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0 INTRODUCTIE 
Vanaf het jaar 2000 zijn het Rijk, Provincies, Waterschappen en Gemeenten, samen met 

belangenorganisaties bezig met de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water. Op dit moment 

bevinden wij ons als Rijn-Oost gebiedspartners in een cruciale fase. Er wordt nu van ons gevraagd om 

ons te verbinden aan de resultaten van de gebiedsprocessen in de vorm van doelen en maatregelen. In 

dit document wordt beschreven aan welke doelen en maatregelen wij ons verbinden, deels in de vorm 

van een resultaatverplichting richting Brussel, deels in de vorm van een verplichting aan elkaar.  

Een belangrijk principe van de KRW is dat wij helder beargumenteren waarom wij bepaalde zaken wel of 

niet doen. In dit stuk delen we de belangrijkste keuzes en afwegingen met elkaar. Voor deze afwegingen 

gelden overigens bestaande kaders, waarbinnen we de bestuurlijke keuzes moeten maken. De essentiële 

bestuurlijke beslispunten zijn in deze tekst benoemd.  

 

Status van dit document 

Dit document, de regionale nota Rijn-Oost, is onze inbreng in het eerste nationale 

Stroomgebiedbeheerplan. De nota moet worden beschouwd als een begeleidend advies en toelichting op 

de keuzes die gemaakt zijn door het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-Oost op voordracht van 

alle betrokken partijen. De vaststelling van doelen en de vastlegging van maatregelen vindt plaats in de 

afzonderlijke plannen van waterschappen, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat. Het RBO Rijn-Oost 

draagt in de komende jaren zorg voor regionale afstemming en coördinatie van het KRW-werkproces en 

levert daarmee een bijdrage aan een gedragen Stroomgebiedbeheerplan voor de Rijn in 2009.  

 

1 INLEIDING 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) beoogt een duurzaam grond- en oppervlaktewater systeem in 

alle delen van de Europese Unie. Dit gaat niet vanzelf en dus zullen we, om dit te bereiken, op Europees, 

nationaal, regionaal en locaal niveau maatregelen moeten worden genomen. Omdat water zich weinig 

aantrekt van regio- of landsgrenzen zijn internationale afspraken op stroomgebiedniveau noodzakelijk. 

De KRW biedt het gewenste kader hiervoor, zodanig dat iedere lidstaat en iedere regionale of lokale 

overheid vanuit dezelfde overwegingen de noodzakelijke maatregelen neemt.  

 

Wat verlangt de KRW van ons 

De KRW verlangt van ons dat we doelen vaststellen voor het oppervlakte- en grondwater. De KRW 

vraagt ook dat wij de maatregelen om deze doelen te bereiken vastleggen in het zogenaamde 

Stroomgebiedbeheerplan (SGBP). Bovendien vraagt de KRW garanties: de maatregelen die we voor de 

periode 2009-2015 opschrijven in het SGBP moeten we ook binnen deze planperiode uitvoeren. 

De Staatsecretaris van Verkeer en Waterstaat, als eindverantwoordelijke, vraagt aan ons om de 

maatregelen voor het SGBP tegelijkertijd vast te leggen in onze eigen plannen en besluiten.  
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Verantwoordelijkheden van de regionale partners  

De Staatssecretaris heeft bewust gekozen voor een regionale 

uitwerking van de KRW in zeven deelstroomgebieden. 

Deelstroomgebied Rijn-Oost omvat de provincies Overijssel en 

delen van Gelderland en Drenthe. Rijn-Oost vormt samen met de 

Deelstroomgebieden Rijn-Midden, Rijn-West en Rijn-Noord en de 

aanliggende deelstroomgebieden in Nordrhein Westfalen en 

Niedersachsen het stroomgebied van de Rijndelta.  

Gezamenlijk hebben wij binnen Rijn-Oost vastgesteld dat water 

in onze regio een belangrijke kwaliteit van de leefomgeving is. 



Het kwaliteits- en kwantiteitsbeheer van dat water is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de drie 

provincies, de vijf waterschappen, Rijkswaterstaat Oost Nederland en 54 gemeenten. De gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de gebiedspartners in Rijn-Oost is het garanderen van het eindresultaat, in de 

vorm van noodzakelijke maatregelen, ondanks diversiteit in gebiedsspecifieke situaties, overlappende 

beleidsdoelstellingen en ambities over het gehele deelstroomgebied Rijn-Oost. Dit vereist consistentie in 

de afwegingen van noodzaak, wenselijkheid, haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen. Deze 

consistentie in aanpak is gegarandeerd door helder geformuleerde uitgangspunten zoals hieronder 

geformuleerd.  

 

2 UITGANGSPUNTEN VOOR DEELSTROOMGEBIED RIJN-OOST 
 

2.1 EUROPESE UITGANGSPUNTEN KRW 

De KRW kent een aantal uitgangspunten die wij ook binnen Rijn-Oost hanteren: 

• De KRW richt zich zowel op oppervlaktewater als grondwater. Voor wat betreft oppervlaktewater 

werken we aan chemische en ecologische kwaliteit1. Voor wat betreft grondwater werken we aan 

chemische kwaliteit en kwantiteit2.  

• Er is geen achteruitgang; we behouden in ieder geval de huidige kwaliteit van het watersysteem. 

• Voor het bereiken van de doelstellingen in oppervlaktewater en grondwater gaat de KRW uit van 

realistische, haalbare en betaalbare maatregelen. Dit betekent dat maatregelen geen significante 

schade opleveren voor economische, sociale en maatschappelijk relevante functies van het 

watersysteem zoals waterbeheer voor landbouw, onze veiligheid, wonen en werken of bestaande 

natuur. Ook onevenredig kostbare maatregelen hoeven we niet te overwegen.  

• De KRW-doelen moeten in principe in 2015 zijn gehaald. Met goede argumenten kan uitstel 

(fasering) tot maximaal 2027 worden aangevraagd. 

• De keuzes die gemaakt worden bij de afweging van doelstellingen en maatregelen moeten helder en 

transparant zijn. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor andere lidstaten en nationale partners.  

• De KRW staat niet op zichzelf, maar is gekoppeld met diverse andere Europese richtlijnen zoals de 

Vogel en Habitat Richtlijn (Natura2000), de drinkwaterrichtlijn en de Zwemwaterrichtlijn. 

Gezamenlijk beogen deze richtlijnen de kwaliteit van het Europese Milieu te verbeteren.  

 

 

 

 

Wij hanteren de principes van de KRW als uitgangspunt en nemen de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid in het garanderen van het eindresultaat.  

 

2.2 NATIONALE UITGANGSPUNTEN KRW 

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft ten behoeve van landelijke consistentie een aantal 

specifieke richtlijnen uitgegeven. Deze richtlijnen zijn vooral bedoeld als ondersteuning voor de 

noodzakelijke transparantie in afwegingen. Wij, als gebiedspartners Rijn-Oost, conformeren ons aan deze 

richtlijnen. De belangrijkste richtlijnen bettreffen: 

• de methode voor het bepalen van ecologische doelstellingen voor oppervlaktewateren: Landelijk is 

gekozen voor de zogenaamde Praagse Methode. In hoofdlijnen betekent de Praagse methode dat 

vanuit de huidige ecologische toestand, het ecologisch doel bepaald wordt door de mogelijke 

verbeteringen van alle haalbare en betaalbare maatregelen bij elkaar op te tellen.  

• Significante Schade: Significante schade is een belangrijk onderdeel in het afwegingsproces van 
                                               
1 Chemische kwaliteit betreft de hoeveelheid risicovolle stoffen (gif en zware metalen) in het water. Deze stoffen zijn een potentieel 

gevaar voor de gezondheid van planten en dieren. Ecologische kwaliteit betreft vooral de biodiversiteit in het watersysteem. 

2 De kwantiteit heeft te maken met eventuele uitputting van de grondwatervoorraad indien er meer wordt gewonnen dan aangevoerd.
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maatregelen. De landelijke richtlijn geeft helder weer wanneer een maatregel op basis van 

significante schade beargumenteerd mag afvallen.  

• Maatregelen RWZI: Een extra zuiveringstrap op de uitstroom van gezuiverd afvalwater van een RWZI 

kan een maatregel zijn. Omdat de Nederlandse RWZI’s al een hoog rendement hebben is een 

landelijke lijn ontwikkeld voor het afwegen van deze maatregel.  

• Statusbepaling: Alle KRW-oppervlaktewateren hebben een status. Deze status geeft informatie over 

de maximale ambitie die binnen een dergelijk water gehaald kan worden. Er is een landelijke richtlijn 

ontwikkeld voor het bepalen van deze status.  

 

 
Wij conformeren ons aan bovenstaande landelijke richtlijnen 

 

2.3 REGIONALE UITGANGSPUNTEN 

 

Provinciaal beleid 

Uitgangspunt voor de afweging van doelen en maatregelen voor 

het verbeteren van oppervlaktewater en grondwater is het huidig 

omgevingsbeleid van de drie betrokken provincies. Dit betekent dat 

doelen en maatregelen voor de eerste planperiode worden 

afgestemd met de huidige functies als wonen, landbouw, natuur en 

dergelijke. Dit betekent niet dat wij de ruimtelijke ordening op slot 

zetten. Voor de tweede en volgende planperiode stemmen we 

doelen en maatregelen opnieuw af met het dan vigerend omgevingsbeleid. De KRW geeft ons hiervoor de 

noodzakelijke flexibiliteit.  

Wij geven ook expliciet aandacht aan speciale belangrijke onderdelen als waterparels, kwaliteitswateren 

(Overijssel) en HEN/SED wateren (Gelderland).  

 

 

 

Doelen en maatregelen worden per planperiode afgewogen tegen het dan vigerend 
provinciaal omgevingsbeleid  

 

KRW ten opzichte van regionaal waterbeleid 

De KRW is niet de enige opgave in onze regio. Wij willen de KRW zoveel mogelijk afstemmen met 

regionaal waterbeleid. Daar waar de KRW zich richt op de aquatische ecologie in de grotere wateren, 

heeft het bestaande regionale waterbeleid als doel het hele watersysteem op orde te brengen. De KRW 

beschouwen wij als een extra opgave voor de verbetering van de waterkwaliteit. Daarnaast zien wij de 

KRW ook als concretiseringslag van het bestaande omgevings- en waterbeleid. Daarom verbinden wij de 

KRW met WB21 en “overig beleid”. Doelen en maatregelen worden bepaald in de samenhang tussen 

KRW, WB21 en overig. Wij spreken in dit verband van de integrale aanpak.  

Omdat de maatregelen wel belangrijk verschillen in verplichtingen naar elkaar of verplichtingen naar 

Brussel, is er binnen onze regio sprake van drie categorieën van maatregelen die bijdragen aan de 

duurzaamheid van het grond- en oppervlaktewatersysteem: 

1. “KRW-maatregelen”; dit zijn alle maatregelen die bijdragen aan het doelbereik in de KRW 

waterlichamen. Hierbij denken wij aan vispassages, natuurvriendelijke oevers en (her)inrichting van 

het watersysteem, ook als deze voortkomen uit WB21 beleid 

2. “WB21-maatregelen”; deze maatregelen worden alleen genomen om regionale wateroverlast en 

water tekort te voorkomen. Hierbij denken wij aan peil- en inrichtingsmaatregelen voor 

waterberging. Voorzover WB21-maatregelen bijdragen aan KRW-doelen, vallen de maatregelen onder 

“KRW-maatregelen”.  
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3. “Overige maatregelen”; De maatregelen dragen niet aantoonbaar bij aan het bereiken van de KRW-

doelen in de waterlichamen, maar dragen belangrijk bij aan het oplossen van lokale knelpunten in 

wateren zonder KRW-doel. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan het saneren van overstorten, 

baggeren en afkoppelen, maar ook aan maatregelen ten behoeve van HEN/SED wateren 

(Gelderland), kwaliteitswateren en waterparels (Overijssel), voor zover deze geen onderdeel 

uitmaken van de waterlichamen. 

 

De KRW-maatregelen vallen onder de resultaatsverplichting en worden door ons gerapporteerd aan 

Brussel. De WB21- en overige maatregelen zijn belangrijk voor de verbetering van de leefomgeving in 

onze regio. Deze maatregelen worden opgenomen in de Provinciale Omgevingsplannen, de 

Waterbeheerplannen van het waterschap, de Stedelijke Waterplannen en de Gemeentelijke 

Rioleringsplannen en niet gerapporteerd aan Brussel. 

Door onze integrale aanpak kan stapeling van beleid worden voorkomen en kan in de uitvoering “werk 

met werk” worden toegepast. Zo kan de uitvoering samen oplopen met die van de Reconstructie en de 

overige gebiedsgerichte uitvoering van de waterschappen.  

 

 

 

Wij maken onderscheid tussen KRW, WB21 en overige maatregelen. KRW-maatregelen 
rapporteren wij naar Brussel. WB21 en overige maatregelen rapporteren wij naar elkaar.  

 

Afstemming met overige relevante beleidsthema’s  

Natura2000 

De KRW vereist voor de zogenaamde beschermde gebieden waaronder de Natura2000-gebieden, 

tenminste “geen achteruitgang”. Daarmee is er een directe relatie tussen de KRW en Natura2000. Binnen 

onze regio zijn de Natura2000-gebieden vooral de grondwaterafhankelijke natuurgebieden, maar ook de 

Wieden en Weerribben zijn Natura2000-gebieden. De grondwaterafhankelijke Natura2000-gebieden 

komen ook voor op de TOPlijst verdroogde gebieden, waarover al afspraken gemaakt zijn tussen Rijk en 

provincies. De TOPlijst-gebieden waar watermaatregelen op korte termijn noodzakelijk zijn, zijn door het 

rijk benoemd als de zogenaamde “sense of urgency” gebieden.  

Met het Rijk is de afspraak gemaakt dat de voor Natura2000 vereiste watercondities maximaal worden 

opgenomen in het eerste SGBP. Voor de “sense of urgency” gebieden worden alle maatregelen om dit te 

bereiken genomen.  

 

Zwemwaterrichtlijn 

Landelijk is besloten om een koppeling te leggen tussen de maatregelen voor uitvoering van de 

Zwemwaterrichtlijn en de KRW-maatregelen. Maatregelen voor de ZWR moeten een goede kwaliteit van 

het zwemwater garanderen. De zwemwateren in onze regio hebben een goede kwaliteit. Incidenteel 

doen zich problemen voor met blauwalgen. Omdat het landelijk onderzoek nog niet is afgerond, zijn voor 

onze zwemwateren nog geen maatregelen voorzien.  

 

 
Wij zorgen voor de juiste afstemming tussen de KRW en de overige relevante richtlijnen. 

 

3 HISTORIE EN HUIDIGE TOESTAND VAN HET WATERSYSTEEM 
 

2.1 OPPERVLAKTEWATER 

Met de implementatie van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (1970) werd in Nederland een 

eerste stap genomen in het reguleren van de kwaliteit van ons oppervlaktewater. Door de bouw van 

rioolwaterzuiveringen en de regulering en zuivering van industrieel afvalwater is sinds 1970 een positieve 
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trend gerealiseerd in de kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater. Het resultaat van deze 

inspanningen was een duidelijk verbeterde zuurstofhuishouding, doorzicht en minder hoge gehalten van 

nitraat en fosfaat. Daarnaast is ook de belasting van zware metalen en andere chemische stoffen 

sindsdien sterk gedaald.  

In de huidige situatie kan gesteld worden dat de chemische waterkwaliteit in Rijn-Oost ten opzichte van 

de jaren 70 sterk verbeterd is, maar op onderdelen nog niet voldoet aan de Europese kaders. Vooral op 

het gebied van PAK’s en de zware metalen koper en zink zijn de wateren binnen Rijn-Oost op dit moment 

nog niet op orde. Van belang hierbij is op te merken dat het gehalte aan PAK’s binnen Rijn-Oost tot de 

laagste binnen Nederland behoren.  

Juist door de sterke verbetering van de chemische waterkwaliteit 

is de weg vrijgemaakt voor het inzetten op maatregelen ter 

verbetering van de ecologische kwaliteit. Deze verbeteringen zijn 

niet alleen noodzakelijk voor de KRW, maar worden ook in ons 

huidige beleid al onderkend. Verbeteringen richten zich op het 

(her)inrichten van het watersysteem ten behoeve van 

waterplanten, vissen, insecten en microfauna. Op dit moment is 

de ecologische kwaliteit van de wateren binnen Rijn-Oost nog 

niet optimaal, vooral door het gebrek aan stroming in de rivieren en beken en de niet op flora en fauna 

gerichte inrichting van de oevers. Tot slot voldoet de chemische kwaliteit van oppervlaktewater met 

drinkwaterfunctie binnen ons gebied nog niet op alle punten aan de vereisten.  

 

Type en status van de oppervlaktewateren 

De door de KRW gewenste verbetering van de waterkwaliteit moet, vanwege de resultaatverplichting, 

door ons gemonitord kunnen worden. Daarom richt de KRW zich op die delen van het watersysteem die 

een dusdanige omvang hebben dat maatregelen structureel effect hebben en gemonitord kunnen 

worden. Deze delen worden waterlichamen genoemd. In Rijn-Oost zijn 128 oppervlaktewaterlichamen en 

2 grondwaterlichamen benoemd 

De oppervlaktewaterlichamen zijn vervolgens door ons onderverdeeld in verschillende typen. Deze type-

toekenning gebeurt op basis van kenmerkende en voor organismen relevante eigenschappen als 

stroming, diepte, breedte en inrichting. De oppervlaktewateren in Rijn-Oost zijn onderverdeeld in 

verschillende typen: meren, kanalen en sloten of beken en rivieren. We kennen twee typen 

grondwaterlichamen: “zand” en “zand met deklaag”. 

De oppervlaktewaterlichamen hebben ook een status. Deze status geeft informatie over de maximale 

ambitie die binnen een dergelijk water gehaald kan worden. De kanalen en sloten hebben in Rijn-Oost de 

status “kunstmatig” gekregen. Dit omdat deze wateren zijn gegraven. Binnen Rijn-Oost bevinden zich 

geen beken of rivieren met een status “natuurlijk” Alle beken en rivieren kennen de status “sterk 

veranderd”. Dit omdat deze van oorsprong natuurlijke wateren sterk zijn veranderd door functies als 

landbouw, wonen en werken en scheepvaart. Deze wateren zijn niet zonder (te) zeer ingrijpende 

maatregelen terug te brengen in de natuurlijke toestand. 

 

 

 

Binnen Rijn-Oost hebben de meren, kanalen en sloten de status “kunstmatig” en de beken 
en rivieren de status “sterk veranderd”.  

 

3.1 GRONDWATER 

Vergelijkbaar met het oppervlaktewater leeft sinds de jaren 70 van de vorige eeuw een groeiend besef 

van de kwetsbaarheid van het grondwater. Grondwater werd en wordt chemisch vooral bedreigd door 

nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en bodemverontreinigingen. Om de kwaliteit van ons 
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grondwater te garanderen werden grondwaterbeschermingszones ingesteld. Verder 

werd het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen in de loop van de tijd 

aangescherpt. Sinds een aantal jaar geldt bovendien de nitraatrichtlijn. Dit alles heeft 

er in geresulteerd dat bedreigingen voor de kwaliteit van het grondwater deels zijn 

weggenomen.  

De huidige situatie voor de twee grondwaterlichamen binnen onze regio is, voor wat 

betreft de kwantiteit in het algemeen goed, er zijn geen knelpunten van betekenis. Er 

is geen sprake van verdere uitputting van de hoeveelheid beschikbaar grondwater, 

onttrekkingen van grondwater worden in voldoende mate aangevuld door het neerslagoverschot. Voor 

wat betreft de kwaliteit van het grondwater is er in beperkte mate sprake van problemen met nitraat en 

gewasbeschermingsmiddelen. Deze problemen spelen vooral in gebieden zonder kleideklaag. Ook is er 

sprake van een aantal regionale kwaliteitsknelpunten bij winningen voor menselijke consumptie. 

Voor wat betreft grondwaterwinningen is er vooral bij kwetsbare winningen in zandgebieden sprake van 

te hoge concentraties van nitraat en gewasbeschermingsmiddelen. Bodemverontreinigingen vormen in 

onze regio een potentieel probleem voor winningen in het stedelijke gebied. Toch voldoet met 

aanvullende zuivering al het gewonnen drinkwater aan de normen.  

In ons gebied is verder sprake van drie industriële onttrekkingen van water voor menselijke consumptie. 

Alle drie de onttrekkingen kennen geen kwaliteitsprobleem.  

Ten aanzien van het grondwaterpeil constateren wij dat deze sinds de jaren vijftig is gedaald, met 

verdroging van natuur als gevolg. Sinds de vierde nota waterhuishouding is een serieus begin gemaakt 

met het anti-verdrogingsbeleid. Vooral het industriële verbruik van grondwater is sindsdien sterk gedaald 

door efficiency en verbetering. Ten aanzien van het huishoudelijke gebruik is sprake van een stabilisering 

in het grondwatergebruik. 

Toch is er ook in de huidige situatie binnen onze regio nog steeds sprake van knelpunten voor 

grondwaterafhankelijke vegetaties. Deze knelpunten liggen vooral in de zogenaamde TOP-lijst 

verdroogde gebieden.  

 

4 WAT WILLEN WE BEREIKEN? 
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4.1 DOELEN VOOR HET OPPERVLAKTEWATER 

De doelen voor het oppervlaktewater liggen deels al vast 

en moeten deels door onszelf worden ingevuld. De 

chemische oppervlakte waterkwaliteit moet voldoen aan 

Europese normen en de ecologische 

oppervlaktewaterkwaliteit moet voldoen aan regionale 

normen.  

 

Chemische doelstellingen 

De doelen voor chemische waterkwaliteit van het oppervlaktewater zijn vastgelegd in een Europese lijst 

met normen (maximaal toelaatbare concentraties) voor prioritaire stoffen en een lijst met Rijnrelevante 

stoffen. Daarnaast gelden specifiek normen voor oppervlaktewater met een drinkwaterfunctie. Aan al 

deze normen moet simpelweg worden voldaan.  

 

Ecologische doelstellingen 

De doelen voor de ecologische kwaliteit moeten wij als gebiedspartners regionaal vaststellen. Landelijk is 

afgesproken dat de ecologische waterkwaliteit wordt bepaald op basis van biologische kenmerken zoals 

begroeiing met waterplanten, het aantal waterorganismen zoals algen, de aanwezigheid van specifieke 



macrofauna zoals watervlooien en de aanwezige vissoorten. De waterschappen hebben de leiding gehad 

om samen met de gebiedspartners doelstellingen voor alle oppervlaktewaterlichamen op te stellen. Deze 

concept-doelen zullen, in de loop van het jaar 2008, na goedkeuring van de Provinciale Staten, 

vastgelegd worden. Ook voor de rijkswateren zullen de doelen landelijk worden vastgesteld.  

 

Het algemene ecologische doel voor het oppervlaktewater beschrijven wij als: “het maximaal 

vergroten van de biodiversiteit passend binnen de huidige functie en het type van het 

relevante oppervlaktewater”. Omdat de doelstellingen een relatie hebben met het huidige 

grondgebruik zijn er specifieke ecologische doelstellingen per watertype.  

 

Kunstmatige wateren (sloten, kanalen en meren) 

De sloten en kanalen bevinden zich in gebieden met als hoofdfunctie landbouw. Hiermee is er slechts 

beperkt ruimte voor het treffen van maatregelen. Met een combinatie van maatregelen wordt voor deze 

wateren een maximaal mogelijke, maar relatief beperkte verbetering van de ecologische kwaliteit 

bereikt. De hiervoor noodzakelijke maatregelen bestaan uit de aanleg van natuurvriendelijke oevers en 

vispassages, het beperken van aanvoer gebiedsvreemd water en natuurlijker peilbeheer. De procentuele 

verbetering van de ecologische kwaliteit is beperkt tot gemiddeld 10 - 15%. 

 

 
 

De eveneens kunstmatige meren zijn een aparte groep. Een belangrijke exponent van dit type, en tevens 

N2000 gebied zijn de Wieden en Weerribben. De kwaliteit van deze gebieden is al hoog. Met 

aanvullende, op de waterkwaliteit gerichte, maatregelen kan de ecologische kwaliteit beperkt (10-15%) 

verhoogd worden.  

 

Sterk veranderde wateren (beken en rivieren) 

Ook voor beken en rivieren betekent onze afweging dat voor wateren in gebieden met een hoofdfunctie 

landbouw een minder ambitieus doel kan worden bereikt als in gebieden met een hoofdfunctie natuur. 

Voor specifieke bestaande functies als kwaliteitswateren, waterparels en HEN/SED wateren zijn de 

ecologische doelstellingen ook afgestemd op de huidige hoofdfunctie natuur. De afstemming met het 

omgevingsbeleid heeft geleid tot drie hoofdgroepen van wateren: 

 

1. Wateren in een gebied met hoofdfunctie landbouw.  

Eveneens in deze wateren zijn de ruimtelijke mogelijkheden voor maatregelen beperkt. Met een 

combinatie van maatregelen wordt voor deze wateren een maximaal mogelijke, maar relatief 

beperkte verbetering van de ecologische kwaliteit bereikt. De maatregelen in deze wateren bestaan 

uit het vispasseerbaar maken van stuwen, het natuurlijk inrichten van oeverstroken en het toepassen 

van ecologisch beheer en onderhoud. De procentuele verbetering van de ecologische kwaliteit is 

relatief beperkt tot minimaal 15%. 

 

Bestuurlijke samenvatting Adviesnota Rijn-Oost 2007 – 18 januari 2008 pagina 8 / 16 

 



 
 

2. wateren in een gebied met gemengde functies landbouw en natuur.  

Met een combinatie van maatregelen wordt voor dit type wateren een significante verbetering van de 

ecologische kwaliteit bereikt. De maatregelen in dit type wateren bestaan uit het aanpassen van het 

bodemprofiel, de ruimte geven voor meandering en het aanleggen van vispassages. De verbetering 

van de ecologische kwaliteit ligt minimaal tussen de 20 en 30%.  

 

 
 

3. Wateren in een gebied met hoofdfunctie natuur, kwaliteitswateren, waterparels, HEN/SED 

wateren voor zover relevant.  

Doelstellingen voor deze wateren worden niet of nauwelijks beperkt door ruimtegebrek. Met een 

combinatie van maatregelen wordt voor dit type wateren een maximale verbetering van de 

ecologische kwaliteit bereikt. De maatregelen in dit type wateren bestaan uit bijvoorbeeld het 

aankoppelen geïsoleerde meanders, het weghalen van harde oeverbeschoeiing, de stuwen (op 

termijn) weghalen of vervangen door cascades in combinatie met het instellen van een natuurlijker 

peil, het zomerbed verondiepen en de landbouw op grotere afstand van het zomerbed plaatsen. De 

procentuele verbetering van de ecologische kwaliteit ligt tussen de 15 en 30%. Deze grote spreiding 

is het gevolg van de al relatief hoge ecologische kwaliteit in de huidige situatie.  

 

 
 

Wij hechten er aan op te merken dat de benoemde procentuele verbetering van de ecologische kwaliteit 

een zeer voorzichtige inschatting is van het effect van de regionale KRW-inrichtingsmaatregelen. De 

genoemde percentages zijn ondergrenzen. Eventuele extra effecten van landelijk beleid of andere 

maatregelen zijn niet meegenomen.  
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Wij stemmen in met de afwegingen en ecologische doelstellingen voor de verschillende 
type oppervlaktewateren 

 

4.2 DOELEN VOOR HET GRONDWATER 

De doelen voor het grondwater zijn deels Europees, deels landelijk vastgesteld. De uiteindelijke 

doelstelling voor de grondwaterlichamen is het bereiken van een goede chemische en kwantitatieve 

toestand.  De grondwaterwinningen voor (drink)water voor menselijke consumptie hebben aanvullende 

doelstellingen gericht op onder andere de reductie van zuiveren. 

 

Grondwaterlichamen 

De goede chemische toestand bestaat uit Europese normen voor de concentraties van nitraat en 

gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater. Voor overige risicovolle stoffen worden zogenaamde 

drempelwaarden vastgelegd per lidstaat. Deze kunnen regionaal verschillen.  

De goede kwantitatieve toestand heeft betrekking op de hoeveelheid beschikbaar grondwater in de diepe 

ondergrond en op de beïnvloeding van grondwaterafhankelijke natuur. 

 

Op basis van de Europese normen en landelijke drempelwaarden hebben wij de doelstelling voor de twee 

grondwaterlichamen als volgt beschreven: “het bereiken van een goede grondwater toestand 

zodanig dat concentraties van risicovolle stoffen hoger dan de vastgestelde normen niet of in 

zeer beperkte mate worden gemeten én de hoeveelheid beschikbaar grondwater niet afneemt 

door uitputting vanuit onttrekkingen”.  

 

grondwaterwinningen 

De doelstelling voor grondwaterwinningen voor menselijke consumptie hebben wij als volgt beschreven; 

“het bereiken van de goede chemische toestand in 2015, waarbij er geen toename van de 

zuiveringsinspanningen is opgetreden, maar voor een aantal kwetsbare winningen de 

concentraties nog boven de drempelwaarden kunnen zitten. In 2015 zijn verder alle risico’s 

voor het beïnvloeden van de grondwaterkwaliteit vanuit puntbronnen in beeld gebracht. De 

meest risicovolle locaties zijn beheerst of gesaneerd voor 2021”. 

 

Natura2000-gebieden 

De doelstelling voor de relevante Natura2000 / TOPlijstgebieden is als volgt beschreven; “het 

tenminste voorkomen van achteruitgang in Natura2000-gebieden door de vereiste 

watercondities maximaal te realiseren in de periode 2009-2015”. 

 

 

 
Wij stemmen in met de afwegingen en doelstellingen voor het grondwater 

 

5 WAT GAAN WE DOEN OM DEZE DOELEN TE BEREIKEN? 
 

5.1 MAATREGELEN OPPERVLAKTEWATER 

Voor het bereiken van de doelen in de oppervlaktewaterlichamen zijn maatregelen nodig. De exacte 

uitvoering van de KRW-maatregelen en de voorgestelde aanpak van de WB21 en overige maatregelen 

staan beschreven in de zogenaamde “fact-sheets” per waterlichaam. Deze zijn bij de waterbeheerders op 

te vragen. In deze paragraaf geven wij de afwegingen en het resultaat hiervan in algemene zin aan.  
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Niet haalbare KRW-maatregelen 

Aan de hand van een groslijst met alle mogelijke maatregelen hebben wij een afweging gemaakt welke 

maatregelen binnen Rijn-Oost niet passen bij het KRW uitgangspunt van haalbaar en betaalbaar. Deze 

afweging is gemaakt op basis van significante schade en kosteneffectiviteit. Maatregelen met duidelijk 

aantoonbare schade aan huidige functies zijn niet opgenomen in het Rijn-Oost maatregelenpakket. Het 

betreft de maatregelen “stoppen inlaat gebiedsvreemd water” en “meer natuurlijke waterstanden – 

verder dan GGOR”, beide vanwege te grote schade aan gewasopbrengsten.  

Om de hoge gehalten aan stikstof en fosfaat in het water aan te pakken zijn maatregelen nodig om de 

verschillende bronnen zoals RWZI’s of landbouw aan te pakken. Omdat het buitenland de belangrijkste 

bron is voor stikstof en fosfaat in het watersysteem, is de effectiviteit van regionale maatregelen relatief 

laag. De maatregel “aanleggen van bufferstroken” laten wij dan ook achterwege vanwege de lage 

kosteneffectiviteit. Ook de maatregel “extra zuivering op RWZI’s” is in beginsel niet kosteneffectief, zeker 

gezien de huidige, al hoge rendementen van de RWZI’s. Al voorgenomen verbeterings-maatregelen aan 

de RWZI’s die naar verwachting bijdragen aan de KRW-doelen worden wel meegenomen. Verder doen 

wij voor een aantal specifieke waterlichamen nader onderzoek naar de effectiviteit van extra zuivering. 

Bij gebleken effectiviteit zullen wij deze maatregelen opnemen in het KRW-maatregelpakket. Het gaat 

hierbij met name om de RWZI’s Oldenzaal, Glanerbrug, Tubbergen en Winterswijk.  

 

 

 

 

Wij stemmen in met het beargumenteerd achterwege laten van deze maatregelen. Wij 
stemmen in met de maatregel om de effectiviteit van een extra zuiveringstrap op een 
aantal RWZI’s nader te onderzoeken. 

 

KRW-maatregelen 
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Binnen onze regio hebben we in gebiedsprocessen gezamenlijk 

gezocht naar haalbare KRW-maatregelen. KRW-maatregelen die wij 

nemen hebben een aantoonbaar effect op het KRW-doel, de 

maatregelen hebben zoveel mogelijk synergie met WB21-doelen en 

de maatregelen zijn regionaal uitvoerbaar.  

Op basis hiervan bestaat het Rijn-Oost KRW-maatregelpakket uit het 

herinrichten van ca 1350 km watergang en het vispasseerbaar maken van meer dan 550 kunstwerken. 

Het gaat in ons maatregelpakket dus om inrichtingsmaatregelen zoals natuurvriendelijke oevers, een 

nieuw profiel of hermeandering en vispassages bij gemalen en stuwen. Deze inrichtingsmaatregelen 

betreffen ook de Rijkswateren. Hieronder vallen de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het herstel van 

verbindingen met zijwateren, de aanleg van nevengeulen en het aantakken van strangen. Voor het 

Twenthekanaal wordt ingezet op verbetering van de doorstroming. 

  

 

 

 

 

Wij stemmen in met de KRW-maatregelen oppervlaktewater. Deze maatregelen 
rapporteren wij aan Brussel. De verantwoordelijkheid voor deze maatregelen ligt bij de 
waterschappen en Rijkswaterstaat, overige partners faciliteren in de vorm van 
medewerking in planvorming en uitvoering. 

Voor de maatregelen die niet regionaal uitvoerbaar zijn, maar wel bijdragen aan het KRW-doel, 

verzoeken wij het Rijk haar verantwoordelijkheid te nemen. Hoewel deze maatregelen een positief effect 

kunnen hebben op de chemische of ecologische waterkwaliteit in onze regio, ligt de uitvoering primair bij 

het Rijk. Wij hebben niet de instrumenten om deze maatregelen uit te voeren. Deze maatregelen hebben 

we dus niet opgenomen in het Rijn-Oost KRW-maatregelpakket. 

 

 



 

 

 

 

 

Maatregelen waarvoor wij de instrumenten niet hebben nemen wij niet op in het KRW-
maatregelpakket.  
Omdat deze maatregelen wel bijdragen aan het KRW-doel, vragen wij het Rijk om de 
verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van deze (generieke) maatregelen. 

 

WB21 en Overige maatregelen 

Wij voeren niet alleen de KRW-maatregelen uit, maar zullen aanvullend hieraan ook nog WB21 en 

overige maatregelen uitvoeren. De specifiek WB21 en overige maatregelen vallen niet onder de 

resultaatverplichting van Brussel. Deze maatregelen worden opgenomen in de POPen, WBPen en 

gemeentelijke plannen en besluiten.  

 

WB21-maatregelen 

Specifiek WB21-maatregelen zijn vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water. Het gaat hierbij 

om maatregelen die invulling te geven aan het kabinetsstandpunt “Anders omgaan met water” en geen 

bijdrage hebben aan KRW-doelen. Concrete maatregelen zijn vermindering van grondwaterontrekking, 

peilverhoging en waterretentie.  

 

 

 

 

Wij stemmen in met aanpak van de specifieke WB21-maatregelen.  
Deze maatregelen rapporteren wij niet aan Brussel. De verantwoordelijkheid voor deze 
maatregelen ligt bij de waterschappen. 

Overige maatregelen 

Overige maatregelen zijn maatregelen die niet aantoonbaar bijdragen aan het  bereiken van de 

doelstellingen van de KRW waterlichamen, maar wel belangrijk zijn voor de waterkwaliteit en-kwantiteit 

in onze regio. Deze maatregelen hebben over het algemeen slechts een lokaal effect.  

De “overige” maatregelen zijn lokaal wel noodzakelijk en/of wenselijk voor de kwaliteit van ons 

oppervlaktewatersysteem. Ook voor wateren met een hoge ecologische doelstelling (HEN/SED, 

kwaliteitswateren en waterparels), voor zover geen KRW waterlichamen zijn maatwerkpakketten 

opgesteld. Dit maatwerk valt eveneens onder overige maatregelen.  

 

 

 

 

 

Wij stemmen in met de Overige maatregelen.  
Deze maatregelen rapporteren wij niet aan Brussel. De verantwoordelijkheid voor deze 
maatregelen ligt bij de waterschappen en gemeenten. 

 

5.2 MAATREGELEN GRONDWATER 

De maatregelen voor het in de goede toestand brengen van het grondwater zijn onderverdeeld in drie 

typen maatregelen; maatregelen voor de grondwaterlichamen, maatregelen voor de kwetsbare 

grondwaterwinningen en maatregelen voor de Natura2000-gebieden.  

 

Maatregelen grondwaterlichamen 

Voor de beide grote grondwaterlichamen is volgens ons geen aanleiding tot het nemen van maatregelen. 

Wij verwachten dat het landelijke mestbeleid haar vruchten afwerpt en dat de nitraatbelasting op termijn 

zal afnemen. Ook met betrekking tot bestrijdingsmiddelen verwachten wij dat het landelijke 

(toelatings)beleid erin zal resulteren dat de nu gesignaleerde overschrijdingen in de toekomst tot het 

verleden zullen behoren.  

 

Maatregelen grondwaterwinningen drinkwater 
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De kwaliteit van opgepompt grondwater moet worden aangepakt bij de bron van de vervuiling. Ten 

aanzien van het op orde brengen van de goede toestand van ons grondwater, gericht op het oplossen 

van de huidige knelpunten bij de kwetsbare winningen, stellen wij voor om met maatwerk aan de slag te 

gaan.  

Maatwerk bestaat uit een gebiedsdossier en stimuleringsmaatregelen. Door het aanleggen van een 

gebiedsdossier monitoren we de toestand en trend van de grondwaterkwaliteit voor de meest kwetsbare 

winningen. Binnen het dossier worden op basis van de locale situatie de gewenste aanpak 

(stimuleringsmaatregelen) ontwikkeld voor het bereiken van de goede chemische toestand in 2021. 

Stimuleringsmaatregelen zijn voorlichting, aanvullende monitoring en subsidies.  

Verder stellen we een inventarisatie van potentieel bedreigende bodemverontreinigingen voor. Alle drie 

de provincies zijn overigens reeds voortvarend bezig met deze inventarisatie.  

Tot slot stellen we voor om ter bescherming van industriële onttrekkingen van water voor menselijke 

consumptie een boringvrije zone in te stellen binnen de 25 jaar zone.  

 

 

 

 

Wij stemmen in met de grondwater maatregelen.  
Deze maatregelen rapporteren wij aan Brussel. De verantwoordelijkheid voor deze 
maatregelen ligt bij de provincies. 
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Maatregelen in de Natura2000-gebieden 

In de Natura2000-gebieden worden maatregelen getroffen die 

de voor Natura2000 vereiste watercondities garanderen. De te 

nemen maatregelen betreffen ingrepen in de waterhuishouding 

(verhoging waterpeil, verleggen van waterlopen, beekherstel). 

Verder is grondaankoop nodig om de gewenste situatie te 

realiseren. De hoogste prioriteit hebben wij gegeven aan de 

“sense of urgency” gebieden met een wateropgave. Deze 

maatregelen worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 2015 

uitgevoerd. Voor de overige Natura2000-gebieden met een wateropgave nemen we de maatregelen voor 

een optimale waterconditie. Omdat de N2000 beheerplannen op dit moment nog moeten worden 

opgesteld, worden in ieder geval de maatregelen voor de sense of urgency gebieden opgenomen in het 

SGBP. 

 

 

 

Wij stemmen in met N2000 - KRW-maatregelen.  
De verantwoordelijkheid voor deze maatregelen ligt bij de provincies. 

Voor de Wieden en Weerribben is een voorlopige lijst met maatregelen opgesteld voor verdere 

verbetering van de waterkwaliteit. De lijst wordt in samenhang met het beheerplan verder uitgewerkt.  

 

6 WAT GAAT HET ONS KOSTEN EN WIE BETAALT HET? 
 

6.1 OPPERVLAKTEWATER: KOSTEN VAN MAATREGELEN 

 

Totale kosten maatregelpakket Rijn-Oost oppervlaktewater 

Behalve de doelen en maatregelen zijn ook de kosten voor de realisatie van de maatregelen in beeld 

gebracht. In deze kosten kan een scheiding gemaakt worden tussen kosten van de KRW -maatregelen en 

de kosten van de niet KRW-maatregelen (WB21/GGOR en Overig). Hierbij gaat het om de totale kosten 

voor inrichting en grondverwerving voor de periode 2010 tot einde planperiode KRW 2027. Onderstaande 

tabel is gebaseerd op eigen opgave van waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat.  



 

 

Gebiedspartner 

 

KRW 

maatregelen 

(Miljoen €) 

WB21/GGOR 

maatregelen 

(Miljoen €) 

Overige* 

maatregelen 

(Miljoen €) 

 TOTAAL 

 (Miljoen €) 

Waterschappen 204,5 292 178 + PM  674,5 + pm 

Gemeenten 0 0 129 + PM  129 + pm 

Rijkswaterstaat 176 - 0  176 

Totaal  380,5 292 307 + PM  979,5 + pm 

* Maatregelen “Overig” betreffen een voorlopige indicatie.  

 

Fasering van de maatregelen en kosten 

De KRW eist van ons dat we onze doelen halen in de eerste planperiode (2009-2015). Dit is echter niet 

realistisch en daarom zullen wij conform de landelijke lijnen aandringen op uitstel (fasering). Wij willen 

graag de volledige periode van 2009 tot 2027 gebruiken voor het uitvoeren van de maatregelen en het 

bereiken van de doelen. Dit doen we omdat realisatie van alle maatregelen praktisch niet mogelijk is, 

vanwege de doorlooptijd van planvormingsprocessen. Ook willen we alle kansen op meekoppelen met 

andere doelstellingen benutten. Tot slot vragen wij fasering om de lastenverhoging voor de burgers niet 

onnodig groot te maken. Met de gevraagde fasering bereiken we dat de uitvoering van de maatregelen 

voor het op orde brengen van ons watersysteem haalbaar en betaalbaar blijven. 

 

Wie betaalt de maatregelen? 

De kosten voor de waterschappen zullen worden geïnd via de huidige waterschapsheffing. Bij maximale 

fasering betekent dit een gemiddelde extra tariefstijging van ongeveer 1% per jaar. Ook zal een deel van 

de kosten via subsidies worden bijgedragen door de provincies. Het gaat hierbij echter om 

projectfinancieringen die eventueel kan worden toegekend door toetsing van de specifieke plannen aan 

provinciale doelstellingen. Een exacte omvang van de bijdrage van de provincies kan derhalve niet 

worden gegeven. 

Gemeenten dragen alleen bij aan de “overige maatregelen” en dus niet aan de KRW-maatregelen. Voor 

de KRW gebonden maatregelen dragen gemeenten bij door te faciliteren in ruimtelijke procedures. Deze 

kosten zijn niet in beeld gebracht. De kosten van gemeenten voor overige maatregelen zullen worden 

verhaald op de inwoners via de rioolheffing, volgend op de verbrede wateropgave van de gemeenten en 

de Wet bekostiging gemeentelijke watertaken (2008).  

De kosten van Rijkswaterstaat zullen worden betaald uit de rijksbegroting.  

 

 

 

Wij stemmen in met de kosten- en lastenverdeling van de maatregelen oppervlaktewater. 
Hierbij gaan wij uit van fasering tot 2027.  

 

6.2 GRONDWATER: KOSTEN VAN MAATREGELEN 

 

Totale kosten voor maatregelen grondwaterwinningen en natura2000 

Van genoemde maatregelen voor grondwater zijn de kosten voor het opstellen van een gebiedsdossier 

en het instellen van een boringvrije zone relatief verwaarloosbaar. De kosten voor locale 

stimuleringsmaatregelen en de inventarisatie (en mogelijke sanering) van bodemverontreinigingen 

hebben wij zo goed als mogelijk is op dit moment geraamd op basis van onze ervaringen.  
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Gebiedspartner 

 

Maatwerk en 
Stimuleringsmaatregelen 
(Miljoen €/jr. tot 2015) 

Inventarisatie 
bodemverontreinigingen 

(Miljoen €) 

Maatregelen Natura2000  
(Miljoen €) 

Drenthe (zuid) 0,2 - 0,4 1,0 13,3 

Overijssel  0,3 – 0,5 0,6 * 33,6 

Gelderland (oost) 0,45 1,9 6,1 

Totaal 1,0-1,4 /jaar 3,5 53,0 

      * Dit betreft een eerste raming waarin niet alle mogelijke locaties zijn meegenomen. 

 

De totale kosten voor het herstel en behoud van grondwaterafhankelijke Natura2000 / TOPlijst-gebieden 

zijn al vastgelegd in de meerjarenafspraak tussen Rijk en provincies (ILG 2007-2013). De totale kosten 

van maatregelen binnen de Natura2000-gebieden worden geraamd op 53 miljoen Euro, waarvan 10 

miljoen voor maatregelen in de sense of urgency gebieden.  

 

Fasering 

Wij stellen voor de maatregelen ten behoeve van de goede kwaliteit van kwetsbare winningen te faseren 

tot 2021. Dit vanwege onzekerheden in de sanering van bodemverontreinigingen.  

 

Wie betaalt de maatregelen? 

De stimuleringsmaatregelen zullen in principe betaald worden uit bestaande provinciale middelen. 

Mogelijke dat er aanvullende financiering wordt gezocht uit de grondwaterheffing en financiering vanuit 

de waterbedrijven.  

De financiering van het onderzoek en saneren dan wel beheersen van bodemverontreinigingen is nog in 

discussie. Mogelijk kunnen deze kosten, na herprioritering, geput worden uit reguliere 

saneringsbudgetten van provincies en gemeenten. Hierover is nog geen overleg gevoerd tussen 

provincies en gemeenten. Eventueel kan een beroep worden gedaan op aanvullende VROM-budgetten. 

Tot slot kan eventueel verder gefaseerd worden in de uitvoering om de financiering rond te krijgen.  

De kosten voor herstel of behoud van Natura2000-gebieden zijn al vastgelegd in de ILG afspraken. ILG 

middelen bestaan uit aan de regio toebedeelde rijksmiddelen (50%) aangevuld met provinciale middelen 

en aanvullende financiering vanuit overige partijen waarvan het waterschap de belangrijkste is. Dekking 

van dat laatste deel is nog onduidelijk. 

 

 

 

 

 

De kosten voor grondwatermaatregelen zijn geraamd, maar er is nog geen duidelijkheid 
over de lastenverdeling. Wij gaan akkoord met de kosten en zoeken op korte termijn naar 
een sluitende dekking voor het saneren van bodemverontreinigingen. 
Wij gaan akkoord met fasering tot 2021 voor maatregelen grondwater.  

 

6.3 BATEN VAN GROND- EN OPPERVLAKTEMAATREGELEN 
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Behalve kosten kennen de maatregelen ook baten. Deze baten hebben 

wij op dit moment nog niet kunnen kwantificeren in Euro’s, maar 

kunnen wel omschreven worden in kwalitatieve zin.  

De maatregelen dragen bij aan een verbetering van de woon en 

leefomgeving in onze regio, en daarmee ook aan de landschappelijke 

en recreatieve waarde. Ook dragen de maatregelen bij aan de 

regionale economische ontwikkeling. De verbeterde biodiversiteit is 

bovendien belangrijk voor de toekomst van de generaties na ons. Tot slot constateren wij dat met de 



maatregelen bijgedragen wordt aan functiecombinaties en beheersing van het klimaat.  

Begin 2008 zullen de baten van de maatregelen op nationaal niveau in beeld gebracht worden.  

7 TOT SLOT: ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

Consistentie in aanpak 

De samenwerking in Rijn-Oost heeft geleid tot een gezamenlijk pakket van doelen, maatregelen en 

kosten tegen de achtergrond van Europese, landelijke en regionale uitgangspunten. Met het instemmen 

met de doelen, maatregelen en kosten én de wil om de maatregelen richting Brussel of elkaar te 

rapporteren ontstaat de noodzaak tot doorlopende afstemming in planvorming en inspraak procedures de 

komende jaren.  

Deze noodzaak onderschrijven we door de intentieverklaring te ondertekenen.  

 

Gemeenten 

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het waterkwaliteitsbeheer in Rijn-Oost. Als zodanig zijn alle 54 

inliggende gemeenten betrokken bij de gebiedsprocessen. De integrale wateropgave voor gemeenten in 

Rijn-Oost omvat onder andere basisinspanning, stedelijk wateropgave, rioolbeheer en voorkoming van 

grondwateroverlast. Deze gemeentelijke maatregelen zijn beperkt tot de Overige maatregelen. Deze 

maatregelen leggen de gemeenten vast in eigen plannen. 

De gemeenten met een rechtstreeks bevoegd gezag in het kader van de WBB hebben een aparte positie. 

Deze gemeenten hebben voor wat betreft grondwaterverontreinigingen dezelfde verantwoordelijkheden 

als de provincie.  

Ten aanzien van de KRW en WB21-maatregelen van de overige gebiedspartners wordt aan de 

gemeenten een actieve medewerking gevraagd gedurende de planvormingfase en in facilitering van 

ruimtelijke processen.  

 

Waterschappen, Rijkswaterstaat en Provincies 

De verantwoordelijkheden van waterschappen, Rijkswaterstaat en provincies zijn helder beschreven. De 

KRW-maatregelen worden opgenomen in het eerste SGBP. WB21 en overige maatregelen vallen onder 

de rapportage aan elkaar. Alle maatregelen, KRW, WB21 en overige zullen worden opgenomen in eigen 

plannen.  

 

 

 
Wij onderschrijven onze verantwoordelijkheden naar Brussel en naar elkaar. Wij leggen de 
doelen en maatregelen, voor zover relevant, vast in onze eigen plannen. 
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