zijn. Ook dat is onderdeel

van het belastingsysteem van de waterschappen; dan geldt de trits belang-betaling(-zeggenschap).

Naast deze reguliere financiering zal maximaal gebruik worden gemaakt van co-financieringsregelingen

van provincies (bijvoorbeeld POP-middelen), rijk en EU (bijvoorbeeld Interreg en CAP).

Ondanks de op zich heldere redenering zullen er altijd maatregelen zijn waarop meerder partijen kunnen

worden aangesproken (bijvoorbeeld bij afwenteling). Ook is er onduidelijkheid als er maatregelen worden

gevraagd die verder gaan dan wettelijke is vereist. In dat geval zal een onderhandelingsproces tot een

uiteindelijke kostenverdeling moeten leiden.

De financiering zal in de gedetailleerde analyse verder uitgewerkt worden.
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5.2 Conclusies over kosten

Het doel van de globale verkenning was om een beeld te krijgen van de te verwachten kosten van maat-

regelen. De resultaten  zijn samengevat in

Tabel 4 en 5.

Resultaten

• Om in de regionale wateren Beleidsvariant I Autonome uitvoering en in de rijkswateren en het grond-

water Beleidsvariant Beperkt te implementeren, komen de geraamde kosten uit op maximaal ! 1,3

miljard in de periode 2010-2015.

• Als Beleidsvariant II Fors wordt uitgevoerd, stijgen de geraamde kosten met ! 0,9 miljard in de perio-

de 2010-2015.

• De kosten voor variant II zoals ingeschat door de waterbeheerders betreffen voornamelijk kosten voor

de regionale wateren (maatregelen van waterschappen en gemeenten) want generieke en ruimtelijke

maatregelen zijn nog nauwelijks geraamd.

•  Nog nauwelijks in beeld zijn de indirecte kosten, te maken door doelgroepen als landbouw en indu-

strie. Dergelijke kosten zijn aan de orde bij generieke bronmaatregelen en sommige ruimtelijke maat-

regelen. Deze zijn in de globale verkenningen wel als noodzakelijk aangeduid, maar de (voornamelijk

indirecte) kosten zijn nog niet geraamd.

•  Faseren van Beleidsvariant II Fors leidt tot aanzienlijk lagere kosten in de periode 2010-2015. Dan

nemen de extra kosten af met circa een derde tot ! 0,3 miljard. De totale kosten voor maatregelen ter

verbetering van de waterkwaliteit komen dan op een totaal van circa ! 1,6 miljard voor de periode

2010-2015. In de vervolgfase zal worden beschouwd in welke mate fasering nodig is om de kosten

binnen proporties te houden. De noodzaak om te faseren zal groter worden als ook de kosten voor

generieke en RO-maatregelen in beeld komen met de indirecte kosten voor doelgroepen als land-

bouw en industrie.

•  De financiering zal in de Gedetailleerde analyse verder worden uitgewerkt. Uiteindelijk kan die na

onderhandeling anders uitpakken dan bij het vorige punt geschetst.

• In de kostenberekeningen zijn vrijwel alleen directe kosten van maatregelen meegenomen. De kosten,

die betrokken belangen (doelgroepen) moeten maken zijn niet geraamd. Ook zijn nog niet alle kosten

voor het verbeteren van de chemische toestand in beeld. Kosten voor het voorkomen van afwenteling

zijn nog onbekend, behalve de kosten voor het verbeteren van RWZI’s die op rijkswater lozen. Naast

kosten zijn er natuurlijk maatschappelijke baten. Die zijn nog niet bepaald. Zaken die in de Gedetail-

leerde analyse duidelijk moeten worden.

•  De opgegeven jaarlijkse kosten zijn het maximum dat wordt bereikt als alle maatregelen zijn uitge-

voerd. In werkelijkheid zullen ze geleidelijk toenemen tot het maximum aan het eind van de planperio-

de. Als uitgegaan wordt van 2015 als einde planperiode zullen de jaarlijkse kosten dus ruim twee keer

zo snel stijgen als bij fasering tot 2027. In de Gedetailleerde analyse zal worden bekeken of de argu-

menten daarvoor steekhoudend zijn.

• De consequenties voor tarieven zijn nog niet bepaald.

Belangrijkste bijdragen aan de berekende stijging van de kosten (Beleidsvariant II Fors)

• Voor regionale wateren:

o het aanpassen van de RWZI’s;

o het verwerven van gronden voor herinrichting van watergangen, zoals het verbreden of het aan-

leggen van natuurvriendelijke oevers;

o grootschalig verwijderen van (verontreinigde) bagger;

o het aanpassen van rioleringssystemen.

• Voor rijkswateren zijn de kosten voor aanpassingen aan RWZI’s en in mindere mate de kosten voor

herinrichtingsprojecten en waterbodemsanering bepalend.
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• Voor grondwater:

o niet meer of beperkt gebruiken bestrijdingsmiddelen bij gemeenten;

o compensatie van de landbouw bij verdrogingsbestrijding;

o bodemsanering.
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6 LEERPUNTEN EN AFSPRAKEN VOOR VERVOLG

De Globale verkenningen hebben resultaten opgeleverd, maar vooral ook zicht gegeven op de inhoudelij-

ke onderwerpen die nog aandacht verdienen in de volgende stap. Daarnaast heeft het proces van de

Globale verkenningen leerpunten opgeleverd, waar voor het vervolgproces voordeel uit is te halen.

Onderwerpen en leerpunten zijn de basis voor een aantal concrete afspraken c.q actiepunten voor de

verschillende partijen in het proces.

6.1 Onderwerpen voor vervolg

Het gaat in deze paragraaf om de belangrijkste, inhoudelijke onderwerpen voor de volgende stap. Ze zijn

deels al als zodanig aan de orde geweest in de voorgaande hoofdstukken, deels zijn ze het resultaat van

een nader analyse van de resultaten.

Doelen

$ Er is nu gewerkt met werkdoelen. Voor het SGBP zullen het MEP en GEP moeten worden bepaald.

Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de gezamenlijk door de waterbeheerders benoemde stuur-

variabelen met bijbehorende ranges.

$ De maatschappelijke argumenten voor het MEP en GEP in termen van significante schade aan

functies en milieu in brede zin. Deze argumenten zijn, evenals het niveau van MEP en GEP, te ontle-

nen aan de analyse van de beleidsvarianten (zie Figuur 2).

Mogelijke maatregelen en beleidsvarianten

$ Beleidsvariant II Fors dient verder geoptimaliseerd te worden, want die vormt de basis voor het

GEP, fasering en eventueel doelverlaging. Gezocht moet worden naar een optimale mix van oplos-

singrichtingen (watersysteem, end of pipe, generiek brongericht en ruimtelijke ordening). Ook een na-

dere beoordeling van mogelijke maatregelen op kosteneffectiviteit en significante schade is nodig.

$ Waarom maatregelen niet worden opgenomen in Beleidsvariant II Fors dient expliciet onderbouwd

te worden. In de Globale verkenningen zijn de volgende maatregelen al afgevallen vanwege respec-

tievelijk onaanvaardbare sociaal-economische gevolgen en zeer lage kosteneffectiviteit:

o grootschalig aanpassen van de ruimtelijke functies;

o grootschalig afkoppelen van regenwater.

$ Zonder aangescherpt stoffenbeleid zal in bepaalde gebieden niet aan de normen voor stoffen (met

name nutriënten, zware metalen en bestrijdingsmiddelen, zie als voorbeeld Tekstkader ‘Waterkwaliteits-

problematiek glastuinbouw’) kunnen worden voldaan. Een brongerichte emissiereductie en gedifferenti-

eerde benadering van de verschillende stoffengroepen, aangevuld met een functiegerichte en gebied-

specifieke benadering leidt tot de grootst mogelijke effectiviteit.

$ Om ruimtelijke keuzes te kunnen maken en om te kunnen meeliften met ruimtelijke ontwikkelingen

zullen kansrijke gebieden in kaart moeten worden gebracht. Een gebied kan kansrijk zijn door ecolo-

gische potenties of een beschermde status, maar ook omdat er sprake is van dynamiek, concrete

ruimtelijke ontwikkelingen of beperkt economisch perspectief (zie Tekstkader ‘Afstemmen op ruimtelijke en

economische ontwikkelingen’). In die laatste gevallen zijn er kansen voor functiewijziging. Als tegenhan-

ger zijn er ook kansarme gebieden met een ernstige handicap uit het oogpunt van waterkwaliteitsver-

betering aan te wijzen.
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Afstemmen op ruimtelijke en economische

ontwikkelingen

De bollenteelt, glastuinbouw, boomteelt (sierteelt),

fruitteelt, akkerbouw en grasland zijn belangrijke

bronnen van nutriënten en bestrijdingsmiddelen. De

kapitaalintensieve teelten (bollen, de boom- en

sierteelt en de glastuinbouw) veronderstellen een

goed economisch perspectief maar op de langere

termijn zijn akkerbouw en grasland minder optimis-

tisch hierover. Als deze ontwikkelingen worden

bevestigd, zal dat ruimtelijke consequenties hebben.

De KRW moet meeliften met dergelijke economische

en ruimtelijke ontwikkelingen. Voor gebieden met

beperkt economisch perspectief en een aanzienlijke

bijdrage aan de belasting van vermestende stoffen

bieden functietransformaties naar emissiearme

functies een kans voor de waterkwaliteit en ecologie.

Goed gekozen getransformeerde gebieden bieden

naast een directe bijdrage aan de emissiereductie,

ook een buffer tussen kwetsbare wateren en gebie-

den waar de emissies minder ver kunnen worden

teruggedrongen. 

Als functietransformaties een stap te ver blijken, is

het realiseren van bufferstroken een goede optie.

Waterkwaliteitsproblematiek glastuinbouw

In glastuinbouwgebied treedt frequent normover-

schrijding op van stikstof, fosfaat en gewasbescher-

mingsmiddelen. Daarnaast treedt normoverschrijding

op van de zware metalen zink en nikkel en de

metalen ijzer en aluminium.

Oorzaken

De normoverschrijding is grotendeels terug te voeren

op (het gebruik van stoffen in) de glastuinbouw (en

de emissies die daarbij optreden). De bronnen van

stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen zijn

evident. Zink is terug te voeren op de kas zelf, nikkel

op substraatmatten en ijzer op voedingsoplossingen.

De bron van aluminium is niet helemaal helder, maar

goten en substraatmatten zijn de meest waarschijnlij-

ke bronnen.

Grondteelt zorgt, vooral in kwelgebieden, voor veel

complicaties en waterkwaliteitsproblemen. In het

algemeen geldt dat grondteelt moeilijker is te beheer-

sen dan substraatteelt.

Oplossingen

De waterkwaliteitsproblematiek in het glastuinbouw-

gebied is op te lossen met een combinatie van

regionale maatregelen en rijksmaatregelen. De inzet

van de regio concentreert zich op: rioleren van het

buitengebied (in combinatie met eventuele extra

maatregelen op RWZI's), handhaving en voorlich-

ting/communicatie (gedrag). De regio vraagt inzet van

het rijk op het gebied van emissie- en stoffenbeleid

en -wet- en -regelgeving.
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$ De punten waar sprake is van afwenteling zullen in beeld moeten worden gebracht (buitenland-

Nederland, rijkswater-regionale wateren, regionale wateren onderling, grondwater-oppervlaktewater).

Vervolgens moet worden bekeken of dit extra maatregelen vraagt. Eventuele dubbelingen, zoals naar

verwachting bij grondwater-oppervlaktewater moeten eruit worden gehaald. Internationale afwenteling

is een zaak van het Rijk, maar met belangrijke uitstraling naar de regio (vooral de kustwateren); daar-

om is duidelijkheid gewenst.

$ Uitgangspunt voor de globale verkenningen was een verdeling van de wateropgave over de ver-

schillende wateren (waterlichamen, wateren in de Natura 2000 gebieden, waterparels en overige

wateren). Dit is in deze nota slechts ten dele uitgewerkt. In de Gedetailleerde analyse zal deze uitwer-

king breed moeten worden opgepakt ten behoeve van een totale bestuurlijke afweging over inzet en

doelbereik voor de KRW opgave.

$ De effectiviteit van end of pipe maatregelen, zoals aanpassen van RWZI’s en maatregelen aan de

riolering, is erg afhankelijk van lokale omstandigheden. Dit zal daarom per waterlichaam moeten wor-

den beschouwd.

$ De globale verkenning biedt nog weinig concreet inzicht in de gemeentelijke taken, vooral die op het

gebied van de riolering, het beheer van de openbare ruimte en het milieubeleid. Voor de volgende fa-

se zal dit beter in beeld moeten worden gebracht en worden vertaald in concrete kosteneffectieve

maatregelen.

$ In het algemeen moeten de bronnen van probleemstoffen (beter) in beeld worden gebracht (voor

zover dit nog niet is gebeurd). Het operationeel meetnet kan daarbij mogelijk een rol spelen.

$ Voor een aantal maatregelen is aanvullend instrumentarium nodig om ze (binnen redelijke tijd) te

kunnen uitvoeren. Te denken valt aan instrumentarium voor regionaal brongericht beleid, en instru-

menten om medewerking aan maatregelen af te kunnen dwingen (onteigenen ten behoeve van na-

tuurvriendelijke oevers en legger, keur en watertoets aanvullen met waterkwaliteitsaspecten).

Doelbereik beleidsvarianten

$ De verschillen in ingeschat doelbereik, veroorzaakt door verschillen in interpretatie en effectschat-

ting, moeten worden verkleind. Een betere inschatting is nodig in verband met motivering van de uit-

gaven. Dit vraagt meer inzicht in maatregel-effectrelaties.

$ Er is meer duidelijkheid nodig over de huidige chemische toestand; dat betekent meten.

Kosten beleidsvarianten

$ Voor een volledig beeld van de kosten als gevolg van de KRW zullen ook de kosten van generieke

maatregelen, maatregelen om afwenteling te voorkomen en indirecte kosten voor doelgroepen moe-

ten worden bepaald, alsmede de daarbij horende lastenstijging voor burgers.

$ In een goede afweging gaat het om het totaal aan maatschappelijke kosten én baten. Die zullen in

beeld moeten worden gebracht. Daarbij kan de scorecard van de WG Afwegingskader mogelijk als

basis worden gebruikt. Een belangrijk element in de afweging is eventuele verstoring van het level

playing field als gevolg van maatregelen met indirecte kosten voor doelgroepen.

$ Er moet worden bepaald waar fasering tot de mogelijkheden behoord. Dat wil zeggen dat er voldoen-

de steekhoudende argumenten voor fasering bestaan. Als het voor een gebied waarschijnlijk is dat

deze argumenten ook in 2027 nog gelden, kan nu al worden aangegeven dat voor dat gebied doel-

verlaging in het verschiet ligt.
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Inzet RO-instrumentarium

Bronbeleid en ruimtelijke inrichtingsmaatregelen

Provincies zullen waar mogelijk RO-instrumentarium

inzetten om het mest- en bestrijdingsmiddelenbeleid

op regionaal niveau mede vorm te geven: sturing

middels functietoekenning, bufferzones en zonering

nulbemesting. Dit is gebiedsgericht maatwerk.

Bovendien zetten provincies financiële middelen in

om de ontwikkeling en het gebruik van technieken te

stimuleren die mestafgifte beter beheersbaar maken.

RO-beleid algemeen

Voor de detailanalyse per waterlichaam zullen

ruimtelijke ontwikkelingen in beeld worden gebracht.

Dat is een regionale verantwoordelijkheid per

provincie: iedere provincie bepaalt zelf hoe en in

welke mate van detail zij een beeld schetst. Enkele

voorbeelden van relevante ruimtelijke ontwikkelingen:

duurzame bedrijventerreinen, ecologische verbin-

dingszones en streekplan- of gebiedsuitwerkingen.

Zowel in de huidige als de nieuwe ruimtelijke wetge-

ving zijn er drie sporen voor de provincie om het

ruimtelijk beleid op regionaal niveau vorm te geven:

• als regisseur met verschillende partijen overeen-

stemming krijgen over het gebruik van de ruimte in

het voortraject bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelin-

gen (deze vorm komt met name aan de orde in de

nieuwe ruimtelijke wetgeving);

• het juridische traject (plandocumenten) in de vorm

van streekplannen, gebiedsuitwerking, partiële

streekplanherziening, provinciale milieuverorde-

ningen en in 2008 de structuurvisie;

• middelen ter stimulering of ontmoediging van

bepaalde functies (inclusief groen-blauwe dien-

sten).

Uitgangspunt zijn lopende ruimtelijke projecten en

ontwikkelingen. Bestuurlijke keuzes worden tijdens

de detailanalyse aan de bestuurders in het gebied

voorgelegd.

Voor alle maatregelen, dus ook voor bovengenoem-

de, moet als uitgangspunt gelden dat ze resultaat

sorteren en dat de bijkomende kosten en baten in

balans zijn.
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6.2  Leerpunten Globale verkenningen

In de beheersgebieden van waterschappen is een breed planvormingsproces op gang gebracht waarbij

gemeenten zijn betrokken en in een aantal gebieden ook belangenorganisaties. Gemeenten en andere

partijen krijgen meer inzicht en de inbreng groeit; voor een efficiënt en effectief waterkwaliteitsbeleid is het

essentieel dat alle partijen betrokken zijn en meewerken aan het uitvoeren van maatregelen. Dit proces

van het afgelopen jaar heeft een aantal leerpunten opgeleverd die waardevol zijn voor de organisatie en

opzet van de vervolgfase.

% Het opstellen van een effectief pakket van maatregelen is gebiedsgericht maatwerk vereist. De ingang

gebiedsgerichte benadering moet worden vervolgd. Vooral voor het afwegen van maatregelen die

gevolgen hebben voor belangen (zoals de landbouw) en de ruimtelijke inrichting per gebied is een

overlegkader/netwerk met alle betrokken partijen onontbeerlijk.

% De bestaande overlegkaders in deelgebieden zijn niet voldoende om zware beleidsmatige en politieke

maatregelen af te wegen. Om ook in de afweging het toepassen van ingrijpende maatregelen af te

wegen is het noodzakelijk dat binnen iedere regio een bestuurlijk netwerk ontstaat waarin dit aan de

orde komt (zie Tekstkader ‘Bestuurlijk vermogen’).

% De gebiedsgerichte processen waarbij veel direct belanghebbende worden betrokken, zijn complex en

vereisen veel procesvaardigheden en inzet van de trekkers. Er moet naar worden gestreefd de im-

plementatie van de KRW zo simpel mogelijk te houden.

%  De resultaten van de uitwerkingen, in eerste instantie van de globale verkenning maar later ook van

de gedetailleerde analyses, moeten worden omgezet in een voor de gemeentelijke bestuurders en

belangengroepen toegankelijke vorm.

% Door de gebiedsgerichte bottom-up benadering zijn er verschillen ontstaan in de aanpak en de uitein-

delijke resultaten. Er zullen voor het vervolg dus heldere afspraken moeten worden gemaakt.

% De beleidskaders zijn nog steeds vaag. Begrippen als ‘stand still’, ‘one out, all out’, ‘onomkeerbaar-

heid’, ‘significante schade’, ‘disproportionele kosten’, ‘fasering’ en ‘doelverlaging’ roepen vragen op. Er

is behoefte aan duidelijkheid over hoe Nederland hiermee omgaat. Het Rijk moet hieraan politiek-

bestuurlijke inhoud geven, eventueel na overleg met de EU. Alleen op die wijze kunnen aan bestuur-

ders de goede keuzes worden voorgelegd en komen de goede argumenten voor het niveau van MEP

en GEP, fasering en eventueel doelverlaging op tafel. Dat is nodig om de KRW-opgave voor 2015 in

beeld te krijgen.

% Aansluiten c.q. inhoudelijk integreren met lopende planprocessen leidt tot een wisselwerking tussen

de KRW en andere plannen, die duidelijk meerwaarde oplevert.

6.3  Afspraken

Algemeen

!  Alle partners in Rijn-West zullen zich hard maken voor het zo simpel mogelijk houden van het

proces en de inhoud van de KRW. Resultaten zullen worden gepresenteerd in een voor alle betrokke-

nen toegankelijke vorm.

! De partners maken heldere afspraken over:

o proces (scherpe afspraken vooraf over werkwijze en planning);

o inhoud (afstemmen over begrippen, benchmarking of intervisie);

o sturing (elkaar aanspreken op het nakomen van gemaakte afspraken);

o communicatie (vergroten transparantie). Dat laatste is van belang voor de betrokkenheid van bij-

voorbeeld gemeenten en belangenorganisaties (blijven uitleggen wat je doet en waarom), maar

ook voor Brussel (argumentatie MEP/GEP, fasering etc.).
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Landelijke afweging landbouwbeleid

Voor de belasting met nutriënten is de landbouw een

belangrijke bron. Het behoud van deze voor de

Nederlandse economie belangrijke bedrijfstak maakt

echter allereerst een landelijke afweging noodzakelijk

over de inzet van generieke emissiebeperkende

maatregelen in de landbouw en het daarmee samen-

hangende verzoek om fasering (en eventueel

doelverlaging). Criteria daarbij zijn ‘level playing field’,

disproportionele kosten en behoud van een economi-

sche belangrijke functies.

Voor het generieke beleid is evenwichtsbemesting

reeds voorgenomen beleid. Het rijk moet aangeven

hoe en wanneer dit beleid wordt/is ingevoerd.

In de huidige definitie van evenwichtsbemesting is

sprake van een ‘geaccepteerde restemissie’. Voor

verbetering van de waterkwaliteit is méér nodig: een

echte evenwichtsbemesting. Rijn-West ziet op dit

punt graag een heroverweging. Ook een versnelde

invoer heeft de voorkeur.

Ander gewenst generiek beleid

•  Prioritaire stoffen moeten worden aangepakt via

een generiek stoffenbeleid dat wordt gedifferenti-

eerd naar stof en rekening houdt met de mogelijk-

heden van emissiereducties (emissiespoor).

• Bestrijdingsmiddelen worden primair aangepakt via

het toelatingenbeleid. Hierbij worden de oude en

nieuwe stoffen getoetst in combinatie met de

nieuwe en bestaande doelstellingen en normen in

het waterbeheer. Dit toelatingenbeleid wordt aan-

gevuld met gebruiksvoorschriften die waarborgen

dat aan de normstelling van de KRW kan worden

voldaan.

• Metalen wordt gedifferentieerd aangepakt per stof:

o op landelijk of Europees niveau;

o op regionaal niveau door een regionaal bron-

nenbeleid. Het selectief weren van belastende

activiteiten/functies is daar een onderdeel van.

Ook kan op basis van een  regionale kosten

baten analyse als alternatief een end of pipe

techniek (bijvoorbeeld rioleren en zuiveren)

worden toegepast.

Generiek beleid voor glastuinbouw

•  Rijn-West vraagt om emissienormen voor de

glastuinbouw. Idealiter treden geen emissies op

van stikstof, fosfaat, bestrijdingsmiddelen en me-

talen naar het oppervlaktewater en worden deze

stoffen alleen bij calamiteiten geloosd op de riole-

ring. De ideale norm voor emissie op oppervlakte-

water en lozing op de riolering is vanuit de water-

beheerders dus nul. Nulemissies zijn echter, zeker

op op de korte termijn, niet eenvoudig te realise-

ren. We vragen daarom voor de kortere termijn om

heldere emissienormen, niet alleen voor stikstof en

fosfaat (Glami-verband), maar ook voor bestrij-

dingsmiddelen en de relevante (zware) metalen!

Op langere termijn wordt (voor prioritair gevaarlijke

stoffen) toegewerkt naar nulemissie. De emissie-

normen moeten in 2009 van kracht zijn om KRW-

doelen tijdig te kunnen realiseren.

•  Rijn-West ziet het belang van goed positioneren

van onvermijdbaar vervuilende functies of grond-

gebruiken. 

•  Ook het toelatingsbeleid van gewasbescher-

mingsmiddelen behoeft aanscherping. Bij de toela-

ting van gewasbeschermingsmiddelen moet reke-

ning worden gehouden met de afbreekbaarheid en

toxiciteit van stoffen in RWZI's en met combinatie-

toxiciteit voor aquatische ecosystemen. De laatste

jaren neemt de vracht van gewasbeschermings-

middelen op de RWZI's toe door de aanleg van

riolering (buitengebied). Deze gewasbescher-

mingsmiddelen worden in de meeste gevallen

maar zeer beperkt verwijderd en komen via de

RWZI's in (veelal rijks-) oppervlaktewater. Ge-

bruiksvoorschriften die worden opgesteld voor

bestrijdingsmiddelen moeten handhaafbaar zijn.

•  In het voorjaar van 2007 komt het kabinet onder

regie van VROM en in samenwerking met betrok-

ken partijen tot een integraal uitvoeringsprogram-

ma voor de aanpak van diffuse bronnen (Toekom-

stagenda Milieu). De glastuinbouw verdient hierbij

speciale aandacht. Bij de uitwerking van de aan-

pak van diffuse bronnen moet gebruik worden

gemaakt van het Achtergronddocument Glastuin-

bouw dat is opgesteld ten behoeve van Decem-

bernota 2005.
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Waterbeheerders, samen met provincies en gemeenten

!  Voortzetten ingezette gebiedsprocessen, waarin de gebiedspartners (gemeenten, belangenorgani-

saties, provincie) nauw worden betrokken. Ieders rol en taken in de uitvoering van maatregelen moet

helder worden. Hierbij hoort een ambtelijk en bestuurlijk netwerk.

!  Optimaliseren Beleidsvariant II Fors per waterlichaam. Daarbij per waterlichaam verder trechteren

naar een slimme, kosteneffectieve mix van vier type maatregelen: brongericht, end of pipe, watersys-

teem en ruimtelijke ordening. Rekening houden met afwenteling, de interactie tussen oppervlakte-

water en grondwater (dubbele maatregelen voorkomen), tussen oppervlaktewaterlichamen onderling

en tussen regionale wateren en  rijkswateren.

!  Afleiden concept ecologische einddoelen (GEP) voor elk van de (clusters van) waterlichamen. De

geoptimaliseerde Beleidsvariant II Fors is daarvoor uitgangspunt.

! Aangeven welk doel voor 2015 (tussendoel) haalbaar en betaalbaar is op basis van een analyse op

maatschappelijke consequenties. Daarvoor moeten alle maatschappelijke kosten én baten in beeld

worden gebracht. Dit geeft argumenten voor fasering.

!  Uitwerken van de wateropgave voor de verschillende wateren (waterlichamen, wateren in de

Natura 2000 gebieden, waterparels en overige wateren), ten behoeve van een totale bestuurlijke af-

weging over inzet en doelbereik voor de KRW opgave.

Provincies, samen met waterbeheerders en gemeenten

!  Duidelijk maken bestuurlijke speelruimte in het regionale proces, met name waar het gaat om het

inzetten van RO-instrumentarium (zie Tekstkader ‘Inzet RO-instrumentarium’ en ‘Afstemmen op ruimtelijke en

economische ontwikkelingen’).

!  Verschaffen duidelijkheid over de mogelijkheden van de ruimtelijke ordening door regionale

kansen en de mogelijkheden, die het instrumentarium van de ruimtelijke ordening (waaronder func-

tietoekenning) biedt, in beeld te brengen.

!  Zorgdragen voor de noodzakelijke interactie met integrale gebiedsprocessen en de beleidsvelden

landbouw, natuur en stedelijke ontwikkeling.

!  Uitwerken mogelijkheden voor intensivering verdrogingsbestrijding, grondwaterbescherming en

bodemsanering.

Rijk, samen met provincies en waterbeheerders

!  Duidelijkheid verschaffen over brongerichte generieke maatregelen. Het aanscherpen van het

stoffenbeleid lijkt gewenst en in het bijzonder het mestbeleid (uitwerken -en eventueel regionaal aan-

vullen- van evenwichtsbemesting in 2015). In gebieden waar stoffen belemmerend zijn voor het halen

van de ecologische doelen is generiek stoffenbeleid nodig om regionale maatregelen (kosten)effectief

te maken. Verder is de gevraagde duidelijkheid nodig om argumenten voor fasering (en eventueel

doelverlaging) scherp te krijgen. Zie voor nadere duiding van wat wordt bedoeld de Tekstkaders ‘Lande-

lijke afweging landbouwbeleid’, ‘Generiek beleid voor glastuinbouw’ en ‘Ander gewenst generiek beleid’. Dat er

iets te halen valt, blijkt uit het voorbeeld van stikstof. OSPAR heeft al geleid tot 25% emissiereductie

(ten opzichte van 1985). Dus er is een begin, maar voor de Noordzee is 50% emissiereductie nodig.

! Aangeven welke afspraken naar verwachting met de EU en bovenstroomse lidstaten worden gemaakt

over internationale afwenteling: welke reductie in grensoverschrijdende belasting is te verwachten.

Immers 70% van de belasting komt uit het buitenland.

!  In overleg met de EU komen tot een eenduidige Nederlandse interpretatie van de begrippen one

out, all out en stand still.

! In Brussel aftasten welke argumenten voor fasering als valide worden beschouwd, naast disproporti-

onele kosten ook tijd voor bestuurlijke en maatschappelijke processen (investeren in draagvlak, ook

bovenstrooms).

!  Verduidelijken van de begrippen significante schade aan functies en milieu in brede zin en dispro-

portionele kosten. In dit kader past ook terugmelding van de uitkomsten van de landelijke MKBA.

!  Formuleren van uitgangspunten en/of richtlijnen voor het aanpassen en/of verplaatsen van func-

ties.

! Formuleren van uitgangspunten en/of richtlijnen voor kostentoedeling.
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!  Continueren van de samenwerking tussen rijk en regio en daarbij aansturen op zoveel mogelijk

uniforme aanpak binnen en tussen stroomgebieden en buiten Nederland.

Overige aandachtspunten voor het rijk

!  Inzetten op het behoud van onze meetmethoden voor microverontreinigingen: totaal gehalten,

inclusief zwevend stof. Anders dreigt bodemverontreiniging en bioaccumulatie ongrijpbaar te worden.

!  Oppakken en Europees agenderen van de discrepantie tussen normenstelsels. Voor sommige

stoffen (zoals bentazon) is de KRW-oppervlaktewaternorm minder streng dan de drinkwaternorm. Als

de KRW normen voor oppervlaktewater dan gehaald worden, is het water voor drinkwaterbereiding

dus nog niet voldoende beschermd. Dit heeft tot gevolg dat:

o óf in oppervlaktewater toch lagere concentraties dan de norm gerealiseerd moeten worden;

o óf er tot in lengte van dagen in extra verwijderingstechnieken geïnvesteerd moet worden.

!  Regisseren van een discussie over het aanwijzen van aparte grondwaterlichamen voor stedelijk

gebied. De grondwaterverontreiniging in een aantal stedelijke gebieden (zoals Botlek) is hoogstwaar-

schijnlijk niet tegen acceptabele maatschappelijke kosten te verwijderen. Dit roept de vraag op of er

aparte grondwaterlichamen moeten worden aangewezen, met lagere doelen dan in de grote grond-

waterlichamen. Hoewel dit regionaal kan worden opgepakt is één lijn voor het stedelijk gebied in Ne-

derland te prefereren.

!  Duidelijkheid geven over nog niet opgepakte onderwerpen uit de Nota Rijn-West 2005, zoals be-

voegdheden, vis en onteigening.

!  Duidelijkheid geven over de planvorming. Zowel over de opzet en het abstractieniveau van het

SGBP als over het vastleggen van afspraken over maatregelen door gemeenten en de regie daarop.
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auteur/ uitgevende instantie datum titel - subtitel

AGV Waternet/Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht 6 april 2006 Globale verkenning van doelen, maatregelen en kosten [Concept].

HDSR Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Grontmij 11 april 2006 Notitie Globale verkenning doelen-maatregelen-kosten voor het 

beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, als 

invulling van de Kaderrichtlijn Water.

HDSR Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 10 februari 2004 Planning Watergebiedsplannen - Voorstel aan het dagelijks bestuur.

HDSR Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 10 februari 2004 Beleidsnota Watergebiedsplannen - Bijlage bij bestuursvoorstel [Besluit/ 

Start-document, versie januari 2004].

HHDL Hoogheemraadschap van Delfland, Arcadis Eindrapport Project Globale analyse KRW - Hoofdstuk 3 Globale analyse 

KRW maatregelen.

HHDL Hoogheemraadschap van Delfland 6 juli 2006 Europese Kaderrichtlijn Water: Globale analyse van maatregelen en 

kosten [Agendastuk].

HHNK Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 4 april 2006 Procesplan Kaderrichtlijn Water 2006-2009 - Op weg naar een WBP4 

[Versie 1.2].

HHNK Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Grontmij 5 april 2006 Globale Verkenning Kaderrichtlijn Water - Verkenning van doelen-

maatregelen-kosten in het beheersgebied van Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier [Eindrapport].

HHRL Hoogheemraadschap van Rijnland maart 2006 Globale analyse Kaderrichtlijn Water: doelen-maatregelen-kosten - 

Synthese Rapport [Concept].

HHSK Heijkers, J., Hemel, R. maart 2006 Leidraad Watergebiedsplannen

HHSK Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard 2 mei 2006 Globale Verkenning van Doelen, Maatregelen en Kosten voor het 

werkgebied van HHSK - Rapport in het kader van de Europese 

Kaderrichtlijn Water [Status: Technisch, ambtelijk, Versie: Definitief] 

[Ambtelijk concept].

WSHD Waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland, 

Provincie Zuid-Holland, de Gemeenten op de Zuid-Hollandse Eilanden.

18 mei 2006 Doelen, maatregelen en kosten ten gevolge van de Europese 

Kaderrichtlijn Water - Globale verkenning van de Zuid-Hollandse Eilanden.

WSRL Waterschap Rivierenland 26 april 2006 Globale Verkenning Rivierenland - Doelen, Maatregelen & Kosten 

Kaderrichtlijn Water [Concept Eindrapport]. 

WSRL Waterschap Rivierenland 11 april 2006 Bestuurlijke aandachtspunten globale verkenning [Mail].

RWS Rijkswaterstaat 10 april 2006 Compilatienota Rijkswaterstaat 2006 - Kernpunten voor de Decembernota 

2006 [Concept].

RWS Rijkswaterstaat 1 april 2006 Bijdrage Rijkswaterstaat aan Nota Rijn-West [Mail].

GrondwaterKRW-werkgroep grondwater Rijn-West, Grontmij 10 april 2006 Doelen-maatregelen-kosten KRW grondwater Rijn-West -Verkenning van 

doelen-maatregelen-kosten van de KRW, onderdeel grondwater, 

stroomgebied Rijn-West [Eindconcept].

overig Deloitte oktober 2005 IP Water 2004 - Integrale prestatievergelijking voor waterschappen.

overig Directeurenoverleg mei 2005 Begrotingsvergelijking 2005 - Beleidsambities en lastendruk vergeleken.

overig Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Bank Nederlandse Gemeenten. juni 2006 De gemeente kiest - Gemeentefinancienbericht 2006.






