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1. INLEIDING 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) beoogt een duurzaam grond- en oppervlaktewater 

systeem in alle delen van de Europese Unie. De KRW vraagt hiertoe alle lidstaten van de Europese 

Unie om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in hun stroomgebieden op orde te 

brengen. Dit gaat niet vanzelf en dus zullen we, om dit te bereiken, op Europees, nationaal, 

regionaal en locaal niveau maatregelen moeten nemen. Omdat water zich weinig aantrekt van 

regio- of landsgrenzen zijn nationale en internationale afspraken op stroomgebiedsniveau 

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.  

Dit impliceert ook dat er regionale en nationale verschillen mogelijk zijn in de te bereiken doelen en 

uit te voeren maatregelen, vanwege systeemverschillen, verschillen in historie en gebruik en 

functies van onze omgeving.  

 

Verantwoordelijkheden van de regionale partners  

De Staatssecretaris van Verkeer en Watersstaat, als nationaal eindverantwoordelijke richting de 

EU, heeft bewust gekozen voor een regionale uitwerking van de implementatie van de KRW. 

Hiertoe heeft zij besloten om Nederland te verdelen 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 is binnen Rijn-Oost vastgesteld dat water ook in de regio Rijn-Oost 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. Met de KRW als aanleiding hebben alle gebiedspartners binnen 

Rijn-Oost de uitdaging opgepakt om de kwaliteit van het watersysteem verder te verbeteren. 

De KRW verlangt dat de doelen en de maatregelen om deze doelen te bereiken worden vastgelegd 

in het zogenaamde stroomgebiedbeheerplan (SGBP). Het eerste SGBP kent een planperiode van 

2009-2015. Voor de jaren 2015-2021 en 2021-2027 zijn het tweede respectievelijk derde SGBP 

voorzien.  

 

Samenwerkende gebiedspartners 

De overheden in het deelstroomgebied Rijn-Oost, verantwoordelijk voor de invoering en uitvoering 

van de Kaderrichtlijn Water zijn:  

• de provincies Overijssel, Gelderland en Drenthe 

• de waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Regge en 

Dinkel 

• Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland 

• de gemeenten Aa en Hunze, Aalten, Almelo, Arnhem, Assen, Berkelland, Borger Odoorn, 

Borne, Bronckhorst, Coevorden, Dalfsen, De Wolden, Deventer, Dinkelland, Doesburg, 

Doetinchem, Duiven, Emmen, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof 

van Twente, Hoogeveen, Kampen, Lochem, Losser, Meppel, Middendrenthe, Montferland, 

Noordenveld, Olst-Wijhe, Ommen, Oost Gelre, Oldenzaal, Oude IJsselstreek, Raalte, Rheden, 
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Rijnwaarden, Rijssen-Holten, Rozendaal, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, 

Westerveld, Westervoort, Wierden, Winterswijk, Zevenaar, Zutphen, Zwartewaterland, Zwolle 

 

Daarnaast zijn het waterleidingbedrijf Vitens en de Waterleiding Maatschappij Drenthe nauw 

betrokken bij de invoering en uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en als zodanig betrokken bij 

het ambtelijke en bestuurlijke proces. Waterleidingbedrijven hebben tot nu toe geen formele 

verantwoordelijkhedenin het waterbeheer.  

De nieuwe Drinkwaterwet gaat overigens wel een wettelijke verplichting (uitgewerkt in het 

Drinkwaterbesluit) bevatten voor de waterleidingbedrijven om bij te dragen aan de bescherming 

van hun bronnen. 

 

Verantwoordelijkheden en doelen 

Bovengenoemde overheden zien in de Kaderrichtlijn Water een uitgelezen kans om het integrale 

waterbeheer (kwaliteit en kwantiteit), en de afstemming met ander beleid en tussen 

stroomgebieden, onderling op een hoger plan te brengen.  

 

Deelstroomgebied Rijn-Oost wil graag het gehele watersysteem, dus niet alleen de aangewezen 

KRW-waterlichamen, op een kosteneffectieve wijze op orde brengen. Doelen, maatregelen en 

kosten voor de Kaderrichtlijn Water in samenhang, met onder andere Waterbeheer 21e Eeuw 

(WB21) afgeleid. Ook bij het ontwerp en uitvoering van de maatregelen in deelstroomgebied Rijn-

Oost is integratie van KRW en WB21 uitgangspunt (Zomernota Rijn-Oost 2006). In voorliggende 

Nota ligt het accent op de Kaderrichtlijn Water. 

 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, nr. 2000/60/EG) is op 22 december 2000 verschenen in 

het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen; daarmee is de richtlijn officieel van kracht 

geworden. De Kaderrichtlijn Water geeft spelregels (in Europees kader) voor de bescherming van 

oppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater. 

 

De doelen van de Kaderrichtlijn Water (Artikel 1) richten zich op: 

• het voor verdere achteruitgang behoeden en beschermen van aquatische en terrestrische 

systemen, waarvoor water een belangrijke factor is; 

• het duurzame gebruik van water bevorderen op basis van bescherming van de beschikbare 

waterbronnen op lange termijn; 

• het bereiken van een verhoogde bescherming en verbetering van het aquatisch milieu, onder 

andere door specifieke maatregelen te treffen en door stopzetting of geleidelijke beëindiging 

van lozingen, emissies en verliezen van prioritaire stoffen. 

• het zorgen voor een voortgaande vermindering van de verontreiniging van grondwater (mest 

en bestrijdingsmiddelen) en het voorkomen van verdere verontreiniging (puntbronnen); 

• het bijdragen aan de afzwakking van de gevolgen van overstroming en van perioden van 

droogte. 

 

De doelen van de Kaderrichtlijn Water moeten op 22 december 2015 zijn bereikt. Deze datum kan 

onder bepaalde voorwaarden worden verlengd met maximaal twee periodes van zes jaar, waarmee 

de uiteindelijke “deadline” in 2027 komt te liggen. De Regionale Nota voor het deelstroomgebied 

Rijn-Oost levert de bouwstenen voor in 2008-2009 op te stellen waterplannen. De optelsom van de 

in regionale plannen en lokale besluiten vast te leggen KRW-doelen, maatregelen en bijbehorende 
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kosten, worden opgenomen in het – uiteindelijk door de secretaris van Verkeer en Waterstaat in 

2009 vast te stellen – Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) voor de Rijndelta. Het SGBP is hierbij de 

optelsom van de acties voor de deelstroomgebieden Rijn-Oost, Midden, West en Noord; in het 

SGBP Rijndelta worden ook de doelen en maatregelen vozover die vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de Duitse deelstaten Nordrhein Westfalen en Nedersachsen opgenomen 

(figuur 1.1.) 

 

Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta 

Een “Stroomgebiedbeheerplan” karakteriseert 

het gebied en de daar voorkomende 

waterkwaliteitsopgaven, beschrijft de 

ecologische doelen voor dat gebied, de 

voorgestelde maatregelen en de tijd benodigd 

om die doelen te bereiken. Er worden 

oppervlaktewaterlichamen en grondwater-

lichamen onderscheiden. Voor de water-

lichamen moeten bedreigingen in kaart 

worden gebracht, doelen worden vastgesteld, 

en maatregelenpakketten worden uitgevoerd. 

 

Figuur 1.1 Rijn-Oost, een deelstroomgebied van de Rijndelta 

 

Achtergrondinformatie  

Achtergrondinformatie is op te vragen bij de waterbeheerders en/of te betrekken van de websites: 

• Ecologische doelen en toestand van watersystemen, waterschap Regge en Dinkel, juni 2007 

• Consequenties Europese kaderrichtlijn water voor waterschap Velt en Vecht, 2007 

• Hoofddocument Kaderrichtlijn Water, uitgangspunten bij de factsheets, waterschap Groot 

Salland 2007 

• Hoofdrapportage en gegiedsrapportage KRW voor het beheergebied van het waterschap Rijn en 

IJssel, 2007 

• Op weg naar schoon en gezond water, Resultaten van het gebiedsproces Kaderrichtlijn Water in 

het beheergebied van waterschap Reest en Wieden 2007 
• Voorlopige uitkomst KRW-maatregelenpakket Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland, oktober 

2007 

 

Zie voor landelijke achtergronddocumentatie www.kaderrichtlijnwater.nl 

 

http://www.kaderrichtlijnwater.nl/
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2. PLAN- EN BESLUITVORMING 2008-2009 

Overzicht van de verrichte werkzaamheden 

De implementatie van de KRW heeft in de afgelopen jaren geleid tot een intensieve samenwerking 

binnen de regio Rijn-Oost. Nog nooit eerder hebben de gezamenlijke overheden in een dergelijk 

intensief proces eendrachtig gewerkt aan de kwaliteit van het watersysteem binnen de regio.  

 

In 2004/2005 is de huidige situatie van het watersysteem in kaart gebracht. Hiermee is een beeld 

ontstaan van de toestand van het grond- en oppervlaktewater. Deze karakteriseringen zijn 

gebundeld in een beschrijving van de toestand van het totale Rijnstroomgebied.  

In 2006 is in beeld gebracht wat de verschillende partijen zouden kunnen doen om de 

waterkwaliteit te verbeteren. Deze globale analyse was een eerste verkenning van mogelijke 

maatregelen die binnen ons beheergebied zouden kunnen worden genomen. In 2007 is vervolgens 

een nadere analyse gemaakt van doelen, maatregelen en kosten voor de KRW. 

In 2006 is ook een monitoringsplan opgesteld dat in 2007 in uitvoering is genomen. 

 

In 2007 zijn in zogenaamde gebiedsprocessen de definitieve doelen en maatregelen bepaald, zoals 

in deze nota gepresenteerd. Voor het oppervlaktewater is door de waterschappen samen met 

gebiedspartners, belangenorganisaties en betrokkenen in ongeveer 20 gebiedsgerichte processen 

per waterlichaam een analyse uitgevoerd.  

De uitwerking van grondwaterdoelen en -maatregelen door de provincies heeft plaatsgevonden in 

nauwe samenwerking met deelstroomgebieden Rijn-Noord en Nedereems. Aanvullend zijn een 

aantal gebiedsbijeenkomsten georganiseerd met gemeenten, waterschappen en belangengroepen.  

 

De (tussen)resultaten van de gebiedsprocessen zijn gedurende de jaren in het kader van de 

landelijke harmonisatie uitgebreid teruggekoppeld en afgestemd met overige deelstroomgebieden 

in Nederland. Met name is er intensieve samenwerking met de deelstroomgebieden Rijn-West, 

Rijn-Midden, Rijn-Noord en Nedereems. 

 

Status van dit moment 

De Bestuurlijke Samenvatting van de Regionale Nota is op 14 januari 2008 vastgesteld door het 

Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost. De vertegenwoordigers van de verantwoordelijke besturen 

van provincies, waterschappen en gemeenten en Rijkswaterstaat Oost Nederland hebben op 10 

maart 2008 de intentieverklaring ondertekend, waarmee zij aangeven de inhoud van deze nota 

met een positief advies voor te leggen aan de relevante besturen. Deze intentieverklaring is 

bedoeld om te benadrukken dat het op orde krijgen van ons watersysteem een opgave is die wij 

gezamenlijk onderschrijven, maar waarbij we tegelijkertijd vaststellen dat we afhankelijk van 

elkaar zijn om deze ook te bereiken. De intentieverklaring is dan ook bedoeld om naar elkaar te 

verklaren dat we gezamenlijk de schouders er onder zetten, ieder dat deel doet waarvoor hij of zij 

verantwoordelijk is, maar gelijktijdig kan rekenen op ondersteuning van de ander.  

 

Doorzicht voor 2008 en 2009 

Op 31 maart 2008 moet de inhoud van de Adviesnota, in de vorm van afwegingen, keuzes, doelen, 

maatregelen en kosten uiterlijk ter beschikking zijn van het Rijk. Dit om de resultaten van alle 

deelstroomgebieden te kunnen bundelen.  
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In de loop van 2008 zullen de resultaten vanuit de adviesnota verder worden vormgegeven in 

ontwerp plannen en besluiten van gemeenten, waterschappen en provincies. Deze ontwerpplannen 

(of partiële herzieningen) zullen uiterlijk in november 2008 vastgesteld moeten zijn.  

Tegelijkertijd neemt het rijk de verantwoordelijkheid op zich voor de bundeling van alle KRW-

maatregelen uit de verschillende regionale nota’s. De Rijn-Oost KRW-maatregelen zullen worden 

opgenomen in het Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta. De doelen en maatregelen in het nationale 

SGBP zijn dan ook een samenvatting van alle maatregelen uit de ontwerpplannen. Het SGBP zal 

eind 2008 ter inspraak gaan.  

In 2009 zullen de reacties uit de inspraak op de verschillende plannen worden verwerkt, waarna 

achtereenvolgens de gemeentelijke besluiten, waterbeheerplannen, waterhuishoudingsplannen 

zullen worden vastgesteld. Het SGBP zal worden vastgesteld vóór 22 december 2009. 

Het besluitvormingsproces voor KRW-doelen en KRW-maatregelen voor de waterlichamen binnen 

het deelstroomgebied Rijn-Oost is een getrapt proces. Totstandkoming en bestuurlijke 

besluitvorming over het Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) vindt gefaseerd in de tijd plaats (zie 

figuur 2.1): 

• eerst gemeentelijke plannen (Rioleringsplan, Gemeentelijk Waterplan), of in plaats daarvan 

raadsbesluiten van gemeenten en de plannen van de Waterschappen (Waterbeheerplan) 

• vervolgens afstemming van de provinciale Waterhuishoudingplannen (en Beheerplan Rijks-

wateren) met de Waterschapsplannen 

• tenslotte afstemming van de nationale plannen met de onderliggende regionale plannen 

Op deze manier worden de waterplannen in de ontwerpfase “bottom-up” op elkaar afgestemd. 
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Figuur 2.1: KRW-planning 2008-2009 

 

In 2009 vindt inspraak plaats en worden de plannen aangepast op basis van deze inspraak én het 

bovenliggende plan, zodat ook “top-down” afstemming plaatsvindt. In 2009 vindt gefaseerde 

besluit-vorming dus in omgekeerde volgorde plaats: 

• eerst het beheerplan Rijkswateren en de provinciale Waterhuishoudingplannen 

• vervolgens het Waterschapsplan 

• daarna de gemeentelijke plannen 

• het laatst worden de nationale plannen vastgesteld, als gevolg van de lange inspraakperiode 

van zes maanden (in plaats van zes weken) 

De wederzijdse afstemming zal goed worden gecoördineerd en afgestemd met de AMvB- gegevens-

verstrekking. 

Ontwerpen plannen        besluitvorming    inspraak       aanpassen    definitief SGBP / NW5 vaststellen 
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Besluitvorming in de maatregelen 

Iedere maatregel dient te worden goedgekeurd door het bevoegde gezag van de verantwoordelijke 

partner. Dit betekent concreet dat goedkeuring van maatregelen als volgt nodig is: 

• maatregelen van waterschappen door de Algemene Besturen van de Waterschappen 

• maatregelen van gemeenten door de Gemeenteraad 

• maatregelen van provincies door Provinciale Staten 

• maatregelen van Rijkswaterstaat door de HID/Staatssecretaris 

 

Gemeenten die een faciliterende rol hebben bij maatregelen die onder de verantwoordelijkheid van 

provincies en waterschappen vallen, hebben op 10 maart 2008 een intentieverklaring ondertekend 

als formele toezegging tot ondersteuning. Zij worden daarmee niet eindverantwoordelijk voor het 

tijdig realiseren van de uitvoering van betreffende maatregelen, wel voor hun faciliterende rol. 

 

Besluitvorming in de doelstellingen 

De provincies toetsen de uiteindelijke streefbeelden (de optelsom van de te nemen maatregelen) 

aan eigen beleid. Aangezien het provinciale beleid als uitgangspunt is genomen, en de provincies 

als gebiedspartner betrokken zijn geweest bij het gebiedsproces (zie kader), worden geen 

significante afwijkingen van de doelstellingen verwacht. Het is mogelijk dat de Provinciale Staten 

uiteraard binnen de KRW-spelregels een aanvullende doelstelling voor een waterlichaam wenselijk 

vindt op basis van brede maatschappelijke afwegingen en/of voortschrijdende inzichten. In dat 

geval is het mogelijk dat de provincie zelf de verantwoordelijkheid (en financiële dekking) zoekt 

voor aanvullende maatregelen, en de aldus veranderde doelstelling vastlegt in het daarvoor 

geëigende provinciaal plan.  

 

De keuzes die gemaakt zijn bij het formuleren van de doelen, maatregelen en kosten voor de  

Waterlichamen, zijn gebaseerd op de Zomernota Rijn-Oost 2006, de startnotitie gebiedsprocessen 

2006 en het RBO in november 2006. 

 

De planning voor deelstroomgebied Rijn-Oost loopt vrijwel parallel aan die voor Rijn-

Noord/Nedereems, Rijn-West en Rijn-Midden. Dat is noodzakelijk, omdat de provincies Drenthe en 

Gelderland ook met deze deelstroomgebieden te maken hebben.  

 

Oppervlaktewater  

De doelen en maatregelen zijn in ca. 20 gebiedsgerichte processen per waterlichaam geanalyseerd 

en verantwoord in zogenaamde gebiedsdocumenten en "factsheets". De waterschappen hebben 

belangenorganisaties in de gelegenheid gesteld een bijdrage te leveren aan en te reageren op de 

analyses. Van deze gelegenheid is in ruime mate gebruik gemaakt. 

 

Grondwater 

De uitwerking van de doelen en maatregelen voor grondwater heeft plaatsgevonden in nauwe 

samenwerking met de deelstroomgebieden Rijn-Noord, Nedereems en Rijn-Oost. De analyses van 

doelen en maatregelen zijn verricht in werkgroepverband, met daarin vertegenwoordigd de 

provincies en de waterleidingbedrijven. Daarnaast is een aantal gebiedsbijeenkomsten 

georganiseerd met gemeenten, waterschappen en belangengroepen. 
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3. UITGANGSPUNTEN VOOR DEELSTROOMGEBIED RIJN-OOST 

De gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gebiedspartners in Rijn-Oost is het garanderen van  

het eindresultaat 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, betaalbaarheid en dus 

realiseerbaarheid.  

Deze consistentie in aanpak is gegarandeerd door helder geformuleerde uitgangspunten zoals 

hierna verwoord. 

 

3.1. MISSIE RIJN-OOST 

De gezamenlijke overheden van het deelstroomgebied Rijn-Oost zijn van mening dat de 

waterkwaliteit in de regio niet een sluitpost is, maar een levensvoorwaarde voor de volgende 

generaties. Zij geven hiermee invulling aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 

van onze leefomgeving. Om een goede waterkwaliteit te garanderen, werken de overheden aan 

een gezamenlijke invulling van de regionale ambities. De KRW-doelen voor grond- en 

oppervlaktewateren worden minimaal gebaseerd op de ambitieniveaus van het bestaande 

omgevingsbeleid van de provincies (basis, midden, hoog) en bestaande afspraken over de 

instandhoudingsdoelen voor Natura2000. Rijn-Oost voert de benodigde maatregelen 

samenhangend en gebiedsgericht uit waarbij het realiseren van de doelstellingen op het gebied van 

veiligheid (natte voeten) en volksgezondheid (drinkwater) als primaire levensvoorwaarden prioriteit 

krijgen.  

 

3.2. ALGEMENE PRINCIPES KRW 

De KRW kent een aantal principes die binnen Rijn-Oost zijn gehanteerd: 

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

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

aan kwantiteit en chemische kwaliteit.  

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

realistische maatregelen. Dat wil zeggen dat geen maatregelen behoeven genomen te worden, 

wanneer ze significante schade opleveren voor economische, sociale en maatschappelijk 

relevante functies van het watersysteem zoals waterbeheer voor de landbouw, veiligheid tegen 

overstroming, voorkomen van wateroverlast, scheepvaart, recreatie en bestaande natuur. Ook 

onevenredig kostbare maatregelen kunnen buiten beschouwing blijven.  

• Er mag geen sprake zijn van achteruitgang in de ecologische en chemische waterkwaliteit van 

de watersystemen; het zogenaamde “stand-still” principe. 

• De KRW-doelen moeten in principe in de eerste planperiode (2015) zijn gehaald. Met goede 

argumenten kan uitstel (fasering) worden aangevraagd tot maximaal 2027 (drie planperiodes). 

• KRW eist garanties: de maatregelen die voor de periode 2009 – 2015 worden opgenomen in 

het SGBP moeten ook binnen de planperiode uitgevoerd worden. 

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

helder en transparant zijn. Alleen beargumenteerde afwegingen zijn valide.  

• De KRW vraagt specifieke aandacht voor de beschermde gebieden (drinkwater, zwemwater en 
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Natura2000).  

• De KRW bevat specifieke extra doelstellingen voor grond- en oppervlaktewater bestemd voor 

menselijke consumptie. Met dit water moet -uiteindelijk met een eenvoudige zuivering- 

drinkwater kunnen worden gemaakt wat aan de kwaliteitseisen in de Drinkwaterrichtlijn 

voldoet. Hiertoe mag de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in eerste instantie niet 

achteruitgaan (geen toename zuivering) en moet deze op termijn verbeteren. Wij geven hier 

gebiedsgericht en samenhangend invulling aan 

• De KRW staat niet op zichzelf, maar is gekoppeld aan diverse andere EU-water- en 

natuurrichlijnen, zoals bijvoorbeeld de Vogel en Habitat Richtlijn (Natura2000), de 

drinkwaterrichlijn, en de Zwemwaterrichtlijn en de grondwaterrichtlijn. Gezamenlijk beogen 

deze richtlijnen de kwaliteit van het Europese Milieu te verbeteren. 

 

3.3. NATIONALE UITGANGSPUNTEN 

Behalve de algemene, op Europees niveau gedefinieerde, KRW principes gelden de volgende 

algemene en regionale uitgangspunten als basis voor de bestuurlijke keuzes binnen Rijn-Oost. 

 

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

aantal specifieke richtlijnen uitgegeven (bijvoorbeeld in de decembernota 2006). Deze richtlijnen 

zijn vooral bedoeld als ondersteuning voor de noodzakelijke transparantie in afwegingen. De 

gebiedspartners Rijn-Oost conformeren zich aan deze richtlijnen. De belangrijkste richtlijnen zijn 

hierna geformuleerd: 

 

Methode voor het bepalen van ecologische doelstellingen oppervlaktewater 

Voor het bepalen van de ecologische doelstellingen voor de oppervlaktewateren is landelijk 

gekozen voor de zogenaamde Praagse Methode. De Praagse methode gebruikt de huidige 

ecologische toestand als vertrekpunt en bepaalt het ecologische doel door de mogelijke 

verbeteringen van realistische maatregelen, zoals gedefinieerd door de KRW, bij elkaar op te tellen. 

Dit gebeurd in drie stappen: 

• Eerst wordt een groslijst van alle denkbare maatregelen opgesteld.  

• Als tweede stap geldt dat maatregelen die leiden tot significante schade aan bestaande 

functies, onevenredig kostbare maatregelen én maatregelen met een lage effectiviteit 

beargumenteerd achterwege kunnen worden gelaten. 

• Als derde stap kunnen van de overgebleven maatregelen die maatregelen met een geringe (of 

nog niet goed in te schatten) effectiviteit op de KRW-doelstellingen op de waterlichamen 

beargumenteerd achterwege worden gelaten.  

Het resultaat van deze drie stappen is een haalbaar en betaalbaar maatregelpakket. De optelsom 

van de ecologische effecten van deze maatregelen is het ecologische einddoel, in KRW termen:  

“het Gewenst Ecologisch Potentieel (GEP)”.  

 

Significante Schade 

Ook voor Significante Schade is een landelijke richtlijn ontwikkeld (V&W, augustus 2007). Hierbij 

wordt op basis van een transparant afwegingskader bepaald in hoeverre een eventuele maatregel 

al dan niet wezenlijk negatieve effecten heeft op de bestaande functies als landbouw, scheepvaart 

en infrastructuur.  

Het afwegingskader significante schade betekent in grote lijnen dat maatregelen die effecten 
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hebben op veiligheid en beroepsscheepvaart significant zijn én dat geen gedwongen 

functiewijzigingen plaats mogen vinden. Verder is een aantal voorbeelden genoemd van 

maatregelen met significante schade in agrarisch en stedelijk gebied zoals instellen natuurlijk peil, 

opheffen van drainage, verwijderen van stuwen en sluizen, etc., wanneer het niet mogelijk is de 

schade te mitigeren door bewezen aanpassingen in de goede landbouwpraktijk resp. het stedelijk 

waterbeheer.  

 

Maatregelen RWZI 

Het effluent van rioolwaterzuiveringen kan in specifieke gevallen een belangrijke bijdrage zijn voor 

de nutriëntenbelasting van het watersysteem. Om deze belasting te verminderen zijn (kostbare) 

extra investeringen nodig in de vorm van extra zuiveringstrappen van het effluent. Om transparant 

afwegen van deze maatregel mogelijk te maken wordt in Rijn-Oost gebruik gemaakt van de 

landelijke overeengekomen redeneerlijn. In het kort komt deze redeneerlijn erop neer dat 

aanvullende maatregelen aan RWZI’s alleen zin hebben wanneer de nutriënten-concentraties van 

het ontvangend water minimaal een factor twee te hoog is, de lozing van de RWZI daaraan een 

significante bijdrage levert en de eventuele kwaliteitsverbetering van de lozing ook een significant 

effect heeft op de ecologische waterkwaliteit. 

 

Type en statusbepaling 

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

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

dusdanig omvang hebben dat maatregelen structureel effect hebben en gemonitord kunnen 

worden. Deze delen worden waterlichamen genoemd. In Rijn-Oost zijn 130 

oppervlaktewaterlichamen en 2 grondwaterlichamen benoemd (kaart 1, 3).  

De oppervlaktewaterlichamen zijn vervolgens onderverdeeld in verschillende typen (kaart 2). Deze 

type-toekenning gebeurd 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: kanalen, sloten en meren, beken en rivieren.  

Grondwaterlichamen worden benoemd conform landelijke typologie.  

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

maximale ambitie die binnen een dergelijk water gehaald kan worden. De sloten, kanalen en 

meren hebben in Rijn-Oost de status “kunstmatig” gekregen. Dit omdat deze wateren zijn 

gegraven.  

Binnen Rijn-Oost bevinden zich geen beken of rivieren met de status “natuurlijk”. Alle beken en 

rivieren kennen de status “sterk veranderd”. Dit omdat deze, van oorsprong weliswaar natuurlijke, 

wateren sterk zijn veranderd ten behoeve van functies als landbouw, wonen en werken en 

scheepvaart. Het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen om de natuurlijke toestand te herstellen is 

niet mogelijk zonder significante schade aan deze functies. Hierdoor is het voor de beken en 

rivieren in het Rijn-Oost deelgebied op één of meerdere aspecten niet meer mogelijk de 

doelstelling van “natuurlijke wateren” te realiseren: de Goede Ecologische Toestand (GET).  

  

Aanvullende uitgangspunten naar aanleiding van landelijke harmonisatie 

Naar aanleiding van de landelijke harmonisatie tussen deelstroomgebieden heeft de 

Staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat in haar brief van 12 februari 2008 aanvullende 

uitgangspunten gegeven voor in het Stroomgebiedbeheerplan op te nemen maatregelen. Dit 

betreft: 
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• voorgenomen, in meerjarenprogramma’s opgenomen, maatregelen aan RWZI’s voor de periode 

2009-2015 die een bijdrage leveren aan het bereiken van de KRW-doelen. 

• voorgenomen saneringen van waterbodems die gepland zijn voor de periode 2009-2015 en 

waarvoor middelen beschikbaar zijn (via meerjarenbegrotingen of structurele posten), die een 

bijdrage leveren aan het bereiken van de KRW-doelen. 
 

3.4. REGIONALE UITGANGSPUNTEN 

Provinciaal beleid 

Uitgangspunt voor de afweging van doelen en maatregelen voor het verbeteren van het regionale 

oppervlaktewater en grondwater is het vigerende omgevingsbeleid van de drie betrokken 

provincies. Voor de Rijkswateren is rekening gehouden met de verschillende functies van deze 

wateren. 

Dit betekent dat maatregelen en doelstellingen voor de eerste planperiode worden afgestemd met 

huidige functies uit het omgevingsbeleid als wonen, werken, landbouw, natuur etc. Doelen en 

maatregelen moeten passen in huidige zonering, waarbij afweging plaatsvindt tussen huidige 

functies, economische, sociale en maatschappelijke belangen ten opzicht van water-belangen. 

Dit betekent niet dat de ruimtelijke ordening op slot zit. Voor de tweede en volgende planperiode 

worden doelen en maatregelen opnieuw afgestemd met het dan vigerend omgevingsbeleid. De 

KRW geeft hiervoor de noodzakelijke flexibiliteit bij de ruimtelijke inpassing van de maatregelen. 

Expliciet aandacht is besteed aan speciale belangrijke onderdelen als waterparels, 

kwaliteitswateren (Overijssel), HEN/SED wateren (Gelderland) etc. De doelstellingen voor deze 

specifieke functies zijn, voor zover het waterlichamen betreft, met een hoge ambitie opgesteld. 

 

KRW ten opzichte van bestaand waterbeleid 

De KRW is niet de enige opgave in de regio Rijn-Oost. De KRW is zoveel mogelijk afgestemd met 

het bestaand regionaal waterbeleid. Daar waar de KRW zich met name richt op de aquatische 

ecologie in de waterlichamen, heeft het bestaande regionale waterbeleid als doel het hele 

watersysteem (dus ook buiten de waterlichamen) op orde te brengen voor wat betreft veiligheid, 

wateroverlast, watertekort (WB21) en waterkwaliteit (overig waterbeleid).  

Daarmee is de KRW een extra opgave voor de verbetering van de waterkwaliteit in de regio Rijn-

Oost. Daarnaast kan de KRW, bij de implementatie, ook worden beschouwd als een 

concretiseringslag van het bestaande omgevings- en waterbeleid. Binnen Rijn-Oost wordt de KRW 

dan ook verbonden met WB21 en “overig beleid”. De zogenaamde “integrale aanpak” binnen Rijn-

Oost beoogt de doelen en maatregelen te bepalen in de samenhang tussen KRW, WB21 en overig.  

 

Omdat de het vastleggen van maatregelen wel belangrijk verschilt in een verplichtingen naar 

elkaar of een verplichtingen naar Brussel, is er binnen de regio een onderverdeling gemaakt in drie 

categorieën van maatregelen die bijdragen aan de duurzaamheid van het grond- en 

oppervlaktewatersysteem: 

• KRW-maatregelen 

Deze maatregelen dragen bij aan het bereiken van de doelstelling in de KRW waterlichamen. 

Dit type maatregelen betreft bijvoorbeeld aanleg van vispassages, aanpassingen aan RWZI’s, 

waterbodemsanering of inrichtingsmaatregelen, zoals natuurvriendelijke oevers en 

hermeandering, ook als deze voortkomen uit WB21 beleid. Deze maatregelen worden per 

waterlichaam geïdentificeerd en zoveel mogelijk gekwantificeerd; met name de maatvoering en 
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de ruimtelijke inpassing behoeft nog nadere invulling. 

• WB21-maatregelen 

Deze maatregelen worden in eerste instantie genomen om veiligheid te garanderen, 

wateroverlast en water tekort te voorkomen. Dit type maatregelen betreft GGOR-maatregelen, 

maar ook peil- en inrichtingsmaatregelen in het kader van waterberging en retentie. Deze 

maatregelen worden globaal per waterlichaam aangegeven; met name de maatvoering en de 

ruimtelijke inpassing behoeft nog nadere invulling. Voorzover WB21-maatregelen bijdragen aan 

KRW-doelen, vallen de maatregelen onder “KRW-maatregelen” 

• Overige maatregelen 

De maatregelen dragen niet aantoonbaar bij aan de KRW-doelen in de waterlichamen, maar 

dragen belangrijk bij aan het oplossen van lokale knelpunten in wateren zonder KRW-doel. Dit 

type maatregelen betreft stedelijk-water maatregelen, saneren overstorten, baggeren, 

afkoppelen, maar ook maatregelen ten behoeve van HEN/SED wateren (Gelderland), 

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

de waterlichamen. Deze maatregelen worden globaal per waterlichaam aangegeven; met name 

de maatvoering en de ruimtelijke inpassing behoeft nog nadere invulling. 

 

Door de integrale benadering kan stapeling van onzekerheden zo veel mogelijk  

worden voorkomen en kan in de uitvoering “werk met werk” worden toegepast. Op deze wijze kan 

de uitvoering samen oplopen met die van de Reconstructie en de overige gebiedsgerichte 

uitvoering van de waterschappen.  

 

De “KRW-maatregelen” vallen onder de resultaatsverplichting voor de KRW en worden 

gerapporteerd aan Brussel.  

De regionale niet KRW-gebonden maatregelen (dus de WB21 en Overige maatregelen) vallen niet 

onder de resultaatsverplichting voor de KRW. Deze maatregelen worden niet gerapporteerd aan 

Brussel. Omdat het wel belangrijke maatregelen zijn voor de verbetering van de leefomgeving in 

onze regio zullen deze maatregelen wel worden opgenomen in de Provinciale Omgevingsplannen, 

de Waterbeheerplannen van het waterschap, de Stedelijke Waterplannen en de Gemeentelijke 

Rioleringsplannen.  

 

Regionale versus generieke maatregelen 

De waterbeheerders geven prioriteit aan inrichtings- en beheermaatregelen, omdat deze 

maatregelen in deelstroomgebied Rijn-Oost substantieel bijdragen aan het gewenste ecologische 

herstel. Regionaal zullen er waterkwaliteitsmaatregelen worden genomen, althans voor zover deze 

de ecologie kosteneffectief kunnen ondersteunen. Dit geldt niet voor de zogenaamde “prioritaire 

stoffen”. Voor deze stoffen is het niet mogelijk om regionaal op een kosteneffectieve wijze bij te 

dragen aan de verbetering van de Chemische Toestand (Prioritaire Stoffen). Deelstroomgebied 

Rijn-Oost bepleit op dit punt een generieke aanpak.  

 

Ambitie, prioriteiten en fasering 

Op basis van de verrichte analyse van de noodzakelijke kosten om de KRW-doelen te bereiken 

binnen deelstroomgebied Rijn-Oost, wordt de conclusie verbonden dat een volledige doelrealisatie 

in 2015 - alleen al vanwege hoge kosten - maatschappelijk niet verantwoord is. Rijn-Oost kiest 

daarom voor uitvoering van het basisscenario (voortzetting huidige financiële inspanning) met daar 

boven op een extra inspanning. Waaruit deze extra inspanning zal bestaan, is in de loop van 2007 
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duidelijk geworden. Er is goed inzicht verkregen in de maatregelen die genomen kunnen worden en 

in de gevolgen van die maatregelen. Dit geldt voor zowel de mate van doelbereik als voor de 

maatschappelijke en financiële gevolgen. Er zal rekening worden gehouden met technologische 

ontwikkelingen, waardoor maatregelen die nu niet haalbaar en betaalbaar zijn, in een later stadium 

wel te realiseren zijn. Op basis van deze inzichten kunnen de doelen, prioriteiten en de fasering 

nader worden bepaald. Uitzondering op het voorgaande vormt de doelrealisatie voor water t.b.v. 

menselijke consumptie. Door de relatief beperkte opgave en kosten wordt hierbij voorlopig 

uitgegaan van een doelrealisatie in 2015 (diffuse problemen) en 2021 (puntbronnen).  

 

3.5. AFSTEMMING MET OVERIGE RELEVANTE BELEIDSTHEMA’S  

Natura2000 

Op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn gelden voor Natura2000 gebieden zogenaamde 

instandhoudingsdoelen. Deze instandhoudingsdoelen worden in de Natura2000 beheerplannen 

nader uitgewerkt in omvang, ruimte en tijd, waarbij ook een maatregelenprogramma wordt 

uitgewerkt om de instandhoudingsdoelen te bereiken. Hierbij hoort ook het realiseren van de 

bijbehorende watercondities.  

 

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

tenminste “geen achteruitgang” van de toestand van het oppervlaktewater en grondwater. 

Daarmee is er een directe relatie tussen de KRW en Natura2000. Binnen de regio Rijn-Oost zijn de 

Natura2000-gebieden met name de grondwaterafhankelijke natuurgebieden. Deze gebieden komen 

ook voor op de TOPlijst verdroogde gebieden, waarover reeds afspraken gemaakt zijn tussen Rijk 

en provincies.  

Ook niet grondwaterafhankelijke Natura2000-gebieden komen voor binnen Rijn-Oost. De 

belangrijkste exponent hiervan is het gebied Wieden en Weerribben.  

 

De gebiedspartners binnen Rijn-Oost zijn er in het kader van de KRW voor verantwoordelijk dat 

achteruitgang in de Natura2000-gebieden wordt voorkomen. Sommige Natura2000 / TOPlijst 

gebieden behoeven mogelijk op korte termijn watermaatregelen om onherstelbaar verlies van 

natuurwaarden te voorkomen. Dit zijn 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 genomen om dit te bereiken. 

 

Zwemwaterrichtlijn 

De KRW verplicht tot het opnemen in het Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) van 

maatregelenprogramma’s voor de uitvoering van de Zwemwaterrichtlijn (ZWR), die in 2006 van 

kracht is geworden. Landelijk is besloten om een gedeeltelijke koppeling te leggen tussen de 

maatregelenprogramma’s Zwemwaterrichtlijn en de maatregelenprogramma’s (SGBP 2009) van de 

KRW. De maatregelen komen voort uit zogenaamde zwemwaterprofielen die voor iedere locatie 

moeten worden opgesteld en waarin de risico’s en bedreigingen voor het zwemwater worden 

vastgelegd. De zwemwaterprofielen moeten uiterlijk in maart 2011 zijn opgesteld. Voor zover 

reeds bekend worden de maatregelen opgenomen in het SGBP. 
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Drinkwaterrichtlijn (98/83/EG) 

De KRW verplicht tot het opnemen van maatregelen in het Stroomgebiedsbeheerplan om te 

kunnen voldoen aan de Drinkwaterrichtlijn uit 1998. Hiertoe bevat de KRW in art 7 specifieke extra 

doelstellingen voor grond- en oppervlaktewater bestemd voor menselijke consumptie. Met dit 

water moet -uiteindelijk met een eenvoudige zuivering- drinkwater kunnen worden gemaakt wat 

aan de kwaliteitseisen in de Drinkwaterrichtlijn voldoet. Hiertoe mag de kwaliteit in eerste instantie 

niet achteruitgaan (geen toename zuivering) en moet deze op termijn verbeteren. Deze richtlijn is 

vertaald in het Waterleidingbesluit (wordt nieuwe Drinkwaterbesluit). De chemische, biologische en 

temperatuurseisen voor oppervlaktewater met een drinkwaterfunctie zijn opgenomen in het Besluit 

Kwaliteit en Meten Oppervlaktewater (BKMO).  Dit vormt een vertaling van de Richtlijn 75/440/EEG 

die inmiddels opgenomen is in de KRW. 
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4. BESCHRIJVING DEELSTROOMGEBIED RIJN-OOST 

4.1. HISTORIE 

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 sterk positieve trend gerealiseerd in de kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater. 

Het resultaat van deze inspanningen was een sterk verbeterde zuurstof-huishouding, doorzicht en 

minder hoge gehalten van nitraat en fosfaat. Daarnaast is ook de belasting van zware metalen en 

andere chemische stoffen sinds de invoering van de WVO 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. Juist door de sterke 

verbetering van de chemische waterkwaliteit is de weg vrijgemaakt voor het inzetten op 

maatregelen ter verbetering van de ecologische kwaliteit, waarbij gedacht moet worden aan het 

zodanig (her)inrichten van het watersysteem ten behoeve van waterplanten, vissen, insecten en 

macrofauna. 

 

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 grondwater (bestemd voor 

drinkwaterbereiding) 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 erin geresulteerd dat 

bedreigingen voor de kwaliteit van het grondwater grotendeels zijn weggenomen. Overgebleven 

zijn regionale kwaliteitsproblemen waar maatwerk, zoals eventuele bodemsaneringen, ten aanzien 

van puntbronnen op zijn plaats is.  

Ten aanzien van het ondiepe grondwater kan geconstateerd worden dat het grondwaterpeil 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. Met name het 

industrieel verbruik van grondwater is sindsdien sterk gedaald door efficiency en 

procesverbetering. Er is verder sprake van een stabilisering van het grondwatergebruik voor 

huishoudelijk gebruik. 

 

4.2. OPPERVLAKTEWATER 

4.2.1. Methodiek voor begrenzing en typologie 

Het deelstroomgebied telt 130 oppervlaktewaterwaterlichamen (kaart 1). Aan elk waterlichaam is 

een watertype toegekend. De typologie voor oppervlaktewaterlichamen is op landelijk niveau 

opgesteld door Alterra. De toekenning van watertypen aan waterlichamen vindt plaats op basis van 

hydromorfologische kenmerken, zoals grootte, diepte, stromend of stilstaand water, zout of zoet 

water, en bodemsamenstelling. Het watertype van een waterlichaam is van belang voor de 
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beoordeling van de chemische en biologische toestand ervan. De chemische en biologische eisen 

verschillen per watertype. Vanwege de specifieke Nederlandse situatie is gebruik gemaakt van 

twee soorten watertypen: 

• Lijnvormige waterlichamen: belangrijke (hoofd)waterlopen, rivieren, beken en grote kanalen.  

• Vlakvormige waterlichamen: meren, plassen en andere vlakvormige wateren. 

 

4.2.2. Algemene beschrijving en typologie 

Er is door het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW) een lijst van 23 natuurlijke watertypen 

vastgesteld. Deze lijst zal later mogelijk worden uitgebreid met de niet-natuurlijke watertypen 

”sloten” (M1 en M2), “kanalen” (M3, M4, M6, M7) en “beken” (R4, R11, R13 en R17). In het 

deelstroomgebied Rijn-Oost komen 9 verschillende watertypen voor (zie tabel 4.1 en kaart 2).  

 

Tabel 4.1 In het deelstroomgebied Rijn-Oost voorkomende watertypen 
Code Omschrijving watertype 

M1 Gebufferde sloten (overgangssloten, sloten in rivierengebied) 

M3 Gebufferde regionale kanalen 

M7 Grote diepe kanalen 

M8 Gebufferde laagveensloten 

M25 Ondiepe laagveenplassen 

M26 Ondiepe hoogveenplassen / vennen 

R5 Langzaam stromende middenloop / benedenloop op zand 

R6 Langzaam stromend riviertje op zand / klei 

R7 Langzaam stromende rivier / nevengeul op zand / klei 

R12 Langzaam stromende middenloop / benedenloop op veenbodem 

 

De indeling in watertypen laat verschillen zien tussen de verschillende waterschappen. Voor een 

deel zijn deze verschillen te verklaren door de specifieke kenmerken van de gebieden, zoals 

bodemsoort, helling van het terrein etc. Maar ook het gevoerde beleid heeft invloed op de indeling; 

bijvoorbeeld de intensiteit waarmee in het verleden verbeteringswerken (afvoer en aanvoerwerken) 

zijn uitgevoerd. Tabel 4.2 laat het voorkomen en de verdeling zien van de onderscheiden 

watertypen over de verschillende waterschappen. 

 

Tabel 4.2 Voorkomen en aantal watertypen per waterbeheerder 
Code 

watertype 

Groot 

Salland 

Reest & 

Wieden 

Regge & 

Dinkel 

Rijn & 

IJssel 

Velt & 

Vecht 

RWS- 

DON 

Totaal in Rijn-Oost 

M1 10  1  6  17 

M3 3 1 1 3 1  9 

M7      1 1 

M8 3      3 

M25  1     1 

M26     1  Geen KRW-lichaam 

R5 14 6 24 28 8  80 

R6 3  6 4 1  14 

R7 1     2 3 

R12  1   1  2 

Totaal 34 9 32 35 18  130 
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Van de kleine, lijnvormige wateren zijn de “gebufferde sloten” (M1) het meest voorkomende 

watertype. Deze komen vooral voor in het noorden van de beheergebieden van het waterschap 

Groot Salland en waterschap Velt & Vecht. Van de kleinere stromende wateren is de langzaam 

stromende “middenloop/benedenloop op zand” (R5) het meest voorkomende type. Deze 

watertypen komen voor op de zandgronden in de Achterhoek en Salland en op het Drents Plateau. 

De enige vlakvormige watertypen liggen in waterschap Reest & Wieden. Dit zijn de plassen en 

petgaten van de Wieden en Weerribben (M14 en M25) en de hoogveenplassen (M26) bij 

waterschap Velt & Vecht. De hoogveenplassen zijn als geïsoleerde wateren niet aangemerkt als 

KRW-waterlichaam, omdat het oppervlakk hiervan kleiner is dan 50 hectare.  De rivieren IJssel en 

Zwarte Water (R7) en de Twentekanalen (M7) zijn in beheer van Rijkswaterstaat oost Nederland.  

 

4.2.3. Status oppervlaktewateren 

 

Argumentatie van de status voor oppervlaktewaterlichamen 

In de Europese Kaderrichtlijn Water is vastgelegd dat de ecologische doelen die moeten worden  

bereikt, afhangen van de status van de betreffende waterlichamen. De KRW onderscheidt drie 

statussen: 

• natuurlijk 

• sterk veranderd 

• kunstmatig 

Voor “natuurlijke wateren” worden de hoogste ecologische doelen geformuleerd. Natuurlijke 

processen kunnen hier volledig plaatsvinden. “Kunstmatige wateren” zijn door menselijke 

activiteiten tot stand gekomen waterlichamen. Zij kennen een specifiek ecologisch doel dat eigen is 

aan het kunstmatige karakter van het waterlichaam. In de meeste gevallen is dit ecologische doel 

lager dan dat van het meeste vergelijkbare natuurlijke watertype, omdat het kunstnmatige 

waterlichaam met een specifiek (meestal niet natuurlijk) doel is aangelegd.  Voor “sterk 

veranderde wateren” (waterlichamen waarvan het karakter aanzienlijk is veranderd als gevolg van 

menselijk handelen) geldt een lager doel, omdat het realiseren van een volledig natuurlijke situatie 

onaanvaardbare negatieve effecten zou hebben op belangrijke functies van het waterlichaam of het 

milieu in algemene zin. Dit moet echter wel goed aangetoond worden. 

 

Status oppervlaktewaterlichamen in deelstroomgebied Rijn-Oost 

Alle waterlichamen in deelstroomgebied Rijn-Oost zijn “kunstmatig” (alle M-typen) dan wel “sterk 

veranderd” (alle R-typen). Een eerste, voorlopige onderbouwing daarvan heeft al plaatsgevonden 

in de Karakterisering Deelstroomgebied Rijn-Oost (december 2004). Hieronder wordt deze 

onderbouwing verder uitgewerkt voor alleen de “sterk veranderde wateren”. “Kunstmatige 

wateren” zijn namelijk wateren, die door mensen zijn gegraven op een plaats waar daarvoor nog 

geen oppervlaktewater was; dit is vastgesteld aan de hand van historische kaarten . 

 

De definitieve status verklaring gebeurt volgens een aantal stappen, zoals neergelegd in de 

handreiking MEP/GEP. Bij het doorlopen van deze stappen t.b.v. de toekenning van de status ‘sterk 

veranderd’ blijken twee punten een centrale rol te spelen: 

• De huidige ecologische kwaliteit scoort onvoldoende op de maatlatten voor natuurlijke wateren. 

• Maatregelen die noodzakelijk zijn om wél voldoende te scoren op de maatlatten voor 

natuurlijke wateren, leiden tot significante negatieve effecten op belangrijke functies van het 
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waterlichaam of het milieu in algemene zin. Hiervoor wordt de term significante schade 

gebruikt. 

 

Ad. 1 

Alle waterlichamen in deelstroomgebied Rijn-Oost zijn getoetst aan de maatlatten voor natuurlijke 

wateren. Uit deze toetsing blijkt dat alle waterlichamen op één of meer onderdelen onvoldoende 

scoren, zodat op dit onderdeel voldaan wordt aan het eerste criterium voor de status “sterk 

veranderd”. 

 

Ad. 2 

Rijn-Oost volgt hierbij de landelijke redeneerlijn:  

• welke maatregel zou je moeten nemen om de goede toestand te bereiken  

• motivering waarom deze maatregel niet kan worden genomen vanwege negatieve uitwerking 

op functies en milieu).  

 

4.2.4. Referenties voor de ecologische toestand 

Referenties voor de ecologische toestand van een watertype bestaan uit biologische, 

hydromorfologische en algemeen fysisch-chemische kwaliteitselementen. Volgens de definitie in de 

Kaderrichtlijn Water geldt dat in de referentie de waarden van de kwaliteitselementen normaal zijn 

voor het type in de onverstoorde toestand en er geen (of zeer geringe) tekenen van verstoring zijn 

(Bijlage V.1.2 van de Kaderrichtlijn Water). De referentie komt overeen met de Zeer Goede 

Ecologische Toestand, de hoogste van de vijf kwaliteitsklassen die de Kaderrichtlijn Water 

onderscheidt. Referenties zijn niet gelijk aan de ecologische doelstelling. Ze zijn wel gebruikt om de 

richting van het doel en de maatregelen te bepalen. Bij het uitwerken van de doelen, maatregelen 

en kosten is gewerkt volgens de "Praagse Methode" (zie ook hfdst. 7). 

 

De referenties zijn beschreven per watertype. In de Nederlandse typologie voor de Kaderrichtlijn 

Water zijn in totaal 55 natuurlijke en kunstmatige watertypen onderscheiden. Hiervan zijn 42 

watertypen als “natuurlijk” beschouwd. In deelstroomgebied Rijn-Oost komen geen waterlichamen 

met de status “natuurlijk” voor. Voor de beoordeling van de kunstmatige waterlichamen (in Rijn-

Oost de watertypen M1, M3, M7 en M8) bleek het niet goed mogelijk om maatlatten af te leiden, 

uitgaande van de natuurlijke watertypen. Daarom zijn landelijk nieuwe maatlatten opgesteld, de 

zogenaamde “default-maatlatten” voor sloten en kanalen (sept. 2007). Voor de kanalen in beheer 

van Rijkswaterstaat is dit al in een eerder stadium gedaan: in mei 2007 is het rapport getiteld 

`Afleiding MEP/GEP voor kanalen in beheer van Rijkswaterstaat’ opgeleverd. 

 

4.2.5. Huidige toestand van het oppervlaktewater 

De huidige toestand van het oppervlaktewater is beschreven aan de hand van chemische en 

biologische kwaliteitselementen. 

 

Chemische kwaliteitselementen  

De Kaderrichtlijn Water kent drie categorieën chemische stoffen, namelijk: Prioritaire Stoffen, 

Overige Verontreinigende Stoffen, en Biologie Ondersteunende Stoffen. Daarnaast zijn via de 

koppeling met de Drinkwaterrichtlijn (KRW art 7) de stoffen uit deze richtlijn van belang voor 

oppervlaktewater (en ook grondwater) bestemd voor menselijke consumptie (oppervlaktewater 

met drinkwaterfunctie).  
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Prioritaire Stoffen 

Door de Europese Commissie zijn 33 zgn. “prioritaire stoffen” aangewezen. Daarnaast worden in de 

praktijk ook de zogenoemde “76/464-stoffen” als prioritair behandeld. Deze stoffen zijn door de 

Europese Commissie aangewezen in de zogenaamde “Gevaarlijke Stoffen Richtlijn” (EG/76/464), 

die in 2013 zal opgaan in de Kaderrichtlijn Water. Het gaat hierbij om 17 stoffen, waarvan 10 

stoffen ook zijn gekenmerkt als “prioritaire stof”. Er bestaat dus een overlap tussen beide 

stoffenlijsten. In de risicoanalyse worden deze lijsten samengenomen, omdat de erin vermelde 

stoffen samen de chemische toestand bepalen. In de tabel voor de risicoanalyse worden genoemde 

stoffen kortweg als “prioritaire stoffen” aangeduid en zijn dus inclusief de “extra”  “76/464-

stoffen”. 

 

Overige Verontreinigende Stoffen 

Onder “overige verontreinigende stoffen” vallen de “Rijnrelevante-stoffen”, die zijn aangewezen 

door de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR). In totaal gaat het om 14 

“Rijnrelevante-stoffen” en nog eens 7 PCB's. 

 

Biologie Ondersteunende Stoffen 

 “Biologie ondersteunende stoffen” zijn stoffen die medesturend zijn voor de ontwikkeling van de 

ecologie in een waterlichaam. De keuze is onder meer gebaseerd op het onderzoek “Waterkwaliteit 

Vecht-Zwarte Water” (2002), maar ook op routinematige metingen van de waterbeheerders. Er 

zijn 12 stoffen geselecteerd in deze categorie, welke zijn opgenomen in de Richtlijn Monitoring. De 

belangrijkste van deze stoffen zijn nutriënten en zuurstof. 

 

“Drinkwaterstoffen” 

Grond- en oppervlaktewater bestemd voor menselijke consumptie dient op termijn na een 

eenvoudige zuivering aan de Drinkwaterrichtlijn te voldoen. De relevante stoffen met normering 

voor oppervlaktewater zijn opgenomen in het Besluit Kwaliteit en Meten Oppervlaktewater (BKMO). 

Dit besluit bevat ook (micro)biologische en temperatuurseisen.  

 

Biologische kwaliteitselementen 

Bij de biologische kwaliteitselementen worden verschillende planten- en diergroepen 

onderscheiden, namelijk: 

• vissen 

• ongewervelde dieren (macrofauna) 

• algen (fytoplankton en kiezelwieren) 

• watervegetatie (macrofyten) 

 
Chemische toestand en ecologische toestand 

Alle gegevens zijn samengevat in één oordeel over de chemische toestand en één oordeel over de 

ecologische toestand. De chemische toestand wordt bepaald door alleen de “prioritaire stoffen” 

(inclusief de 76/464-stoffen). De ecologische toestand wordt bepaald door de “overige 

verontreinigende stoffen”, de “biologie ondersteunende stoffen” en de “biologische 

kwaliteitselementen” (zie figuur 4.1).  

De beoordeling op basis van de verschillende kwaliteitselementen wordt ook in de rapportage naar 

de Europese Commissie opgenomen. 



 Adviesnota Rijn-Oost  – 10 maart 2008  pagina 26 / 133 

 

 
Figuur 4.1 Werkwijze beschrijving van de huidige toestand voor oppervlaktewater 

 

4.2.6. Chemische Toestand 

Het bereiken van de Goede Chemische Toestand (GCT) wordt bepaald door het al dan niet 

overschrijden van de MAC-waarde (Maximum Allowable Concentration) én de norm voor het 

jaargemiddelde van een prioritaire stof. Voor oppervlaktewater met een drinkwaterfunctie geldt de 

aanvullende eis dat bij de GCT ook de richtwaarden uit het BKMO niet mogen worden 

overschreden.  

De beschrijving van de Chemische Toestand is gebaseerd op de nulmeting prioritaire stoffen in 

2005. 

Kaart 5b laat de toetsing van prioritaire stoffen aan de MAC-waarde zien. Op een beperkt aantal 

locaties wordt de MAC-waarde overschreden voor de stoffen nonyl-fenol (Groot-Salland) en de som 

HCH’s (Regge en Dinkel). Voor de meeste waterlichamen geldt dat aan de MAC-waarde wordt 

voldaan. 

Kaart 5c toont de toetsing van prioritaire stoffen aan het jaargemiddelde. In de regionale 

waterlichamen wordt het jaargemiddelde steeds voor minimaal één prioritaire stof overschreden, 

waardoor de Goed  Chemische Toestand nergens wordt bereikt. Dit betreft vooral PAK’s: de som 

benzo(ghi)peryleen en indenopyreen. 

De toetsing op de stoffen uit het BKMO voor oppervlaktewater met een drinkwaterfunctie ontbreekt 

nog. Toetsing aan deze normen heeft nog niet plaats gevonden. Landelijk is dit onderwerp nog in 

discussie. 
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Achtergrond gegevens en methodiek voor toetsing van de Chemische Toestand 

De beschrijving van de Chemische Toestand is gebaseerd op de nulmeting prioritaire stoffen in 

2005. Voor deze nulmeting is het gehele pakket prioritaire stoffen gemeten op een aantal locaties, 

die representatief worden geacht voor de waterlichamen die stroomopwaarts hiervan liggen (zie 

kaart 5d). Waterschap Regge en Dinkel heeft bovendien nog aanvullende monitoringgegevens uit 

2007 gebruikt, waarbij de normoverschrijdende stoffen uit de nulmeting 2005 per waterlichaam 

zijn beoordeeld (periode januari-juni 2007). Op deze wijze kon een exacter beeld van de locaties 

van knelpuntenstoffen worden weergegeven. Voor de toetsing van de prioritaire stoffen is het 

jaargemiddelde en de MAC-waarde gebruikt. Indien een stof onder de detectiegrens werd 

aangetroffen, is de toetswaarde op een 0.5x de waarde van de detectiegrens gesteld, conform het 

huidige voorstel van de Europese Commissie. 

 

Chemische waterkwaliteitsproblemen op waterlichaamniveau betreffen in deelstroomgebied Rijn-

Oost enkele prioritaire stoffen, het nutriënt fosfaat en de zware metalen koper en zink.  

Er is in Rijn-Oost geen aanleiding om regionale maatregelen te treffen voor prioritaire 

probleemstoffen: een kosteneffectieve, brongerichte aanpak is alleen mogelijk in (inter)nationaal 

verband; het opruimen van restvervuiling is niet meer kosteneffectief mogelijk. 

 

Gelet op onzekerheden met betrekking tot de normstelling en de sterke autonome daling van de 

gehalten, blijven extra regionale (zuiveringstechnische) maatregelen voor fosfaat tot 2015 beperkt 

tot de waterlichamen, waarin: 

• de richtwaarden met een factor meer dan 2 worden overschreden 

• lozingen van rwzi’s een significante bijdrage aan de fosfaatbelasting leveren 

• de inrichting in 2015 op orde is 

• een relatie tussen ecologisch functioneren en fosfaatgehalte is vastgesteld 

 

In overleg met Rijkswaterstaat, directie IJsselmeergebied, is vastgesteld dat er voorlopig geen 

fosfaat-opgave voor Rijn-Oost is vanwege afwenteling naar het Zwarte Meer. 

 

Van de overige verontreinigende stoffen voldoen verreweg de meeste aan de nationale normen. Op 

basis van historische metingen komen wel lokaal normoverschrijdingen voor. De grootste 

knelpuntstoffen uit deze groep zijn koper en zink, die staan op de lijst van Rijn-relevante stoffen. 

In deelstroomgebied Rijn-Oost worden geen maatregelen voor koper en zink getroffen, alvorens 

toetsmethoden voor de bepaling van werkelijke risico’s wettelijk zijn verankerd, en is vastgesteld 

dat in enig waterlichaam sprake is van daadwerkelijke risico’s als gevolg van de aanwezigheid van 

deze stoffen. Overschrijding van het MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico) wordt niet als voldoende 

reden gezien voor het treffen van maatregelen, omdat overschrijding van het MTR slechts een 

theoretisch, potentieel risico inhoudt. 

Koper en zink overschrijden de vigerende nationale normen (MTR) in respectievelijk 40 en 15% 

van de waterlichamen. De MTR-normen voor zware metalen zijn de afgelopen jaren ter discussie 

komen te staan als aangrijpingspunt voor maatregelen, omdat overschrijding van deze normen 

slechts een theoretisch, potentieel risico voor het waterleven inhoudt. Recentelijk zijn betere 

methoden beschikbaar gekomen, waarbij de werkelijke risico’s van zware metalen voor het 

waterleven in oppervlaktewateren in beeld kunnen worden gebracht. Deze methoden zijn inmiddels 

in een beperkt aantal oppervlaktewateren in Nederland, waaronder enkele in Rijn-Oost, toegepast. 

De resultaten van deze onderzoeken geven aanleiding om te veronderstellen dat in vrijwel geen 
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enkel waterlichaam in Rijn-Oost sprake zal zijn van werkelijke risico’s. Voorgesteld wordt om in 

deelstroomgebied Rijn-Oost geen maatregelen voor zware metalen te treffen, voordat de nieuwe 

methoden wettelijk zijn verankerd en is vastgesteld dat in enig waterlichaam sprake is van 

werkelijke risico’s als gevolg van de aanwezigheid van deze stoffen. 

 

4.2.7. Ecologische Toestand 

Voor de beoordeling van de ecologische toestand kan onderscheid worden gemaakt in een oordeel 

over de biologische groepen enerzijds (vissen, macrofauna, macroflora en fytoplankton) en een 

toetsing van de stofgroepen “biologie ondersteunende stoffen” en “overige verontreinigende 

stoffen” anderzijds.  

 

Biologie Ondersteunende Stoffen fosfaat, stikstof en zuurstof 

Tot nog toe is voor de beoordeling van nutriëntenconcentraties in Nederland veelal gebruik 

gemaakt van de MTR-waarde (Maximaal Toelaatbaar Risico) voor stikstof en fosfaat. Recentelijk 

zijn in deelstroomgebied Rijn-Oost ook richtwaarden ontwikkeld voor nutriënten gerelateerd aan 

watertype en ambitieniveau.Voor de rijkswateren IJssel en Zwarte Water (R7) en Twentekanalen 

(M7) zijn geen regionale richtwaarden afgeleid. 

Het begrip MTR wordt vervangen door MKE (Milieukwaliteitseisen). Voor sterk veranderde en 

kunstmatige wateren mogen voor biologie ondersteunende stoffen regionale normen worden 

afgeleid. De toetsing van de nieuwe meetgegevens uit 2007 aan deze nieuwe normen wordt in de 

waterbeheerplannen en het SGBP opgenomen. 

 

De kaarten 13c en 13d geven de toetsingen aan de MTR en aan de regionale richtwaarde weer. 

Onderstaande tabel 4.3 presenteert de genoemde regionale richtwaarden. 

 

Tabel 4.3 Regionale richtwaarden Biologie Ondersteunende Stoffen en MTR-norm 
R5, R6, R7 en R12 Parameter Eenheid M1 en M8 M3 

Stagnant tot 

langzaam stromend Stromend 

MTR 

Totaal fosfaat Mg P/l 0,15 0,12 0,15 0,14 0,15

Totaal stikstof Mg N/l 3,2 2,5 3,2 4 2,2

Temperatuur °C 25 25 25 25 

Zuurgraad/pH - 5,5-8,5 5,5-8,5 5,5-8,5 5,5-8,5 

Doorzicht M 0,9 0,9 nvt Nvt 

Zoutgehalte mg Cl/l 200 200 150 150 

Zuurstofverzadiging % 60-120 60-120 70-120 70-120 

Bron: Afleiding voorlopige GEP-normen algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen Rijn-Oost, maart 

2007.  

 

Stikstof 

In ruim 25 % van de waterlichamen wordt de MTR voor stikstof gehaald. Dit betekent dat in bijna 

75 % de MTR niet wordt gehaald. In ruim 45 % van de waterlichamen wordt de MTR tot 2 keer 

overschreden. Deze overschrijding komt gebiedsbreed voor, maar minder in het gebied van Reest 

& Wieden. De sterkste normoverschrijdingen (meer dan 2 keer MTR) komen voor in de oostelijke 

waterschappen Regge & Dinkel en Rijn & IJssel, en in beperktere mate in waterschap Velt & Vecht. 
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De toetsing van de stikstofconcentratie aan de regionale richtwaarde laat een gunstiger beeld zien 

dan de toetsing aan de MTR.  De regionale richtwaarde voor stikstof is voor de meeste watertypen 

soepeler; met name voor de stromende R-typen. De mate van normoverschrijding is hierdoor 

minder en ook het totale aantal waterlichamen met een normoverschrijding is minder. Duidelijk is 

wel dat gebiedsbreed - ook volgens de toetsing aan de regionale werknorm - stikstof in de meeste 

waterlichamen nog een knelpunt vormt, vooral in het oostelijk deel van deelstroomgebied Rijn-

Oost. 

 

Fosfaat 

In ruim 65 % van de waterlichamen wordt de MTR voor fosfaat gehaald. Dit betekent dat in bijna 

35 % de MTR niet wordt gehaald. In ongeveer 6 % van de waterlichamen wordt de MTR 2 tot 5 

keer overschreden en in 4 % meer dan 5 keer. Voor fosfaat geldt dat de meeste en sterkste 

normoverschrijdingen in het gebied van waterschap Regge & Dinkel voorkomen. De toetsing van 

de fosfaatconcentratie aan de regionale richtwaarde laat een vrijwel identiek beeld zien als de 

toetsing aan de MTR, aangezien de beide normen weinig verschillen.  

 

Zuurstof 

De zuurstofconcentraties zijn getoetst aan de MTR. De meeste waterlichamen voldoen hieraan. In 

het noordoostelijke gebied, grotendeels in waterschap Velt & Vecht, komen de meeste 

normoverschrijdingen voor. Verder komen verspreid over het gebied nog enkele overschrijdingen 

voor. 

 

Overige verontreinigende stoffen: koper en zink 

Voor de “overige verontreinigende stoffen” is getoetst aan de normen uit de Regeling 

Milieukwaliteits Eisen gevaarlijke stoffen oppervlaktewateren (MKE, vrijwel identiek aan 4de Nota 

Waterhuishouding, MTR). De “overige verontreinigende stoffen” vormt een grote groep stoffen, 

waaronder de meeste “Rijnrelevante-stoffen”. De meeste “overige verontreinigende stoffen” 

voldoen aan de nationale normen. Op basis van historische metingen komen wel lokaal 

normoverschrijdingen voor. De grootste knelpuntstoffen uit deze groep vormen koper en zink (deze 

staan op de lijst van “Rijnrelevante-stoffen”). 

Kaart 13 a toont de toetsingsgegevens van koper. In ruim 40 % van de waterlichamen wordt de 

natio-nale norm voor koper overschreden. De meeste en grootste overschrijdingen komen voor in 

gebieden van de waterschappen Regge & Dinkel en van Rijn & IJssel.  

Zink overschrijdt in ongeveer 15 % van de waterlichamen de MKE. Ook hier treden de meeste 

normover-schrijdingen op in gebieden van Regge & Dinkel en Rijn & IJssel. 

De Kaderrichtlijn Water biedt ruimte voor een tweede-lijns-beoordeling van zware metalen, waarin 

de bio-beschikbaarheid wordt meegenomen. Indien bij een normoverschrijding blijkt dat de 

betreffende stof niet bio-beschikbaar is, dan vormt de normoverschrijding op zichzelf geen 

knelpunt. Vanaf 2007 monitoren de waterbeheerders aanvullende variabelen om ook de bio-

beschikbaarheid van zware metalen te kunnen vaststellen. Vanaf 2008 zullen de resultaten hiervan 

gebruikt worden bij de beschrijving van de huidige situatie. De eerste resultaten geven bij 

waterschap Regge & Dinkel een gunstiger beeld weer. 
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Biologische beoordeling 

 

Macrofauna 

Bij het toetsen van de beken en rivieren met de maatlat voor natuurlijke watertypen blijkt dat voor 

macrofauna het grootste deel van de waterlichamen in de klasse ontoereikend valt. De verklaring 

hiervan is dat veel van deze monsterpunten in de R-typen in landbouwgebieden liggen, waarvan 

het watersysteem in de loop van de tijd sterk is veranderd en waardoor de stroming in 

watergangen is afgenomen. Stroming is de belangrijkste factor voor het voorkomen van specifieke 

macrofauna, zoals verwacht mag worden in R-typen. De afwezigheid van voldoende stroming en de 

niet-natuurlijke verdeling van stroming over het jaar (ook veroorzaakt door wateraanvoer) kunnen 

de lage resultaten op  

de maatlat voor macrofauna verklaren. In het kanaal Beukers Steenwijk en de daarmee in 

verbinding staande Wieden en Weerribben (waterschap Reest & Wieden) scoort de macrofauna 

goed. 

 

Macrofyten 

Bij de beken en rivieren vallen de macrofyten voor het grootste deel in de klassen slecht en  

ontoereikend. De lage scores voor macrofyten worden ook hier verklaard door het gebrek aan  

(voldoende) stroming door de herinrichting van het watersysteem in de loop der tijd. Van enkele  

waterschappen zijn geen gegevens van de afgelopen jaren beschikbaar. Bij het kanaal Beukers 

Steenwijk en de daarmee in verbinding staande Wieden en Weerribben (waterschap Reest & 

Wieden) vallen de macrofyten in de klassen matig en goed. De Macrofyten in de IJssel scoren 

goed. De inrichting van de oeverzone (breedte en dieptevariatie, oeverinrichting), maar ook de 

chemie, zijn belangrijke factoren voor een goede ontwikkeling van de macroflora. Nader onderzoek 

moet aangeven welke verbeteringen de score omhoog zouden kunnen brengen.  

 

Vissen 

Gegevens over het kwaliteitselement vissen werden tot nu toe niet tot nauwelijks door de 

waterschappenverzameld. Voor de IJsel en het Zwarte water is deze informatie wel beschikbaar. 

Vissen scoren in deze wateren matig. Door de komst van de Kaderrichtlijn Water worden nu meer 

wateren op vissenbemonsterd. De beschikbare gegevens voor de beken en rivieren vallen in de 

klasse ontoereikend. Het ontbreken van stroming, maar ook de aanwezigheid van stuwen en 

andere kunstwerken, belemmeren de migratie van vissen.Voor de watertypen kanalen, sloten en 

meren zijn geen gegevens van vissen beschikbaar. 

 

Fytoplankton en kiezelwieren 

Van dit kwaliteitselement zijn maar beperkt waterschapsgegevens beschikbaar. In IJssel en in 

Zwarte water scoren kiezelwieren zeer goed en in de Twenthekanalen het fytoplankton goed.  

 

Oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater 

De stoffen uit de Drinkwaterrichtlijn zijn van belang voor oppervlaktewater (en ook grondwater) 

bestemd voor menselijke consumptie. Toetsing aan deze normen heeft nog niet plaats gevonden. 

Landelijk is dit onderwerp nog in discussie. 

 

Drinkwaterstoffen 

Grond- en oppervlaktewater bestemd voor menselijke consumptie dient op termijn na een 



 Adviesnota Rijn-Oost  – 10 maart 2008  pagina 31 / 133 

eenvoudige zuivering aan de Drinkwaterrichtlijn te voldoen. De relevante stoffen met normering 

voor oppervlaktewater zijn opgenomen in het Besluit Kwaliteit en Meten Oppervlaktewater (BKMO).  

Dit besluit bevat ook (micro)biologische en temperatuurseisen 

 

4.3. GRONDWATER 

4.3.1. Grondwaterlichamen  

Voor wat betreft grondwater is de beschrijving gericht op twee aspecten: de grondwaterlichamen 

en de beschermde gebieden. De beschermde gebieden zijn beschreven in paragraaf 4.3. 

 

De KRW gaat uit van een afbakening in aparte waterlichamen. Een grondwaterlichaam wordt 

gedefinieerd als een afzonderlijke grondwatermassa met een eenduidig te omschrijven chemische 

en kwantitatieve toestand.  

 

De begrenzing van de grondwaterlichamen is gebaseerd op algemene hydrologische 

systeemkenmerken. Criteria voor de begrenzing zijn: 

• indeling in stroomgebieden 

• geologische opbouw van de ondergrond 

• onderscheid tussen zoet en zout water. 

 

 
Figuur 4.2 Begrenzing grondwaterlichamen 

 

In deelstroomgebied Rijn-Oost komen de typen grondwaterlichamen “zand” en “zand met deklaag” 

voor. In figuur 4.2. is de begrenzing van de grondwaterlichamen weergegeven. 

 

 De begrenzing van de grondwaterlichamen wijkt op een aantal punten af van de Landelijke 

Karakterisering uit 2004 (KRW, art. 5). Conform landelijke afspraken zijn er een aantal wijzigingen 

doorgevoed. Zo wordt er geen ondiep klei-veen grondwaterlichaam meer gedefinieerd. Dit 

onderscheid wordt alleen gemaakt als er een duidelijk geochemisch onderscheid is tussen de diepe 

grondwaterlichamen. Verder worden er geen landgrensoverschrijdende grondwaterlichamen meer 

onderscheiden (voorheen 9 stuks). Overigens betekent dit niet dat er geen rekening meer hoeft te 

worden gehouden met grensoverschrijdende grondwaterstroming. Daar waar relevant moet dit 
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worden meegenomen bij de beschrijving van de grote grondwaterlichamen.. Evenals elders in 

Europa worden nu de onttrekkingslocaties op kaart aangegeven Het gaat daarbij om drie typen 

onttrekkingen (kaart 4a): 

• grondwateronttrekking voor de openbare drinkwatervoorziening 

• industriële grondwaterwinning t.b.v. menselijke consumptie 

• kleine particuliere grondwateronttrekkingen voor menselijke consumptie (vooral 

recreatieterreinen). 

NB: Naast grondwater zijn er in Rijn-Oost ook een aantal oppervlaktewaterlichamen van waaruit 

water wordt onttrokken voor de bereiding van drinkwater. Het gaat om de drinkwaterwinningen 

Vechterweerd (Vecht-Zwarte Water), Engelse Werk (Ijssel) en Sint Jansklooster (Wieden-

Weerribben). 

 

4.3.2. Huidige toestand van de grondwaterlichamen 

Bij het beschrijven van de te realiseren doelen voor grondwater wordt onderscheid gemaakt in het 

bereiken van de kwantitatieve toestand en de kwalitatieve toestand 

 

Huidige kwantitatieve toestand  

De goede kwantitatieve toestand van het grondwaterlichaam heeft betrekking op de 

grondwatervoorraad, zoutwaterintrusie en op de beïnvloeding van terrestrische (verdroging) en 

aquatische ecosystemen. De grondwatervoorraad mag daarbij niet uitgeput raken en er mag geen 

sprake zijn van significante ecologische schade op het oppervlaktewater en/of terrestrische 

vegetaties. De beoordeling van de beïnvloeding van terrestrische vegetaties beperkt zich tot de 

grondwaterafhankelijke Natura2000-gebieden. 

 

Met het KRW-kwantiteitsmeetnet dient de kwantitatieve toestand van het grondwater bepaald te 

worden. Deze herkarakterisering heeft nog niet plaats gevonden. In het volgende wordt daarom 

een inschatting gegeven. 

 

Evenwicht onttrekking –aanvulling en zoutwaterintrusie 

Evenals in de karakterisering van 2004 is de verwachting dat de grondwaterlichamen de goede 

toestand in 2015 bereiken.  

 

Schade terrestrische ecosystemen 

In Rijn-Oost liggen in totaal 26 Natura2000-gebieden. Een groot deel daarvan is 

grondwaterafhankelijk. Veelal hebben de grondwaterafhankelijke Natura2000-gebieden een te lage 

grondwaterstand en/of onvoldoende kwel waardoor de gewenste natuurdoeltypen onvoldoende zijn 

ontwikkeld en er sprake is van verdroging. 

 

Huidige kwalitatieve toestand  

De kwalitatieve toestand heeft betrekking op de grondwaterkwaliteit van de regionale 

grondwaterlichamen.  

 

In 2006 is voor een groot deel van Nederland een nulmeting uitgevoerd in het concept monitoring 

meetnet. Dit meetnet bestond uit de meetpunten op globaal 10 en 25 meter diepte. Een belangrijk 

onderdeel van de nulmeting waren de metingen naar het voorkomen van bestrijdingsmiddelen. 

Deze metingen waren in 2004 nog nauwelijks beschikbaar. Voor nitraat en bestrijdingsmiddelen is 
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getoetst aan Europese normen. Voor de overige stoffen moet landelijk nog drempelwaarden 

worden bepaald. Voorlopig zijn de overige relevante stoffen getoetst aan regionaal afgeleide 

concept-toetswaarden, die in opdracht van o.a. Rijn-Oost zijn ontwikkeld. 

 

Wijze van toetsen 

Of de grondwaterlichamen in goede toestand zijn is afhankelijk van de wijze van toetsen. Hierover 

zijn binnen Nederland nog geen afspraken gemaakt (bijvoorbeeld over de wijze waarop wordt 

omgegaan met verschillende dieptes of verschillen in homogeen gebiedstypes). In Europees 

verband is een concept  Guidance ‘Groundwater Chemical Status’ versie no 1.1 (Drafting Group 

WGC-2, 23 May 2007) gereed. In deze guidance wordt voorgesteld om een criterium te hanteren 

van 20% overschrijding. Tevens moet rekening worden gehouden met de betrouwbaarheid en 

representativiteit van het KRW meetnet. Daarnaast vraagt de GWR om elke individuele 

overschrijding te beoordelen en te verklaren. De bovenbeschreven regels moeten nog in een 

Nederlandse handleiding voor de toetsing worden verwerkt. De beoordeling van de goede 

toestand is daarom globaal gedaan op basis van de hierboven beschreven Europese aanpak.  

 

De uitkomsten van de nulmeting in 2006 laten voor Rijn-Oost zien dat er overschrijdingen zijn voor 

nitraat en bestrijdingsmiddelen. In het najaar van 2007 zijn de meetpunten opnieuw bemonsterd, 

de analyseresultaten hiervan zijn nog niet bekend. 

 

Nitraat  

Nitraat wordt in 17 filters in grondwaterlichaam “Rijn-Oost zand zonder deklaag” (15 ondiep, 2 

diep) boven de norm van 50 mg/l aangetroffen. Dit is respectievelijk 24% en 4% van het aantal 

locaties. In het “grondwaterlichaam met deklaag” komen geen overschrijdingen voor.  

 

Bestrijdingsmiddelen 

In deelstroomgebied Rijn-Oost worden in alle grondwaterlichamen in de diepe en/of ondiepe filters 

bestrijdingsmiddelen boven de normen aangetroffen; in grondwaterlichaam “zand zonder deklaag” 

zowel diep als ondiep en in grondwaterlichaam “zand met deklaag” alleen diep. Voor 

grondwaterlichaam “zand met deklaag” wordt in circa 18% van de filters bestrijdingsmiddelen 

aangetroffen. In grondwaterlichaam “zand zonder deklaag” is dit respectievelijk circa 15%. 

 

Overige stoffen  

Zware metalen worden aangetroffen in lichte overschrijdingen, die inherent zijn aan de keuze van 

de concept –toetswaarden.  

 

Relatie grondwater – oppervlaktewater – terrestrische vegetaties 

De toestand van het grondwater wordt getoetst op een diepte van 10-25 meter beneden maaiveld. 

De beïnvloeding van het oppervlaktewater vindt vaak plaats vanuit de eerste meters van het 

bovenste grondwater. De concentraties van nitraat in het bovenste grondwater is vaak hoger dan 

50 mg/l. Door uit- en afspoeling wordt daardoor de oppervlaktewaterkwaliteit beïnvloed. Hetzelfde 

geldt mogelijk voor fosfaat en bestrijdingsmiddelen.  

 

De beïnvloeding vanuit het grondwater naar terrestrische vegetaties beperkt zich voor de KRW tot 

de grondwaterafhankelijke Natura2000-gebieden. In veel van die gebieden is de 

grondwatertoestand vanwege de verdroging niet op orde. Per Natura2000-gebied is bepaald of er 
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vanuit Natura2000 mogelijk aanvullende eisen worden gesteld aan het grondwater, het 

oppervlaktewater, of aan beide. Vooral waar het gaat om Natura2000-gebieden met een “sense of 

urgency” is afstemming van maatregelen noodzakelijk. In het Natura2000-gebied Olde Maten & 

Veerslootlanden moeten zowel grondwatermaatregelen als oppervlaktewatermaatregelen worden 

uitgevoerd. 

 

4.4. BESCHERMDE GEBIEDEN 

Beschermde gebieden zijn gebieden die een beschermingsstatus hebben op basis van verschillende 

EU-richtlijnen. De volgende typen gebieden worden onderscheiden (zie ook art. 7, lid 1 en KRW 

bijlage IV): 

• Waterlichamen (grond- en oppervlaktewater) die zijn aangewezen voor onttrekking van water 

voor menselijke consumptie (aangewezen conform richtlijn 2000/60/EG, KRW-artikel 7) 

• Gebieden die voor de bescherming van economisch significante in het water levende planten- 

en diersoorten zijn aangewezen. Bijvoorbeeld beschermde gebieden voor schelpdierkweek en 

visvangst (aangewezen conform richtlijnen 79/929/EEG en 78/659/EEG) 

• Zwemwater en overige recreatie (conform de zwemwaterrichtlijn (76/160/EEG) en recent 

opgevolgd door de zwemwaterrichtlijn 2006/7/EG) 

• Gebieden die voor de bescherming van habitats of van soorten zijn aangewezen, waarbij het 

behoud of de verbetering van de watertoestand een belangrijke factor vormt bij de 

bescherming (aangewezen conform richtlijnen 79/160/EEG en 92/43/EEG, Natura2000-

gebieden) 

 

Naast genoemde beschermde gebieden is heel Nederland onderscheiden als nutriëntgevoelig 

gebied. Het nitraatprogramma voor nutriëntgevoelige gebieden (91/676/EEG) is dan ook van 

toepassing op heel Nederland. Centraal daarbij staat de implementatie van de Nitraatrichtlijn 

 

De voor grondwater relevante beschermde gebieden zijn: 

• onttrekkingen bestemd voor menselijke consumptie 

• beschermde gebieden voor soorten en habitats (Natura2000-gebieden) 

• beschermde gebieden voor zwemwater en overige recreatie 

 

4.4.1. Onttrekkingen bestemd voor menselijke consumptie  

De onttrekkingen bestemd voor menselijke consumptie zijn opgenomen in het “register 

beschermde gebieden”. Naast de onttrekkingen door drinkwaterbedrijven zijn ook onttrekkingen 

door levensmiddelenindustrie en door recreatiebedrijven met een eigen drinkwatervoorziening 

relevant. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is het bevoegde gezag dat beoordeelt of bij 

gebruik van water in de levensmiddelenindustrie sprake is van ‘water voor menselijke consumptie’. 

VROM overlegt momenteel met de VWA om een lijst samen te stellen van industriële winningen 

voor menselijke consumptie. De regionale VROM inspectie houdt toezicht op de bedrijven die 

drinkwater aan derden leveren. In Rijn-Oost worden de volgende onttrekkingen voor menselijke 

consumptie onderscheiden: 

• 48 onttrekkingen openbare drinkwatervoorziening 

• 3 industriële onttrekkingen 

• enkele tientallen kleine recreatieve onttrekkingen 

Vanwege het ontbreken van inzicht in de waterkwaliteit van de industriële en recreatieve 
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grondwateronttrekkingen zijn voor de beoordeling van de kwalitatieve toestand alleen de 

drinkwaterwinningen in beschouwing genomen. In Overijssel en Gelderland is het drinkwaterbedrijf 

Vitens actief en in Drenthe is dit Waterleidingsmaatschappij Drenthe (WMD).  

Met de studie “Doelen, maatregelen en kosten voor de grondwaterlichamen van Rijn-Noord, Rijn-

Oost en Nedereems” is in detail de chemische toestand van de winningen in beeld gebracht.  

 

Door de waterleidingbedrijven en de provincies zijn daarnaast op grond van de in 2007 

geactualiseerde karakteriseringen en opgestelde factsheets per winning alle drinkwaterwinningen 

getypeerd naar kwetsbaarheid aan de hand van de geologische opbouw van de ondergrond 

(aanwezigheid beschermende slecht doorlatende lagen) en de functie-gerelateerde belasting : 

• Type I: Niet kwetsbaar (gespannen winning) 

• Type II: Weinig kwetsbaar  

• Type III: Kwetsbare winning 

• Type IV: Zeer kwetsbare winning 

 

De toestand van de grondwateronttrekkingen ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening 

is beoordeeld aan de hand van de volgende parameters: nitraat (50 mg/l), sulfaat (150 mg/l), 

chloride (100 mg/l) en bestrijdingsmiddelen (0.1 ug/l). Van de industriële onttrekkingen die vallen 

onder het begrip menselijke consumptie zijn nog geen gegevens beschikbaar. 

 

Uitgaande van de afzonderlijke drinkwaterwinlocaties is in deelstroomgebied Rijn-Oost sprake van 

overschrijding van de voorlopige toetswaarde voor chloride (8%), nitraat (15%), sulfaat (2%) en 

bestrijdingsmiddelen (23%). Ook is in bijna 25% van de winningen sprake van overschrijding van 

de toetswaarde voor bestrijdingsmiddelen in tenminste één van de winputten. Bij 20 winningen 

(32%) wordt geen enkele toetswaarde overschreden.  

 

Ook de risico’s van puntbronnen zijn geëvalueerd voor grondwateronttrekkingen bestemd voor 

menselijke consumptie. Uit de resultaten valt op dat in de directe invloedssfeer van de 

grondwaterwinningen - ondanks de lopende en al uitgevoerde saneringsinspanning in Nederland - 

nog altijd sprake is van tientallen tot duizenden potentiële puntverontreinigingen. Bij een aantal 

winningen is sprake van de aanwezigheid van cq de overschrijdingen van normen van 

verontreinigende stoffen uit bodemverontreinigingen in pompputten. Bij 12 % van de winningen 

wordt momenteel de norm in een pompput overschreden (at risk) en bij 33 % van de winningen 

bestaat gevaar op een toekomstige overschrijding (possible at risk).  

 

Toestand industriële onttrekkingen 

De eerder genoemde (drie) industriële winningen ontrekken het grondwater onder een (dikke) 

kleilaag. Hierdoor worden deze winningen fysiek beschermd. Bij één winning (Grolsch) is sinds 

begin jaren ‘90 van de vorige eeuw een grondwaterbeschermingsgebied (boringvrije zone) van 

kracht. Verder geldt voor het watervoerende pakket - waaruit de andere twee winningen 

onttrekken - vanwege de zeer goede kwaliteit al sinds 1991 dat dit pakket is gereserveerd voor de 

openbare drinkwatervoorziening en voor hoogwaardige industriële doelen. 

 

Toestand kleine particuliere grondwateronttrekkingen 

Er wordt vanuit gegaan dat het rijk de toestandbeschrijving van de kleine particuliere 

onttrekkingen voor haar rekening neemt. 
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4.4.2. Natura2000-gebieden 

In het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn de zogenaamde Natura2000-gebieden 

aangemeld, waar specifieke diersoorten en/of hun leefgebied beschermd moeten worden. Conform 

de KRW zijn deze gebieden, voor zover ze een directe relatie hebben met water, opgenomen 

worden in het Register van beschermde gebieden. Er worden drie typen Natura2000-gebieden 

onderscheiden: 

• Natura2000-gebieden die onherstelbare schade leiden tenzij de watercondities zo snel 

mogelijk, maar uiterlijk voor 2016 op orde zijn gebracht ('sense of urgency').  

• Natura2000-gebieden met een status van 'TOP-gebied verdroging'. Dit zijn gebieden waar de 

verdroging een punt van zorg is. Voor de TOP-gebieden geldt dat de maatregelen tegen 

verdroging in 2013 moeten zijn gerealiseerd. Deze planning geldt ook voor TOP-gebieden 

buiten de Natura2000-begrenzing.  

• Overige Natura2000-gebieden met een wateropgave. Hier gaat het om de overige gebieden 

met een wateropgave volgens het 'Natura2000-doelendocument'. Ook in deze gebieden zijn 

optimale watercondities voor Natura2000 van belang. In deze gebieden worden de 

beheermaatregelen op langere termijn ingevuld. 

Welke gebieden dit zijn is weergegeven in bijlage 2.  

 

4.4.3. Beschermde gebieden voor zwemwater en overige recreatie 

In deelstroomgebied Rijn-Oost liggen 47 zwemplaatsen (kaart 4b). De KRW verplicht tot het 

opnemen in het Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) van maatregelenprogramma’s voor de uitvoering 

van de Zwemwaterrichtlijn (ZWR), die in 2006 van kracht is geworden. De uiterlijke termijn voor 

het halen van de doelstellingen die volgen uit de nieuwe Zwemwaterrichtlijn is 2015. Hieruit volgt 

dat maatregelen die genomen moeten worden om deze doelstellingen te bereiken genomen 

moeten worden in de periode van nu tot aan 2015. In Cluster Milieu (ministerie van VROM) van 30 

maart 2006 is besloten om een gedeeltelijke koppeling te leggen tussen de 

maatregelenprogramma’s Zwemwaterrichtlijn en de maatregelenprogramma’s (SGBP 2009) van de 

KRW. 

 

Dit betekent dat de nadruk wordt gelegd op zwemwaterlocaties waarvan het vermoeden bestaat - 

of waarvan op basis van meetgegevens bekend is - dat er maatregelen moeten worden getroffen 

om te voldoen aan de doelstellingen (microbiologisch en blauwalgen) van de nieuwe 

Zwemwaterrichtlijn. Om tot een maatregelenpakket te komen is het volgens de ZWR -systematiek 

verplicht (na implementatie van de Zwemwaterrichtlijn in nationale wetgeving, maart 2008) een 

zwemwaterprofiel op te stellen. Dit is een analyse van de zwemwaterlocatie op het voorkomen van 

verontreinigingen. In Cluster Milieu is afgesproken dat de waterbeheerders vooruitlopend op de 

wettelijke verplichting starten met het opstellen van de zwemwaterprofielen. Na het uitvoeren van 

de zwemwaterprofielen kan in overleg met de betrokken beheerders of gemeenten de verschillende 

analysevarianten van maatregelenpakketten worden samengesteld.  De zwemwaterprofielen 

moeten uiterlijk in maart 2011 zijn opgesteld. 

 

Toelichting per provincie binnen de regio Rijn-Oost  

Provincie Drenthe 

Er zijn 16 zwemwateren waar een profiel voor opgesteld moet worden. Op basis van de huidige 

zwemwaternormen zijn er geen bacteriologische problemen, behalve een enkele incidentele 
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overschrijding die wordt toegeschreven aan watervogels. Er zijn geen problemen met blauwalgen. 

Voor een deel van de zwemwateren zijn de waterschappen gestart met het monitoren van de 

waterkwaliteit volgens de nieuwe parameters, in combinatie met toetsing aan de nieuwe normen. 

Op basis van zowel de oude als de nieuwe parameters, is de verwachting dat er geen ingrijpende 

en kostbare maatregelen voort zullen komen uit de zwemwaterprofielen als deze opgesteld 

worden. Het opstellen van de profielen heeft geen prioriteit en de waterschappen hebben dan ook 

nog geen planning hiervoor. 

   

Provincie Overijssel  

Er zijn 15 openbare zwemgelegenheden waaraan de functie “zwemwater” is toegekend en 

waarvoor een zwemwaterprofiel moet worden opgesteld. Van vier zwemwateren is al een 

zwemprofiel opgesteld. Hierbij is bewust gekozen voor dat deel van de zwemgelegenheid, waar 

naar verwachting de meeste problemen zouden kunnen spelen. In 2006 is gestart met het meten 

volgens de nieuwe parameters. Uit de zwemwaterprofielen komt naar voren dat de invloed van de 

onderzochte (mogelijke) vervuilingsbronnen niet aangetoond is, of in een enkel geval gering is. De 

zwemwaterkwaliteit op basis van de nieuwe (bacteriologische) parameters blijkt uitstekend te zijn 

tot incidenteel goed. Het is de verwachting dat de nog op te stellen zwemwaterprofielen van de 

overige 11 zwemplassen overeenkomstige resultaten zullen hebben. Bij 2 zwemplassen vormen 

blauwalgen soms een probleem. Landelijk (RIZA) wordt onderzoek gedaan naar mogelijke 

beheersmaatregelen voor blauwalgen. Er zijn nog geen beheersmaatregelen geformuleerd voor 

deze plassen. Er wordt nu nog gewerkt aan drie zwemwaterprofielen. Voor het opstellen van de 

zwemwaterprofielen van ca. 25 zwemtgelegenheden bij campings is advies gevraagd aan het 

betreffende waterschap. 

  

Gelderland 

Het betreft het beheersgebied van Waterschap Rijn & IJssel. Van de 16 zwemwateren zijn er 3 als 

“mogelijke probleemlocatie” (op grond van de nieuwe normen) geïdentificeerd op basis van 

historische bacteriologische gegevens en waarnemingen van blauwalgen. Voor deze plassen 

worden nu de zwemwaterprofielen opgesteld. De verwachting is dat er geen ingrijpende en 

kostbare maatregelen nodig zullen zijn. Dit geldt ook voor de 13 overige plassen. Naar verwachting 

zal dit jaar nog 1 zwemwaterprofiel worden opgesteld en vervolgens 6 in 2008 en 6 in 2009. Het 

gaat in alle gevallen om geïsoleerde plassen met een overwegend goede waterkwaliteit. 

Blauwalgen zorgen slechts in een enkel geval voor problemen. 

  

Conclusie op basis van de stand van zaken december 2007 

Overwegend is de waterkwaliteit van de provinciale zwemwateren in de regio Rijn-Oost goed. De 

verwachting is dat ook op basis van de normen van de nieuwe Zwemwaterrichtlijn er weinig 

problemen zullen zijn. Incidenteel doen zich problemen voor met blauwalgen. Aangezien landelijk 

(RIZA) nog onderzoek wordt gedaan naar mogelijke beheersmaatregelen voor blauwalgen zijn er 

nog geen beheersmaatregelen opgesteld voor deze plassen. Er moet wel bedacht worden dat nog 

veel zwemwaterprofielen moeten worden opgesteld.  
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5. INVLOEDEN OP DE WATERKWALITEIT 

5.1. INVLOEDEN OP DE OPPERVLAKTEWATERLICHAMEN 

Belasting van oppervlaktewater binnen het gebied van Rijn-Oost wordt gevormd door stoffen, 

inrichting, hydrologie en intensiteit van onderhoud. Als basis hiervoor dient hoofdstuk 4 (Menselijke 

activiteiten en belastingen) uit de “Karakterisering deelstroomgebied Rijn-Oost” (december 2004). 

 

Stoffen 

De stoffen stikstof, fosfaat, koper, nikkel, en zink overschrijden de normen op grote schaal. Verder 

blijkt dat ook een aantal prioritaire stoffen binnen Rijn-Oost de normen overschrijden. “Overige 

stoffen” veroorzaken op het niveau van waterlichaam geen problemen. Dit sluit echter niet uit dat 

er lokaal problemen voorkomen met bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen en zuurstof. 

 

De belastingen met de vijf genoemde probleemstoffen wordt veroorzaakt door vier bronnen/routes 

(figuur 5.1): 

• lozingen vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties (paars) 

• industriële en overige puntlozingen, o.a. overstorten (rood) 

• diffuse belasting (groen) 

• aanvoer uit Duitsland via IJssel (lichtgeel) 

• aanvoer uit Duitsland (donkergeel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1: Belasting vanuit Duitsland (totaal fosfaat, totaal stikstof, koper) 

 

Aanvoer vanuit Duitsland via de IJssel heeft een belangrijke invloed op de waterkwaliteit binnen 

deelstroomgebied Rijn-Oost als totaal. De situatie voor nikkel en zink is vergelijkbaar met die van 

koper. Aanvoer vanuit Duitsland over de regionale rivieren is van minder grote invloed. 

De belasting binnen Rijn-Oost (dus zonder invloed vanuit Duitsland) wordt vooral veroorzaakt door 
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rioolwaterzuiveringsinstallaties  en door diffuse verontreiniging (figuur 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.2: Belasting binnen Nederland (totaal fosfaat, totaal stikstof, koper) 

 

Diffuse belasting bestaat uit bijdragen vanuit de bodem, atmosferische depositie, kwel en landbouw 

en speelt een grote rol bij het voorkomen van stikstof. De belasting door effluent uit 

rioolwaterzuiverings-installaties kan per waterlichaam sterk verschillen. In sommige wateren is het 

effect van effluent dominant; dit geldt vooral voor fosfaat. Voor een aantal zuiveringen loopt 

onderzoek naar verbetering van het effluent. Belasting met zware metalen wordt voornamelijk door 

beide genoemde bronnen van verontreiniging veroorzaakt. Industriële verontreinigingsbronnen en 

overige puntbronnen spelen geen rol van betekenis. 

 

Reductie van fosfaatopgave t.b.v. het Zwarte Meer  

Op basis van de meetresultaten 2007 wordt het vooralsnog niet raadzaam geacht om aanvullende 

bovenstroomse maatregelen (boven de in de maatregelpakketten reeds geplande maatregelen) te 

definiëren ten behoeve van reductie van de afwenteling naar het Zwarte Meer.  

Er wordt nog nader onderzoek gedaan of de neerwaartse trend de komende jaren kan worden 

bevestigd.  

 

Biologische beschikbaarheid 

Het Europese voorstel van de Dochterrichtlijn Prioritaire Stoffen staat expliciet toe rekening te 

houden met biologische beschikbaarheid en achtergrondgehaltes voor metalen bij de beoordeling 

van normoverschrijdingen. Ook het Nederlandse beleid onderschrijft de noodzaak, voor zowel 

metalen als organische verbindingen, om rekening te houden met biologische beschikbaarheid van 

verontreinigingen, zoals verwoord in de Decembernota 2005 en 2006. Uit diverse onderzoeken 
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blijkt dat als wordt gekeken naar bio-beschikbaarheid de risico’s van zware metalen aanzienlijk 

lager zijn dan op grond van MTR wordt aangenomen. De betreffende waterlichamen in het 

onderzoek zijn, op deze manier bezien, niet “at risk’. Maatregelen voor reductie van zware metalen 

kunnen dan uitblijven. Binnen deelstroomgebied Rijn-Oost is de monitoring van de waterlichamen 

uitgebreid, zodat de bio-beschikbaarheid van zware metalen in de beoordeling kan worden 

betrokken. 

 

Prioritaire stoffen 

Eerder is aangegeven welke prioritaire stoffen de normen overschrijden, op welke plekken en hoe 

vaak. In onderstaande tabel 5.1 zijn de belangrijkste bronnen van deze stoffen aangegeven.  

 

Tabel 5.1 Bronnen van prioritaire stoffen 
Prioritaire stof Prioritair 

gevaarlijk 

Bronnen 

Diethylhexylftalaat (DEHP)  Deze stof (weekmaker van pvc) wordt grootschalig en 

veelzijdig toegepast en komt daarom wijd verspreid in het 

milieu en gebouwen voor.  

Nonylfenol X Chemische en kunststof- en rubberindustrie (productie van 

o.a. papier, textiel, verven en lakken). 

Octylfenol (onder 

evaluatie) 

Chemische en kunststof- en rubberindustrie (productie van 

o.a. papier, textiel, verven en lakken). 

Som Benzo(ghi)peryleen en 

Indenoperyleen 

 Verkeer, industrie, scheepvaart, dakbedekking, wegenbouw. 

Tributyltin X Biocide in houtverduurzaming en andere toepassingen. 

Antifouling voor schepen (inmiddels verboden). 

Som aldrin, dieldrin, endrin en 

isodrin 

 Locatie van voormalige industrie is relevante puntbron. Rest 

van aanwezigheid in milieu komt door vroeger gebruik van 

drins. 

Som aHCH, bHCH, cHCH en 

dHCH 

 Productie is al jaren geleden verboden. Wordt nog 

aangetroffen doordat de stof in het milieu langzaam afbreekt. 

Pentabroomdifenylether  Puntbronnen zijn industrie en vuilverbranders. Diffuse 

emissie treedt op door gebruik, blootstelling (huisstof) en 

afval van consumentenproducten. 

Bron: “factsheet” prioritaire stoffen lijst op de site van RIVM, www.rivm.nl  

 

Inrichting en peilbeheer 

Verstedelijking leidt tot behoefte aan droge voeten en tot toename van verharde oppervlakken en 

daarmee tot versnelde afvoer van neerslag. Daarnaast vraagt de landbouw om diepe ontwatering 

en snelle afvoer van overtollige neerslag. Deze twee factoren hebben er toe geleid dat de 

waterlopen in de loop van de tijd een steeds grotere afvoercapaciteit hebben gekregen door 

kanalisatie en normalisatie. 

 

Naast de vraag om versnelde afvoer is voor de landbouw peilbeheer belangrijk; hiermee kan de 

ontwateringdiepte worden gereguleerd. De landbouw vraagt om lage peilen in het najaar en 

voorjaar, zodat het land kan worden bewerkt en om hoge peilen in de zomer zodat water 

beschikbaar blijft voor de gewassen. Het gevolg is een onnatuurlijk peilbeheer, dat negatieve 

http://www.rivm.nl/
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gevolgen heeft voor de ecologie. In het overgrote deel van het gebied van Rijn-Oost heeft 

afvoerregulatie en peilbeheer een significante invloed op de oppervlaktewaterlichamen. 

 

De gevolgen van de veranderde inrichting van waterlichamen zijn tweeledig: 

• Enerzijds treedt afwenteling in hoogwaterperioden op (benedenstroomse-gebieden moeten in 

tijden van veel neerslag steeds grotere wateraanvoeren van bovenstrooms verwerken). 

• Anderzijds staat de basisafvoer in droge perioden onder druk (deze is in veel gevallen sterk 

teruggelopen of zelfs nihil geworden). 

 

Natuurlijke beken, die vroeger permanent watervoerend waren, vallen daardoor 's zomers vaak 

droog. Diepe ontwatering ten behoeve van de landbouw heeft naast een versnelde afvoer in 

sommige veengebieden bodemdaling veroorzaakt, waardoor een nog diepere ontwatering nodig is. 

Peilbeheer wordt mogelijk gemaakt door stuwen. Een negatief effect van stuwen is dat vissen geen 

gebruik kunnen maken van de verbindingen tussen de verschillende (delen van) waterlichamen. 

Hierdoor wordt het leefgebied van vissen ingeperkt, wat een negatief effect heeft op de visstand. 

  

Inlaatwater 

Voor de watervoorziening van de landbouw wordt in droge periodes via diverse aanvoerroutes 

water ingelaten. Het gaat daarbij om IJsselmeerwater en Rijnwater. Het ingelaten water heeft een 

andere samenstelling dan het gebiedseigen water. Dit heeft een negatieve invloed op de 

soortensamenstelling. 

 

Onttrekkingen 

Door een aantal bedrijven wordt (indirect) oppervlaktewater onttrokken voor drinkwater, 

proceswater en koeling. Deze onttrekkingen hebben invloed op een aantal waterlichamen. Grote 

onttrekkingen vinden plaats rond Zwolle, Arnhem, Dalfsen en St. Jansklooster. Onttrekkingen voor 

het drenken van vee en voor beregening spelen geen rol van betekenis. 

 

Intensief onderhoud 

Naast bovengenoemde belastingen speelt intensief onderhoud een rol. Ten behoeve van een goede 

aan- en afvoer van water voor de landbouw worden slootkanten, taluds en waterbodems 

verschillende keren per jaar gemaaid. Dit heeft tot gevolg dat de begroeiing in en rond een 

watergang eenvormig wordt, waardoor leefmilieus verdwijnen en de biodiversiteit afneemt. De 

laatste jaren is binnen de waterschappen aandacht voor extensivering van het onderhoud. 

 

Overige belastingen 

Overige belangrijke belastingen zijn: 

• Aantasting natuurlijke inundatiezones door het kanaliseren: een neveneffect van kanalisatie is 

dat natuurlijke inundaties langs een beek niet meer voorkomen. Deze zones zijn belangrijk als 

paaiplaatsen voor vissen en amfibieën. 

• Verstoring door recreatie: een te hoge recreatiedruk kan de natuurlijke leefomgeving van 

organismen verstoren. 

• Baggeren: voor een goede af- en aanvoer van water wordt regelmatig de sliblaag op de 

waterbodem verwijderd. Ook kan de aanwezigheid van verontreinigd slib reden zijn om te 

baggeren. Baggeren verstoort tijdelijk het aquatische milieu. Er treedt vertroebeling op en het 

zuurstofgehalte in het water kan tijdelijk dalen. 
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• Visserij: een te hoge intensiteit van visserij kan de natuurlijke samenstelling van de 

vispopulatie verstoren. 

• Versnippering: sommige bovenstroomse beeklopen zijn door aanpassingen van het 

watersysteem geïsoleerd komen te liggen van de benedenstroomse delen. 

• Woekering van exoten: exoten verdringen de van oorsprong voorkomende soorten. 

• Ontginningen: door het afgraven van hoogveen is het watersysteem (blijvend) veranderd. 

• Verdroging: door het sneller afvoeren van water treedt verdroging op. 

Al deze belastingen hebben, in meer of mindere mate, een negatieve invloed op het natuurlijk 

functioneren van de ecologie binnen een waterlichaam. Soms is dit tijdelijk en is het uiteindelijke 

resultaat van bepaalde acties goed (bijvoorbeeld bij “kwaliteitsbaggeren”). 

 

Conclusie 

Bovengenoemde belastingen zijn vaak doorslaggevend voor het ecologisch functioneren - en dus 

voor het bereiken van een goed ecologisch potentieel - in sterk veranderde en kunstmatige 

wateren. Een deel van deze belastingen komt voort uit de functie van een gebied en is daardoor 

deels niet meer terug te draaien. 

 

 

5.2. INVLOEDEN OP DE GRONDWATERLICHAMEN 

Bij beïnvloedingen van het grondwater wordt onderscheid gemaakt in puntbronnen, diffuse 

belasting, en grondwateronttrekkingen. 

 

Puntbronnen 

Voor een inventarisatie van puntbronnen is gebruik gemaakt van het landdekkend beeld. Wat 

betreft de toestand van de grote grondwaterlichamen, gaat men ervan uit dat alleen grootschalige 

verontreinigingen die goede toestand kunnen beïnvloeden. Aangezien het bodemsanerings-

programma voldoende aandacht heeft voor dergelijke vervuilingen vormen ze geen bedreiging voor 

de goede toestand van de grote grondwaterlichamen. 

 

Diffuse belasting 

Diffuse bronnen als mest en bestrijdingsmiddelen beínvloeden grote grondwaterlichamen. 

Bij uitvoering van het generieke mest- en bestrijdingsmiddelenbeleid zijn zij evenwel geen 

bedreiging voor de goede toestand van de grote grondwaterlichamen.      

 

 

Grondwateronttrekkingen 

De beïnvloedingen van de drinkwaterwinningen zijn opnieuw in 2007 bepaald (actualisatie 

herkarakteriseringen). Deze beïnvloedingen bestaan vooral uit emissies vanuit het mest- en 

bestrijdingsmiddelengebruik (difusse bronnen) en de effecten van bodemverontreinigingen De 

formele herkarakterisering vindt plaats in 2008. Het mest- en bestrijdingmiddelengebruik zorgt 

met name bij de (zeer) kwetsbare drinkwaterwinningen voor normoverschrijdingen t.a.v. nitraat en 

(afbraakprodukten van) bestrijdingsmiddelen in pompputten. Rondom de grondwaterwinningen 

voor menselijke consumptie komt een groot aantal puntbronnen voor. Bij een aantal winningen 

komen reeds (afbraakprodukten van) verontreinigende stoffen vanuit bodemverontreinigingen voor 

in de pompputten. Daarnaast bedreigt een aanzienlijk aantal puntlocaties op termijn de winningen. 
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Binnen de bestaande bodemsaneringsprogramma’s hebben deze puntbronnen nog onvoldoende 

aandacht. Het gaat om ruim 1700 puntbronnen (excl. de puntbronnen in de gemeenten Zwolle en 

Hengelo). 
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6. MONITORING, MEETNET EN RESULTATEN 

6.1. INLEIDING 

Centraal in de KRW staat dat in 2015 in zowel het grond- als het oppervlaktewater een “goede 

toestand” moet zijn bereikt (KRW, artikel 4). Om te toetsen of deze “goede toestand” gehaald 

wordt, en om het effect van maatregelen te volgen, hebben de lidstaten in maart 2007 hun 

monitoringprogramma’s (met samenvatting) ingediend in Brussel. Hieraan voorafgaand is in 

december 2006 de Tweede Kamer over de samenvatting geïnformeerd.  

 

De Kaderrichtlijn Water kent twee soorten monitoring voor zowel oppervlaktewater als grondwater, 

namelijk: 

• toestand- en trendmonitoring 

• operationele monitoring 

 

Toestand- en trend monitoring richt zich vooral op het beschrijven van de bestaande toestand en 

de langjarige trends, terwijl operationele monitoring zich meer richt op waterlichamen die “at risk” 

zijn en op de effecten van maatregelenpakketten om de toestand te verbeteren. Het kan daarbij 

om dezelfde locaties gaan, maar met een andere frequentie van monitoring en/of een ander 

analysepakket. Daarnaast wordt specifiek voor oppervlaktewater nog monitoring voor nader 

onderzoek onderscheiden. 

 

Samenhang met Duitsland 

Vanaf november 2005 heeft afstemming met Duitsland plaatsgevonden over de ligging van de 

monitoringlocaties en over de meetpakketten. Hierover is gerapporteerd in “Monitoringsrapport 

Kaderrichtlijn Water Rijndelta-Oost (2007). 

  

AMvB Monitoring en Ministeriële Regeling 

De monitoringprogramma’s zijn juridisch verankerd in een onder de AMvB Monitoring vallende 

Ministeriële Regeling (MR). De MR is in principe snel en gemakkelijk aan te passen, waardoor 

voldoende flexibiliteit wordt behouden. Op voordracht van de waterbeheerders is bijvoorbeeld een 

jaarlijkse aanpassing mogelijk, en (in ieder geval) per nieuw op te stellen Stroomgebied-

beheerplan. Het Regionaal Afstemmingsoverleg Monitoring (RAM) vervult hierin een belangrijke 

signalerende rol en zal zonodig zorgen voor het aanreiken van voorstellen. 

 

6.2. OPPERVLAKTEWATER 

Voor het oppervlaktewater is de monitoring voor het deelstroomgebied Rijn-Oost uitgewerkt 

conform de landelijke afspraken, zoals beschreven in de “Richtlijn Monitoring Oppervlaktewater 

Europese kaderrichtlijn Water” (2006). De kaarten 8, 9 en 10 tonen de locaties waar trend- en 

toestandmonitoring en operationele monitoring in Rijn-Oost worden uitgevoerd. 

 

6.3. GRONDWATER 

De KRW schrijft monitoringsprogramma’s voor om “een samenhangend totaalbeeld te krijgen van 
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de watertoestand van elk stroomgebieddistrict”. Voor grondwater zijn in 2006 

monitoringsprogramma’s opgesteld voor zowel grondwaterkwantiteit als kwaliteit. Uitgangspunt 

daarbij is het in opdracht van het Ministerie van VROM opgestelde draaiboek “Monitoring 

Grondwater voor de Kaderrichtlijn Water (2005)”.  

 

6.3.1. Monitoring van de kwantitatieve toestand  

Het meetnet voor grondwaterkwantiteit heeft als doel om te beschrijven of in de grote 

grondwaterlichamen de grondwatervoorraad op peil blijft, of er sprake is van zoutwaterintrusie, en 

of er ongewenste beïnvloeding plaats vindt vanuit/naar oppervlaktewaterlichamen en/of 

terrestrische ecosystemen (kaart 14). 

 

Grote grondwaterlichamen: grondwatervoorraad 

Het KRW-meetnet voor grondwaterkwantiteit bestaat uit 73 locaties, waarvan 64 in een 

“zandgrondwaterlichaam” en de overige 9 in een “zandgrondwaterlichaam met een klei-veendek”. 

Op de meetlocaties wordt de stijghoogte in het watervoerende pakket gemeten. Standaard worden 

op de locaties twee keer per maand waarnemingen gedaan. Via trendanalyse van de gemeten 

stijghoogten wordt bekeken of de beschikbare grondwatervoorraad afneemt. Via de 

vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen wordt de relatie met de beschikbare 

hoeveelheid bewaakt. Een aantal kwantiteitsmeetpunten (23) liggen nabij de grens met Nord-Rhein 

Westfalen, zodat ook gegevens beschikbaar zijn van de grensoverschrijdende grondwaterstroming.  

  

Grote grondwaterlichamen: zoutwaterintrusie 

In het deelstroomgebied Rijn-Oost komt zoutwaterintrusie niet voor. 

 

Interacties met oppervlaktewater en/of terrestrische ecosystemen 

De interactie tussen grondwater en oppervlaktewater is een belangrijk aandachtspunt. Uit de 

resultaten van meetgegevens van afzonderlijke meetpunten in grond- en oppervlaktewater wordt 

inzicht verkregen in deze wisselwerking. De stijghoogte in het diepere grondwater wordt gemeten 

in alle grondwaterafhankelijke Natura2000-gebieden (38 locaties). De monitoring richt zich 

voorlopig op eventuele veranderingen. In de komende jaren wordt het meetnet verder uitgebreid 

met ondiepe (freatische) meetpunten.  

 

6.3.2. Monitoring van de kwalitatieve toestand  

De grondwaterkwaliteit wordt zowel gemeten voor de beschrijving van de toestand van de grote 

grondwaterlichamen als ook voor de bewaking van de kwaliteit van het voor menselijke consumptie 

opgepompte grondwater (kaart 16). In 2006 heeft een eerste uitgebreide bemonstering 

plaatsgevonden van het meetnet voor grondwaterkwaliteit. 

 

Grondwaterkwaliteit grote grondwaterlichamen 

Het meetnet voor grondwaterkwaliteit bestaat uit 83 meetlocaties, waar op diepten van 10 en 25 

meter beneden maaiveld de grondwaterkwaliteit wordt gemeten. Voor de beschrijving van de 

grondwatertoestand worden de locaties elke 6 jaar bemonsterd in het zogenaamde “Toestand en 

Trend Meetnet”. Het operationele meetnet bestaat uit die meetpunten van het “Toestand en Trend 

Meetnet” waar in de meetronde van 2006 normoverschrijdingen zijn gesignaleerd. Deze locaties 

worden minimaal 1 keer paar jaar bemonsterd op die stoffen waarvan normoverschrijdingen zijn 

gevonden. 
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6.4. BESCHERMDE GEBIEDEN (AANVULLENDE MONITORING) 

Natura2000-gebieden 

Voor de Natura2000-gebieden is tot nog toe geen aanvullende monitoring opgenomen. Het 

grondwater wordt per Natura2000-gebied op 1 locatie gemeten (stijghoogte van het diepere 

grondwater). In de komende jaren zal het grondwatermeetnet met ondiepe freatische meetpunten 

worden uitgebreid. 

 

Ook voor het oppervlaktewater wordt voorlopig geen aanvullende monitoring voorzien. In het 

kader van de nog op te stellen Beheerplannen Natura2000 zullen verdere afspraken worden 

gemaakt over zowel grond- als oppervlaktewatermonitoring. Dit is in de lijn met landelijke 

afspraken.  

 

Grondwaterwinningen 

Op dit moment bemonsteren en analyseren de gebruikers van zelfstandige watervoorzieningen 

(waaronder de drinkwaterbedrijven) structureel alleen op de stoffen en volgens de frequentie als 

aangegeven in het Waterleidingbesluit. Hiermee worden mogelijk niet alle stoffen gedekt die vanuit 

de KRW relevant zijn. Zo nodig sluit de provincie een overeenkomst met de gebruiker om het 

meten en rapporteren van niet-Waterleidingbesluit stoffen te regelen.  

 

Oppervlaktewaterwinningen 

In het deelstroomgebied Rijn-Oost liggen 3 oevergrondwaterwinningen (Engelse Werk, 

Vechterweerd en St. Jansklooster), die indirect oppervlaktewater onttrekken. Voor deze 

onttrekkingen wordt een situatiespecifieke aanvullende monitoring opgezet teneinde de Goede 

Chemische toestand in relatie tot menselijke consumptie vast te stellen en te volgen.  

 

Winningen voor menselijke consumptie 

De KRW-monitoring wordt gecombineerd met metingen in het kader van het Nederlandse 

Waterleidingbesluit. Sinds 2002 zijn alle gebruikers van een zelfstandige watervoorziening verplicht 

zowel het ruwwater als het behandelde water jaarlijks te bemonsteren en te analyseren. Het gaat 

om de openbare drinkwatervoorziening, industrieel gebruik vallend onder het begrip menselijke 

consumptie, en de onttrekkingen van recreatieondernemers (mits > 100 m3/d). 

 

Zwemwater 

Voor zwemwater is een dekkend monitoringprogramma operationeel, dat voldoet aan de 

Zwemwaterrichtlijn. 

 



 Adviesnota Rijn-Oost  – 10 maart 2008  pagina 47 / 133 

7. DOELEN VOOR OPPERVLAKTEWATER EN GRONDWATER 

De doelen voor het oppervlaktewater en grondwater zijn deels op Europees niveau bepaald, 

worden deels op landelijk niveau vastgesteld en zijn deels regionaal bepaald. Dit hoofdstuk gaat in 

op de doelen die voor de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen in Rijn-Oost gelden. 

 

7.1. OPPERVLAKTEWATER  

De doelen voor het oppervlaktewater liggen deels al vast en moeten deels door de gebiedspartners  

worden ingevuld. De chemische oppervlaktewaterkwaliteit moet voldoen aan Europese normen en 

de ecologische oppervlaktewaterkwaliteit moet voldoen aan regionale normen (figuur 7.1). 
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Figuur 7.1  KRW-doelen oppervlaktewater 

(de doelen waarover de regionale overheden beslissen zijn rood omkaderd) 

 

7.1.1. Chemische doelstellingen 

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

lijst met normen (maximaal toelaatbare concentraties) voor prioritaire stoffen. Aan deze normen 

moet simpelweg worden voldaan. Daarnaast zijn er nog een aantal normen (onder andere van de 

Rijnrelevante stoffen), waaraan voldaan moet worden om de goede ecologische toestand te kunnen 

bereiken. Daarnaast gelden specifiek normen voor oppervlaktewater met een drinkwaterfunctie en 

voor zwemwateren. Ook aan deze normen moet worden voldaan. 

 

7.1.2. Ecologische doelstellingen -algemeen 

Het formuleren van ecologische doelen vormt een belangrijk deel van de Kaderrichtlijn Water. 

Immers, tegelijk met deze doelen worden ook de ambities vastgelegd en de daarbij behorende 
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maatregelen en financiële inspanningen. Het is belangrijk om uit te komen op realistische doelen 

en om de weg daarnaar toe zo transparant mogelijk te maken. 

 

De KRW biedt de regionale besturen de ruimte om zelf ecologische doelen te formuleren voor 

kunstmatige wateren en voor wateren van natuurlijke oorsprong, waarvan de natuurlijke toestand 

niet meer kan worden hersteld ( de “sterk veranderde waterlichamen”). Deze doelen moeten 

worden uitgedrukt in gewenste soorten van waterplanten, algen, waterinsecten, en vis, en ook in 

het voorkomen van de zogenaamde “ecologie-ondersteunende stoffen”, zoals fosfaat en stikstof. 

De waterschappen, als kennisinstituten van het oppervlaktewatersysteem, hebben de leiding gehad 

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

 

7.1.3. Ecologische doelen – de Praagse Methode 

De ecologische doelen zijn afgeleid volgens de zogenaamde “Praagse Methode” (genoemd naar de 

locatie waar deze methode is voorgesteld door Nederland). De bepaling van de ecologische doelen 

zijn gespecificeerd aan de hand van effectief te nemen maatregelen. Maatregelen die leiden tot 

significante schade voor de functies in het betreffende gebied en maatregelen die niet effectief zijn, 

hoeven niet genomen te worden. De resterende set van maatregelen voor ieder 

waterlichaam vormt het afrekenbare ecologische KRW-doel (zie figuur 7.2). Vanwege 

financiële redenen, maar ook uit organisatorisch oogpunt, kunnen niet alle maatregelen vóór 2015 

worden uitgevoerd. Dit levert maatregelenpakketten op voor twee perioden (2009-2015 en 2015-

2027)  

 

 
 

Figuur 7.2 De “Praagse Methode” voor het bepalen van ecologische doelen 

 

Significante schade 

In het landelijke harmonisatieproces is er vanuit deelstroomgebied Rijn-Oost inbreng geleverd aan 

de ontwikkeling van een algemene denklijn significante schade (zie kader). Vanuit deze denklijn 

zijn de maatregelen bepaald die in deelstroomgebied Rijn-Oost significante schade veroorzaken 

aan de onderscheiden functies: 

• Stoppen met het inlaten van gebiedsvreemd water 

Schade aan de landbouw en drinkwatervoorziening is groot als de peilen niet gehandhaafd 

kunnen worden. Lokaal wordt nagegaan of vermindering van het inlaten van gebiedsvreemd 

water mogelijk is. 
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• Instellen van een natuurlijk peilbeheer 

Landbouwgebieden hebben een hoog zomerpeil en een laag winterpeil. Omkering naar een 

natuurlijke situatie (wat goed is voor de ecologie) brengt schade aan de landbouw met zich 

mee. Ook hier geldt dat onderzocht zou moeten worden of lokaal een natuurlijker peilbeheer 

mogelijk is. 

• Hermeanderen 

Hermeanderen bij beken van een laag ambitieniveau neemt veel ruimte in beslag, terwijl de 

hydrologie (geringe stroming in beken) in landbouwgebieden beperkend zal blijven voor de 

ecologie. Bij het middenniveau is hermeanderen in bepaalde gevallen acceptabel. 

• Verwijderen van stuwen 

Peilbeheer is nodig om verdroging van landbouw en natuur tegen te gaan. In waterlichamen 

van het middenniveau zouden stuwen plaatselijk kunnen worden vervangen door cascades. In 

waterlichamen van een hoog niveau kunnen stuwen plaatselijk worden verwijderd. 

• Verminderen van de scheepvaart 

Scheepvaart veroorzaakt vertroebeling van het water, en oevers hebben versteviging nodig 

tegen golfslag. 

 

Niet-effectieve maatregelen 

In de zogenaamde gebiedsdocumenten en “factsheets” van de waterschappen is toegelicht welke 

maatregelen niet of nauwelijks bijdragen aan de realisering van de ecologische en chemische 

doelen .  

 

Niet-effectieve maatregelen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van een vierde zuiveringstrap in de 

rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s), het saneren van overstorten boven de basisinspanning 

riolering, en het vispasseerbaar maken van alle kunstwerken in kanalen en sloten. 
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Algemene denklijn significante schade 
 
Op basis van de ervaringen in de regionale gebiedsprocessen en binnen de randvoorwaarden die de KRW stelt 
is de volgende overweging rondom significante negatieve effecten aan functies en het milieu tot stand 
gekomen: 
 
1. Maatregelen die ten koste gaan van de veiligheid en de beroepsscheepvaart worden in vrijwel alle gevallen 

significant bevonden.  
Ook voor deze maatregelen geldt dat er situaties denkbaar zijn waarin geen significant negatieve effecten 
zullen optreden, bijvoorbeeld bij het aanpassen of weghalen van een strekdam zonder dat dit effect heeft op 
de scheepvaartfunctie. 
 

2. Voor het realiseren van KRW-doelen worden geen (gedwongen) functiewijzigingen doorgevoerd. 
Uitzondering daarop vormen: 
- functiewijzigingen die onderdeel uitmaken van bestaand beleid 
- inrichting van bufferstroken en natuurvriendelijke oevers (dit betreft ingrepen met een beperkte 

omvang, die ongeacht de overheersende functie kunnen worden uitgevoerd zonder te leiden tot 
significant negatieve effecten aan functies of milieu). 

 
3. Significante schade wordt afhankelijk gesteld van de belangrijkste gebruiksfuncties, waarbij onderscheid 

wordt gemaakt tussen water in gebieden met veel natuur enerzijds (zie 4) en gebieden met intensief 
landbouwgebied en stedelijk gebied anderzijds (zie 5 resp. 6). 
Bovendien is er in Nederland een tussencategorie aan de orde, namelijk landbouwgebieden die deels een 
natuurfunctie hebben (of gebieden met een overwegend landbouwkundig gebruik waarin ook kleinere 
natuurgebieden liggen). Voor deze tussen categorie geldt in het bijzonder dat de effecten van maatregelen 
op basis van de locatiespecifieke omstandigheden dienen te worden beoordeeld! Wat betreft 
beekherstel/hermeandering wordt opgemerkt dat hiervoor gebiedsspecifiek maatwerk geldt. Zo zal in het 
algemeen in gebieden met intensieve landbouw het nemen van hydromorfologische herstelmaatregelen in 
de vorm van beekherstel/hermeandering al snel leiden tot significante negatieve effecten op de 
waterhuishouding, aangezien in de meeste gevallen de ingrepen aan het beeksysteem in het verleden 
gedaan om de waterhuishouding voor de intensieve landbouw zo optimaal mogelijk in te stellen. In 
gebieden met extensieve landbouw daarentegen is het veel makkelijker om beekherstel/hermeandering toe 
te passen zonder dat dit tot significante negatieve effecten op de aanwezig landbouw leidt. 
 

4. In gebieden met een hoofdfunctie natuur zijn in het algemeen veel minder snel hydromorfologische 
herstelmaatregelen van toepassing die significante schade aan functies veroorzaken. Bovendien, en dat is 
juist ook de bedoeling van de KRW: veel hydrologische herstelmaatregelen zullen vaak bijdragen aan de 
ecologische doelstellingen. Uitzonderingen hierop zijn gebieden waar door grote peilveranderingen wel 
degelijk kan leiden tot schadelijke effecten op de ecologische doelstellingen ter plaatse. 

 
5. In gebieden met intensieve landbouw leiden de volgende hydromorfologische herstelmaatregelen mogelijk 

tot significant negatieve effecten aan functies. Veelal is daarbij het aangrijpingspunt dat die 
herstelmaatregelen leiden tot een minder optimale situatie voor de landbouw m.b.t. bijvoorbeeld de 
waterhuishouding, afwatering, wateroverlast. Significante negatieve effecten gaan hierbij ervan uit dat 
hierdoor opbrengstderving ontstaat die niet te mitigeren is door bewezen aanpassingen in de goede 
landbouwpraktijk. Voorbeelden van potentiële maatregen zijn: 
- het instellen van een natuurlijk peil in (grotere) waterlopen 
- opheffen van drainage of het verhogen van de drainagebasis 
- peilwijziging en/of verwijderen van stuwen en sluizen in poldergebied 
- hermeandering van beken en kreken 
 

6. In stedelijk gebied leiden de volgende maatregelen veelal tot significant negatieve effecten (mits deze 
effecten zijn gerelateerd aan waterhuishoudkundige aspecten zoals droogte, wateroverlast en afwatering) 
in geval hierdoor schade aan stedelijke functies ontstaat die niet te mitigeren is door bewezen 
aanpassingen in stedelijk waterbeheer:  
- het instellen van een natuurlijk peil in (grotere) waterlopen 
- het opheffen van drainage of het verhogen van de drainagebasis 
- peilwijziging en/of verwijderen van stuwen en sluizen 
- hermeandering van beken en kreken 
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7.1.4. Ecologische doelen – uitwerking Rijn-Oost 

Het algemene ecologische doel voor het oppervlaktewater is: “het maximaal vergroten van de 

diversiteit van soorten passend binnen de huidige functie en het type van het betreffende 

waterlichaam”. Het RBO voor het deelstroomgebied Rijn-Oost heeft als uitgangspunt gekozen om 

de KRW-doelen voor de regionale wateren te baseren op de ambitieniveaus van het bestaande 

omgevingsbeleid van de provincies met ambities die van gebied tot gebied kunnen verschillen:  

 

De doelen zijn vanuit drie ambitieniveaus voor het landelijke gebied1 bepaald: 

• Basisniveau 

Geldt voor waterlichamen in gebieden met overwegend de hoofdfunctie landbouw. 

• Middenniveau 

Geldt voor waterlichamen in gebieden met overwegend een “mengfunctie” van landbouw en 

natuur en/of een functie als ecologische verbindingszone. 

• Hoog niveau 

Geldt voor gebieden met overwegend een natuurfunctie. 

 

Vanuit deze ambitieniveaus is rekening houdend met de functies per type waterlichaam nagegaan 

welke maatregelen kunnen bijdragen aan de gewenste kwaliteit (bijlage 4 en hoofdstuk 8). 

Aldus is op indirecte wijze, via de te nemen maatregelen, een beeld ontstaan van de te realiseren 

doelen. 

Voor de Rijkswateren geldt niet direct de koppeling aan het provinciale omgevingsbeleid. Hier is via 

de in paragraaf 7.1.3 geschetste denklijn significante schade bij de bepaling van maatregelen 

rekening gehouden met de verschillende functies binnen de Rijkswateren.  

 

De doelen zijn gespecificeerd per watertype: 

 

Kunstmatige wateren (sloten en kanalen) 

Deze type van wateren bevinden zich voornamelijk in gebieden met als hoofdfunctie landbouw. De 

knelpunten in deze type wateren worden met name gevormd door waterkwaliteitsproblemen door 

inlaat van water, te weinig ruimte voor water- en oeverbegroeiing, (plaatselijk) intensief 

onderhoud en de aanwezigheid van stuwen voor peilbeheersing.  

Met een combinatie van maatregelen wordt voor dit type wateren een maximaal mogelijke, maar 

relatief beperkte verbetering van de ecologische kwaliteit bereikt. De maatregelen in deze type 

wateren bestaan uit de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages, het beperken aanvoer 

gebiedsvreemd water, beperkt aanpassen van het bodemprofiel en natuurlijker peilbeheer. De 

procentuele verbetering van de ecologische kwaliteit is beperkt tot gemiddeld 10% (zie ook 

paragraaf 7.1.5). 

 

 
1 Een aantal waterlichamen ligt (al dan niet gedeeltelijk) in bestaand stedelijk gebied. De mogelijkheden om de 
ecologische kwaliteit met inrichtingsmaatregelen te verbeteren zijn heel beperkt. Wegen, bebouwing en andere 
infrastuctuur leggen beperkingen op bij de aanleg. Bij de feitelijke inrichting wordt er vooralsnog vanuit gegaan 
dat deze in de meeste waterlichamen toch voor tenminste 75% van totale lengte kan worden gegeraliseerd. 
Nieuwe stedelijke gebieden zijn veelal gelegen in agrarische gebieden. Ook voor deze gebieden geldt hetzelfde 
75%-criterium. 
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Kunstmatige wateren (meren) 

Naast de sloten en kanalen is er nog een kunstmatig watertype. Dit zijn de vlakvormige watertypen 

M25 (ondiepe laagveenplassen) en M26 (ondiepe hoogveenplassen). Het betreft de Wieden en 

Weerribben van het waterschap Reest en Wieden en de hoogveenplassen bij Waterschap Velt en 

Vecht.  

De ecologische kwaliteit van deze plassen is reeds relatief hoog. Met aanvullende, vooral op de 

waterkwaliteit gerichte, maatregelen kan de ecologische kwaliteit nog beperkt (10%) verhoogd 

worden (zie ook paragraaf 7.1.5).  

 

Sterk veranderde wateren (stromende wateren) 

Voor het type stromend water betekent de gebruikte methodiek dat wateren in gebieden met een 

hoofdfunctie landbouw een minder ambitieus doel (en dus maatregelen) wordt nagestreefd dan in 

gebieden met een hoofdfunctie natuur. Voor specifieke bestaande functies als kwaliteitswateren, 

waterparels en HEN/SED wateren zijn de ecologische doelstellingen afhankelijk gemaakt van de 

huidige hoofdfunctie natuur en hebben daarmee een hoger ambitieniveau.  

 

De afstemming met het regionaal omgevingsbeleid heeft geleid tot drie hoofdgroepen van wateren: 

• Wateren in een gebied met hoofdfunctie landbouw.  

Knelpunten in deze wateren vormen barrières (stuwen), kunstmatige oeverbescherming, 

intensief onderhoud en beheer en het op landbouw afgestemde peilbeheer. Met een combinatie 

van maatregelen wordt voor dit type wateren een maximaal mogelijke, maar relatief beperkte 

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

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

beperkt aanpassen van het bodemprofiel en het toepassen van ecologisch beheer en 

onderhoud. De procentuele verbetering van de ecologische kwaliteit is relatief beperkt tot 

gemiddeld 15% (zie ook paragraaf 7.1.5). 

 
 

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

Knelpunten in deze wateren vormen te intensief onderhoud, inlaat van gebiedsvreemd water 

(waterkwaliteit), te weinig variatie in het bodemprofiel (ondieptes), barrières voor vis en te 
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weinig stroming. 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, het ruimte geven voor meandering 

en het aanleggen van vispassages. De procentuele verbetering van de ecologische kwaliteit ligt 

tussen de 20 en 30% (zie ook paragraaf 7.1.5).  

.  

 

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

wateren voor zover relevant.  

Knelpunten in deze wateren vormen de kanalisatie (te grote stroomsnelheid) en beschoeide 

oevers, stuwen, een diep zomerbed, de landbouwfunctie in het winterbed en een onnatuurlijk 

waterpeil, waardoor moerassen en overstromingsgebieden in het winterbed ontbreken. Met een 

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

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

aankoppelen van 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% (zie ook paragraaf 7.1.5). Deze grote spreiding in verbetering is het gevolg van de al 

relatief hoge ecologische kwaliteit in de huidige situatie. Hierdoor kan het effect van de 

maatregelen relatief minder grote verbeteringen opleveren dan in andere wateren.  

 
 

NB: Het is van groot belang te bedenken 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. 

De voorzichtigheid in de ecologische verbetering is gebaseerd op de enorme onzekerheden in de 

relatie tussen ingreep en (ecologisch) effect. De deskundigen binnen de waterschappen Rijn-Oost 

hebben na zorgvuldige afweging expliciet gekozen voor het weergeven van de ondergrenzen van 

de verbeteringen. 
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7.1.5. Ecologische doelen - kwantificering 

Voor de biologische beoordeling van waterlichamen en het bepalen van biologische effecten van 

maatregelen zijn landelijke maatlatten opgesteld. Deze maatlatten worden internationaal 

afgestemd. Voor macrofauna is de ‘kalibratie’ afgerond, voor waterplanten en vissen nog niet. 

Macrofauna is een organismegroep waar in Nederland veel ervaring mee is opgedaan, in 

tegenstelling tot de andere twee groepen. De maatlat voor macrofauna is volgens deskundigen 

redelijk geschikt om de huidige situatie te beoordelen. Dit geldt in veel mindere mate het geval te 

zijn voor de maatlatten voor vissen en waterplanten.  

Er is nog geen betrouwbare methode om per waterloop het effect van de voorgestelde maatregelen 

en daarmee de hoogte van het GEP op de verschillende deelmaatlatten te bepalen. Wel zijn op 

basis van een deskundigenoordeel ondergrenzen (en bandbreedtes) voor deze effecten aan te 

geven (bijlage 4). Vooralsnog wordt volstaan met het geven van ondergrenzen voor vergelijke 

watertypen.  

De ecologische toestand, die bereikt wordt na het uitvoeren van de regionale en generieke 

maatregelen, is per definitie het GEP (Goed Ecologisch Potentieel). 

 

7.1.6. Normen voor biologie ondersteunende stoffen 

De methode die gebruikt is om regionale normen voor de biologieondersteunende stoffen af te 

leiden (voor sterk veranderde en kunstmatige wateren) is gebaseerd op het definiëren van 

zogenaamde “best sites”. Dat zijn locaties waar een goede biologische kwaliteit aanwezig is, die 

(mede) te danken is aan een goede chemische kwaliteit, i.c. gunstige N- en P-gehalten. Deze “best 

sites” zijn geselecteerd vanwege een goede score (IV en V) op de zogenaamde EBEO-maatlatten, 

de biologische beoordelingssystemen die de afgelopen jaren door de STOWA zijn ontwikkeld. 

Daarbij is zo goed mogelijk gebruik gemaakt van de diagnostische eigenschappen van deze 

systemen. Dat betekent dat er uitsluitend is gekeken naar scores die verband houden met de 

trofiegraad van het water. Vervolgens is nagegaan welke N- en P-gehalten op deze locaties 

daadwerkelijk gemeten zijn. Door beide aspecten met elkaar te combineren is het mogelijk vast te 

stellen bij welke nutriëntenconcentraties het biologische doel meer of minder kansrijk is. Het 

onderzoek heeft zich uitgestrekt tot de meest voorkomende watertypen (95%) binnen het 

deelstroomgebied Rijn-Oost, namelijk: Gebufferde Zandsloten (M1), Gebufferde Laagveensloten 

(M8), Regionale Kanalen (M3), Zandbeken (R5), Veenbeken (R12), Riviertjes (R6), Grote Rivieren 

(R7). Een aantal van deze watertypen bleek onvoldoende in Rijn-Oost voor te komen om er 

betrouwbare normen van af te leiden. Deze typen zijn geclusterd naar de drie groepen: sloten en 

niet-stromende beken, kanalen en stromende beken en rivieren. 

Voor sloten en kanalen is een landelijke maatlat opgesteld. Deelstroomgebied Rijn-Oost gebruikt 

deze maatlat als vertrekpunt voor de regionale beoordeling. 

 

7.2. DOELEN VOOR GRONDWATER 

Algemeen 

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

doelstelling voor grondwater is het bereiken van de zogenaamde Goede Grondwater Toestand. 

Hiervoor gelden de volgende doelstellingen: 

• het bereiken van de Goede Chemische Toestand (stoffen mogen normen niet overschrijden) 

• het bereiken van de Goede Kwantitatieve toestand (onttrekking is niet groter dan aanvulling) 

Bovendien is de relatie tussen grondwater, oppervlaktewater en natuur van belang 
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• de kwaliteit van het grondwater moet zó zijn dat dit het bereiken van de 

oppervlaktewaterdoelstellingen niet in de weg staat én dat het de natuur niet negatief 

beïnvloedt. Het gaat daarbij zowel om natuur in en rond de wateren (aquatische natuur) als 

landnatuur (terrestrische natuur) 

• hetzelfde geldt voor de grondwaterstand; ook die moet zodanig zijn dat het oppervlaktewater 

en de natuur geen significante schade ondergaan 

 

Grondwaterrichtlijn en drempelwaarden 

De nieuwe Grondwaterrichtlijn is 17 oktober 2006 geaccepteerd door het Europese Parlement en 

daarmee definitief geworden. De Grondwaterrichtlijn kan worden gezien als een aanvulling en een 

nadere uitwerking van de KRW. De hoofdelementen zijn: 

• Criteria voor de beoordeling van de goede chemische toestand van grondwater 

(drempelwaarden) 

• Criteria voor de vaststelling van significante stijgende tendensen in de concentratie van 

verontreinigende stoffen in het grondwater en voor de bepaling van het beginpunt voor een 

omkering van die tendensen 

• Nalevingeisen voor een beperkt aantal verontreinigende stoffen waarvoor communautaire 

normen bestaan, ten behoeve van de beoordeling of sprake is van een goede chemische 

toestand van het grondwater 

• Formuleren van aanvullende maatregelen om verontreinigingen door lozingen te beperken of te 

voorkomen 

 

Voor nitraat, gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn in de Grondwaterrichtlijn de bestaande 

kwaliteitsnormen vastgelegd. De lidstaten moeten zelf drempelwaarden afleiden voor die 

verontreinigende stoffen, die maken dat grondwaterlichamen het risico lopen niet de status van 

een Goede Chemische Toestand te bereiken. In 2007 zal in Europees verband de werkwijze voor de 

afleiding van drempelwaarden worden afgestemd en vastgelegd in een Europese handleiding. Eind 

2008 moeten de lidstaten de drempelwaarden voor het eerst hebben vastgesteld. De planning is 

dat het Ministerie van VROM eind 2007 de concept “Drempelwaarden grondwater“ heeft 

vastgesteld voor een beperkt aantal stoffen1.  

 

Voor de afleiding van drempelwaarden wordt onderscheid gemaakt in stoffen die vanuit humaan 

perspectief en ecologisch perspectief relevant zijn. De verwachting is dat in eerste instantie 

drempelwaarden worden afgeleid voor een beperkt aantal stoffen. Deze stoffen komen voor in de 

lijst van de Grondwaterrichtlijn en de indicatieve drempelwaarden van deze stoffen worden relatief 

vaak overschreden. Dit zijn waarschijnlijk de stoffen Cl, P, NO3, As en Ni. De verwachting is dat de 

afleiding van deze normen niet zodanig is dat voor voor Rijn-Oost ingrijpende aanvullende 

maatregelen vereist zijn. Op langere termijn worden voor meer stoffen drempelwaarden afgeleid 

en wordt de systematiek voor het afleiden van drempelwaarden verder verfijnd. 

 

Grote grondwaterlichamen 

Resumerend betekent dit dat op basis van de Europese normen en landelijke drempelwaarden de 

doelstelling voor de twee grondwaterlichamen als volgt beschreven is: “het bereiken van een goede 

 
1 Zolang de drempelwaarden niet beschikbaar zijn, wordt op basis van achtergrondwaarden een inschatting 

gemaakt van de te nemen maatregelen. Zodra de drempelwaarden zijn vastgesteld, zullen de maatregelen 

hierop worden toegesneden 
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grondwater toestand zodanig dat geen concentraties van risicovolle stoffen hoger dan de normen 

worden gemeten én de hoeveelheid beschikbaar grondwater niet afneemt door uitputting vanuit 

onttrekkingen”.  

• In 2015 zal de “goede chemische toestand” worden gerealiseerd. Lokaal zullen nog 

overschrijdingen voorkomen van nitraat en bestrijdingsmiddelen, maar deze zijn niet zodanig 

dat daarmee significante schade ontstaat aan natte ecosystemen en het winnen van 

grondwater voor menselijke consumptie. Lokale overschrijdingen komen mat name voor bij 

kwetsbare winningen die te maken hebben met een slechte kwaliteit vanwege invloeden vanuit 

het verleden. 

• In 2015 zal de “goede kwantitatieve toestand” worden gerealiseerd. De grondwatervoorraden 

zullen op peil blijven en de stijghoogten nabij grondwaterafhankelijke Natura2000-gebieden 

zullen niet dalen t.o.v. het jaar 2000. 

 

Onttrekkingen bestemd voor menselijke consumptie 

Voor de onttrekkingen bestemd voor menselijke consumptie zijn in de Kaderrichtlijn Water 

specifiek twee extra doelstellingen geformuleerd in aanvulling op de bovenstaande beschreven 

goede chemische en kwantitatieve toestand (Artikel 7). Vrij vertaald: 

• Met het onttrokken water moet (na eenvoudige zuivering) drinkwater kunnen worden gemaakt 

(conform 98/83/EG).  

• De kwaliteit van het onttrokken water mag niet achteruit gaan (geen toename 

zuiveringsinspanning) en moet op termijn verbeteren (KRW artikel 7 lid 2 en 3). Het punt van 

beoordeling van de drinkwaterdoelstellingen, is het onttrekkingspunt. 

 

Bovenstaande doelstelling zal in overleg met provincies, rijk en waterleidingbedrijven nog nader 

worden geconcretiseerd. Zowel de mate van zuivering als ook de ruwwaterkwaliteit zal daarin 

worden meegenomen. Inzet vanuit de deelstroomgebieden Rijn-Noord, Nedereems en Rijn-Oost is 

daarbij dat in 2015 geen toename van de huidige zuiveringsinspanning nodig is t.o.v. 2000 (stand 

still) en dat in 2021 de basis-zuivering voor betreffend grondwaterlichaam is gerealiseerd. 

 

Om dit doel te bereiken moeten maatregelen worden uitgevoerd. Als één van de mogelijke 

maatregelen wordt het instellen van beschermingszones genoemd. In deze beschermingszones kan 

gebiedsgericht beleid worden gevoerd. Dit is niet verplicht op grond van de KRW. Wèl verplicht is 

het bereiken van de doelstellingen. 

 

Grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening 

Bij het bepalen van zowel de toestand als het doelbereik wordt aandacht besteed aan de huidige 

grondwaterkwaliteit (normen) en aan de risico’s van puntbronnen, die  op termijn de 

grondwaterkwaliteit nadelig kunnen beïnvloeden. In de huidige situatie is er alleen sprake van te 

hoge concentraties van nitraat en bestrijdingsmiddelen bij de zogenaamde “kwetsbare winningen” 

in zandgebieden die het water snel doorlaten. Bij de niet kwetsbare grondwaterwinningen wordt in 

2015 de goede chemische toestand (GCT) gerealiseerd (huidige situatie). Bij een aantal kwetsbare 

winningen zullen ook in 2015 nog de normen voor nitraat en bestrijdingsmiddelen in enkele putten 

worden overschreden. In 2015 zijn de risico’s voor het beïnvloeden van de grondwaterkwaliteit 

vanuit puntbronnen in beeld gebracht en zijn de  risicovolle locaties gesaneerd of beheerst. 

Vanwege de onzekerheden bij het saneren van puntbronnen van bodemverontreiniging is 2021 

aangegeven als streeftermijn voor doelrealisatie. 
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De operationele doelstelling voor grondwaterwinningen voor menselijke consumptie kan 

resumerend als volgt worden beschreven: “het bereiken van de goede chemische toestand en geen 

toename van de zuiveringsinspanningen t.o.v. 2000 in 2015, waarbij 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 en 

zijn de risicovolle locaties beheerst of gesaneerd. Voor dit laatste geld een termijn tot 2021. 

 

Industriële onttrekkingen 

Tot voor kort werden aan water dat werd gebruikt voor industriële toepassingen geen eisen gesteld 

(wel aan de producten die daarmee worden geproduceerd). Dat verandert met de komst van 

drempelwaarden o.g.v. de KRW. Landelijk is discussie gaande over welke typen industriële 

onttrekkingen vallen onder het begrip menselijke consumptie. Voorlopig wordt in Rijn-Oost “water 

voor menselijke consumptie” van toepassing verklaard voor drinkwater, frisdrank en conserven. 

Het gaat in Rijn-Oost om drie onttrekkingen die liggen binnen Overijssel. Deze worden 

waarschijnlijk alle beschermd door een afdichtende kleilaag.  

 

Kleine recreatieve onttrekkingen 

De verantwoordelijkheid voor het realiseren van de KRW-doelen voor kleine, recreatieve 

onttrekkingen ligt bij het ministerie van VROM (gekoppeld aan het Waterleidingbesluit).  

 

Natura2000-gebieden 

Voor de Natura2000 gebieden worden de komende jaren beheerplannen opgesteld. In deze 

beheerplannen worden instandhoudingsdoelen uitgewerkt; dit heeft ook consequenties voor de te 

realiseren watercondities. Naast het KRW-doel dat geen achteruitgang mag optreden in 

beschermde gebieden, moeten ook de op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn geldende doelen 

worden gerealiseerd. De doelstelling voor de relevante Natura 2000/ TOPlijstgebieden is als volgt 

omschreven: ‘het tenminste voorkomen van de achteruitgang van de Natura 2000gebieden  door 

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

In de planperiode tot 2015 richt de aandacht zich in de Natura2000-gebieden op het in 

standhouden van de huidige waterhuishouding (conform de KRW), het verbeteren van de 

waterhuishouding in de gebieden met een “sense of urgency”, en het verbeteren van de toestand 

in de TOP-gebieden. Hiermee worden de korte-termijn-doelen voor de Natura2000-gebieden  

gerealiseerd. Het is de verwachting dat voor het realiseren van de ontwikkelopgaven nog fors 

hogere inspanningen noodzakelijk zijn. Deze inspanningen zullen verder worden uitgewerkt bij het 

vaststellen van het Beheerplan Natura2000. Voor de periode na 2015 zijn ook maatregelen 

voorzien voor de overige verdroogde gebieden. Algemeen wordt de volgende doelstelling 

nagestreefd: “het voorkomen van achteruitgang en waar mogelijk het realiseren van een verder 

herstel van de grondwaterafhankelijke vegetaties”.  

 

Resumé grondwaterafhankelijk Natura2000 

• De stijghoogte in de Natura2000-gebieden zal stabiel zijn ten opzichte van het jaar 2000. 

Zowel in de Natura2000-gebieden met een “sense of urgency” als in de overige Natura2000- 

gebieden uit de TOPlijst verdroogde gebieden zal de stijghoogte zijn toegenomen. 

• In 2015 zal op basis van de resultaten van het Beheerplan Natura2000 (in combinatie met de 

uitkomsten van het GGOR-traject) het doel worden geactualiseerd. 
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7.3. JURIDISCHE VERANKERING VAN DE DOELEN 

De KRW-doelen worden, voor zover zij van landelijk belang zijn, als Milieukwaliteitseisen (MKE) 

opgenomen in een AmvB Milieudoelstellingen van de Wet Milieubeheer.  

Het betreft achtereenvolgens de Goede Ecologische Toestand (GET, stroomgebied- en nationaal 

relevante stoffen), de Goede Chemische Toestand (GCT, prioritaire stoffen) en de Goede 

Grondwatertoestand. De AmvB treedt uiterlijk in werking op 22 december 2008.  

 

De milieukwaliteitseisen worden in de AmvB opgenomen als richtwaarden. Dat betekent dat er van 

deze eisen gemotiveerd kan worden afgeweken. Deze motivering en de nadere motivering voor 

bijvoorbeeld het Gewenste Ecologische Potentieel (GEP) worden opgenomen in de regionale 

plannen (POP/WHP en waterbeheerplannen). Verder worden ook de doelen zelf in deze plannen 

opgenomen. De provincies leggen het GEP vast in het POP/WHP op basis van de voorstellen van de 

waterschappen. De doelen voor Rijkswateren zullen worden op een nog nader vast te stellen wijze 

vastgelegd. 

Het KRW-begrip ‘geen achteruitgang’ mag worden geïnterpreteerd als ‘geen achteruitgang in 

klasse, per planperiode van 6 jaar’. Achteruitgang in de laagste klasse is niet toegestaan. 
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8. MAATREGELEN VOOR OPPERVLAKTEWATER EN GRONDWATER 

8.1. INLEIDING 

Voor het bereiken van de chemische en ecologische doelen zijn specifieke maatregelen nodig. In 

december 2006 heeft het RBO de opdracht meegegeven om alle watergerelateerde maatregelen in 

beeld te brengen. Hierbij moet het wel mogelijk blijven de KRW-gebonden maatregelen afzonderlijk 

te beschouwen. 

De maatregelen die in dit hoofdstuk worden genoemd zijn te onderscheiden in maatregelen ten 

behoeve van oppervlaktewater(lichamen) en maatregelen ten behoeve van grondwater(lichamen). 

In beide situaties kan ook nog onderscheiden worden: 

• maatregelen voor het verbeteren van de ecologische en chemische toestand (zoals in de KRW 

genoemd) 

• “Overige maatregelen” (bijvoorbeeld in het kader van het Nationale Bestuursakkoord Water 

c.q. Waterbeheer 21e Eeuw) 

 

De maatregelen zijn bepaald in een gebiedsproces, dat gevoerd is met ambtelijke en bestuurlijke 

vertegenwoordigers van betrokken overheden en maatschappelijke organisaties [zoals de Land- en 

Tuinbouw Organisatie (LTO) en Natuur en Milieu Overijssel (NMO)]. 

 

De voorgestelde maatregelen worden mogelijk nog aangevuld op basis van de uitkomsten van 

internationaal overleg op stroomgebiedniveau. Internationale afstemming wordt voorbereid in de 

Nederlands-Duitse stuurgroep voor de Rijndelta.  

 

8.2. OVERWEGINGEN BIJ AANPAK STOFFEN TER VERBETERING VAN DE CHEMISCHE 

TOESTAND 

Aanpak prioritaire stoffen om de goede chemische toestand te bereiken. 

Binnen Rijn-Oost overschrijden slechts enkele prioritaire stoffen de Europese normen. Het gaat 

daarbij met name om de som van benzo(ghi)peryleen en indenopyreen (PAK’s). Voor de 

betreffende PAK’s geldt dat deze in heel Nederland en naar verwachting ook (ver) daarbuiten de 

norm overschrijden. In Rijn-Oost komen ten opzichte van de rest van Nederland juist relatief lage 

gehalten voor. Gelet op de brede verspreiding en de belangrijkste bronnen van deze stoffen 

(verbrandingsprocessen) ligt een internationale brongerichte aanpak voor de hand. Dit nog 

afgezien van het feit dat de regionale waterbeheerders niet of nauwelijks middelen ter beschikking 

staan voor een aanpak van deze stoffen. 

 

In enkele waterlichamen kan mogelijk sprake zijn van overschrijdingen van nonylfenol en 

octylfenol, maar daarbij doet zich het probleem voor dat de analysetechnieken nog tekort schieten. 

Er zijn mogelijk problemen met deze stoffen, maar er kan geen zekerheid worden gegeven dat 

reducties noodzakelijk zijn. Daarmee valt de basis voor een aanpak weg. 

 

Lokaal overschrijden nog enkele prioritaire stoffen de normen: 

• Som HCH’s. Hier is sprake van een historische verontreiniging, die al met alle middelen (via 

o.a. erbodemsanering) is aangepakt. HCH’s zijn niet meer toegestaan. Een verdere gerichte 
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aanpak is niet mogelijk tegen aanvaardbare kosten. Door nalevering uit de waterbodem en 

daarmee het wegstromen van deze stoffen uit het systeem, kan op termijn een verdere afname 

worden verwacht.  

• Diethylhexylftalaat. Dit is een weekmaker, die wordt verwerkt in plastics. De stof wordt zowel 

in Nederland als daarbuiten in vergelijkbare concentraties in het watermilieu aangetroffen. Een 

internationale brongerichte aanpak is ook hier aan de orde. De regionale waterbeheerders 

kunnen hier geen effectieve rol in spelen. 

• Tributyltin. Deze stof is verwerkt in met name aangroeiwerende verf op schepen. Handel en 

gebruik zijn verboden in EU; vanaf 2008 ook verboden in IMO-verband.  In Nederland wordt 

volstaan met handhaving van het verbod. 

• Drins. Deze bestrijdingsmiddelen zijn reeds lang verboden, maar overschrijden nog steeds hier 

en daar de normen door nalevering uit de waterbodem. Voor deze stoffen geldt hetzelfde als 

het gestelde onder Som HCH’s. 

Gelet op het bovenstaande is er geen aanleiding voor maatregelen in relatie tot de goede 

chemische toestand door de regionale waterbeheerders in Rijn-Oost.  

 

Aanpak biologie ondersteunende en overige verontreinigende stoffen. 

De aanpak richt zich op het voorkomen van een situatie waarin de goede ecologische toestand 

wordt belemmerd door een onvoldoende chemische waterkwaliteit. 

Bij de biologie ondersteunende stoffen gaat het om de nutriënten stikstof en fosfaat. Andere 

ondersteunende stoffen en karakteristieken, zoals name zuurstof, temperatuur, zoutgehalte en 

zuurgraad, vormen geen probleem op het niveau van waterlichamen. 

De Rijn-Oost uitwerking verloopt via het in de Decembernota 2006 afgesproken 4-puntenplan: 

 

• De ecologische kwaliteit van het ontvangende (of stroomafwaarts gelegen) waterlichaam 

inclusief het mariene milieu voldoet niet.  

Toelichting Rijn-Oost: Dit is in de huidige situatie het geval in alle waterlichamen binnen 

deelstroomgebied Rijn-Oost. Ten aanzien van stroomafwaarts gelegen wateren is dit alleen 

bekend van het Zwarte Meer, dat direct stroomafwaarts ligt van het stroomgebied 

Vecht/Zwarte Water (en dat een belangrijk deel vormt van Rijn-Oost), 

•  Dit komt door stikstof en/of fosfaat, of een prioritaire of overige stof, waarvan ter plekke is 

vastgesteld dat deze effect hebben op de ecologie.  

Toelichting Rijn-Oost: In de zoete binnenwateren geldt fosfaat en niet stikstof als factor die van 

invloed is op het waterleven. Voor (o.a.) fosfaat zijn voor de stromende wateren regionale 

richtwaarden en voor de sloten en kanalen nationale richtwaarden vastgesteld. Aangenomen 

wordt dat de goede ecologische toestand niet wordt belemmerd als het fosfaatgehalte voldoet 

aan deze richtwaarden. Opgemerkt moet worden dat de richtwaarden met grote onzekerheden 

zijn behept als gevolg van een beperkt inzicht in de relatie tussen fosfaat en het ecologische 

functioneren, en een beperkte dataset. Dit geldt met name voor de stromende wateren. Bij 

toetsing van de waterlichamen in deelstroomgebied Rijn-Oost aan de richtwaarden, blijkt dat in 

de huidige situatie 40% niet voldoet. Het stroomafwaarts gelegen Zwarte Meer voldoet nu net 

wel/net niet (afhankelijk van de beschouwde jaren) aan de daarvoor geldende 

fosfaatrichtwaarde. De huidige situatie is echter niet maatgevend voor het treffen van 

maatregelen. Het gaat erom dat fosfaat het bereiken van het ecologische doel niet in de weg 

staat. In beginsel dient het ecologische doel in 2015 te worden bereikt. Gelet op de 

bovenmatige inspanningen die dit met zich mee zal brengen wil Nederland de EU verzoeken om 
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fasering te mogen aanbrengen in het bereiken van het doel. Uiteindelijk zal in 2027 overal de 

goede ecologische toestand moeten zijn bereikt. Met name voor fosfaat (en stikstof) is het dan 

van groot belang om de autonome ontwikkeling van de gehalten te betrekken in de keuze van 

een kosteneffectief maatregelenpakket. Het fosfaatgehalte daalt al vele jaren onder invloed van 

vooral het landelijke mestbeleid en de doorgaande verbetering van de rioolwaterzuivering. 

Sinds eind jaren 80 is het gehalte gemiddeld met een factor-2 gedaald. Gelet op het steeds 

verder aanscherpen van het mestbeleid (tot het bereiken van evenwichtsbemesting voor 

fosfaat in 2015) en de doorgaande verbetering van de rioolwaterzuivering mag de komende 20 

jaar een vergelijkbare daling van de gehalten worden verwacht. Het zou niet kosteneffectief 

zijn om voorbarig extra maatregelen te treffen om aan de richtwaarden te voldoen, mede 

gezien de onzekerheden rond de hoogte van deze richtwaarden. Om die reden wordt 

voorgesteld om verdergaande maatregelen alleen daar te treffen, waar de fosfaatrichtwaarde 

nu meer dan twee keer wordt overschreden. Dit betreft circa 12% van de waterlichamen in 

Rijn-Oost. In alle overige waterlichamen is het plausibel dat zonder verdergaande 

fosfaatbeperkende maatregelen de goede ecologische toestand in 2027 bereikbaar is.  Dit geldt 

ook voor het Zwarte Meer. 

• De rwzi/afvalwaterketen levert een belangrijke bijdrage (vergeleken met andere bronnen).  

Toelichting Rijn-Oost: In enkele waterlichamen zijn “natuurlijke” omstandigheden (veen 

afbraak, fosfaatlekkende bodems) hoofdoorzaak van de sterke normoverschrijding. Er blijven 

dan 12 waterlichamen over die in aanmerking komen voor zuiveringstechnische maatregelen. 

• Aanvullende maatregelen in de rwzi/afvalwaterketen, al dan niet in combinatie met andere 

maatregelen, leiden tot het bereiken van doelen.  

Toelichting Rijn-Oost: Gelet op de onzekerheden rond de richtwaarden, wordt voorgesteld dat 

in de betreffende waterlichamen nader onderzoek wordt uitgevoerd naar de relatie tussen 

ecologisch functioneren en het fosfaatgehalte, alvorens daadwerkelijk tot uitvoering van de 

maatregelen over te gaan. Is uitvoering zinvol, dan zullen zodanige zuiveringstechnische 

maatregelen worden getroffen dat - rekening houdende met de autonome ontwikkeling in het 

betreffende waterlichaam - aan de fosfaatrichtwaarde zal worden voldaan op de richtdatum 

waarop ook de inrichting van het betreffende waterlichaam op orde is. Concreet betekent dit 

voor het maatregelenpakket Rijn-Oost tot 2015 dat aanvullende zuiveringstechnische 

maatregelen zullen worden overwogen in de waterlichamen Gammelkerbeek en Oude Bornse 

beek (rwzi Oldenzaal), Glanerbeek (rwzi Glanerbrug), Markgraven (rwzi Tubbergen) en 

Groenlose Slinge (rwzi Winterswijk). Het uitvoeren van het nader onderzoek zal wel worden 

opgenomen als maatregel. 

 

8.3. TOTSTANDKOMING MAATREGELENPAKKETTEN RIJN-OOST  

8.3.1. Bestaand beleid  

Ook al in de huidige situatie wordt er hard gewerkt aan de verbetering van ons watersysteem. De 

gezamenlijke waterschappen binnen Rijn-Oost geven op dit moment jaarlijks ongeveer 140 miljoen 

Euro uit aan waterkwaliteitsmaatregelen. Hierbij is de belangrijkste kostenpost de zuivering van 

rioolwater. Aan waterkwantiteitsbeheer wordt jaarlijks een vergelijkbaar bedrag besteed, waarbij 

de nadruk vooral ligt op het beheer en onderhoud van de watergangen. Een aantal waterschappen 

heeft ook een grote taak in veiligheid (dijken).  
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8.3.2. Groslijst maatregelen 

Voor het bereiken van de chemische en ecologische doelen zijn specifieke maatregelen nodig. In 

deelstroomgebied Rijn-Oost zijn de maatregelenpakketten samengesteld volgens de “Praagse 

methode” (zie paragraaf 7.1.3). De waterbeheerders hebben die afweging samen met andere 

actoren in het gebied uitgevoerd in zogenaamde gebiedsprocessen. De werkwijze en afwegingen 

worden uitvoerig beschreven in de verantwoordingsdocumenten van de verschillende 

waterbeheerders, de zogenaamde ‘factsheets’; deze zijn bij de waterbeheerders op te vragen. In 

deze paragraaf worden de afwegingen samengevat. 

 

De lijst met maatregelen is ontleend aan de landelijke maatregelenlijst (Maastabel). Het overzicht 

geeft een algemeen beeld; voor individuele waterlichamen kan de beoordeling op onderdelen iets 

anders zijn. Vanuit het gebiedsproces zijn de maatregelen geïdentificeerd, die in belangrijke mate 

bijdragen aan het doelbereik (GEP) van de KRW. In tabel 8.1 zijn de maatregelen verder 

uitgesplitst. Het betreft met name inrichtingsmaatregelen (aanleg van natuurvriendelijke oevers; 

herinrichting van het profiel en hermeandering), onderhoud, en maatregelen ter bevordering van 

de vismigratie. 

 

In de analyse over te nemen KRW-maatregelen zijn alle reeds geplande inrichtingsmaatregelen en 

de maatregelen voor WB21 (Water Beheer in de 21e Eeuw) en GGOR (Gewenst Grond- en 

Oppervlaktewater Regiem) in en langs de waterlichamen meegenomen. Er is op basis van het 

verwachte kwaliteitseffect van de maatregelen een splitsing gemaakt in maatregelen die wel en die 

niet aan de EU zullen worden gerapporteerd. Gemeentelijke maatregelen en maatregelen voor 

“waterparels” buiten de waterlichamen zullen, voor zover ze niet bijdragen aan de KRW-opgave, 

niet aan de EU worden gerapporteerd. Dit is reeds besloten in de Zomernota Rijn-Oost 2006 en de 

Startnotitie Gebiedsprocessen, 2006. 

 

De uitvoering van hydrologische maatregelen buiten de waterlichamen vindt plaats in het GGOR-

traject. Dit traject bevat een nadere afweging van functies. Deze maatregelen leveren naar 

verwachting geen significante positieve effecten op de ecologische toestand van de waterlichamen 

zelf.  

 

8.3.3. Afweging 

Aan de hand van tabel 8.1 is een afweging gemaakt in de maatregelen voor de KRW. De tabel sluit 

aan bij de landelijk gebruikte “Maastabel”. Hierbij is de volgende procedure gebruikt: 

 

• In de analyse over te nemen KRW-maatregelen zijn de maatregelen voor WB21 (Water Beheer 

in de 21e eeuw) en GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regiem) in en langs de 

waterlichamen meegenomen. Deze maatregelen hebben als hoofdopgave het op orde brengen 

van de waterkwantiteit met mogelijke positieve effecten op de ecologische en chemische 

waterkwaliteit. 

 

• De waterkwaliteitsmaatregelen zijn beoordeeld op de volgende factoren: 

• Effect op het KRW- doel: bij lokaal effect worden de maatregelen niet opgenomen in het 

Rijn-Oost maatregelenpakket. 

• Significante schade: bij significante schade wordt de maatregel niet opgenomen in het Rijn-

Oost maatregelenpakket. 
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• Kosteneffectiviteit: bij lage kosteneffectiviteit wordt de maatregel niet opgenomen in het 

Rijn-Oost maatregelenpakket. 

• Uitvoering: wanneer de regio geen instrumenten heeft om deze maatregel te kunnen 

implementeren, dan ligt de uitvoering primair bij het Rijk en worden deze niet opgenomen 

in het Rijn-Oost maatregelenpakket. 

 

• De inrichtingsmaatregelen zijn ook beoordeeld op de genoemde factoren. Voor deze 

maatregelen geldt dat alle worden opgenomen in het Rijn-Oost maatregelenpakket, met 

uitzondering van “meer natuurlijke waterstanden”, vanwege de significante schade die ontstaat 

door deze maatregel. 

 

8.3.4. Voorgenomen maatregelen 

Naar aanleiding van de landelijke harmonisatie is door de staatssecretaris een aantal aanvullende 

landelijke richtlijnen opgesteld. Voor Rijn-Oost betekent dit dat voorgenomen maatregelen aan 

RWZI’s en voorgenomen waterbodemsaneringen, waarvan vast staat dat deze enigszins bijdragen 

aan het KRW doel, alsnog worden opgenomen in het KRW maatregelpakket. Dit behoeft nog 

bestuurlijke besluitvorming. 
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Tabel 8.1 Overzicht van de afwegingen voor het samenstellen van de KRW-maatregelenpakketten  

Effect op KRW-doel 

Synergie? 

WB21/GGOR 

Significante 

schade ? 

Kosteneffectiviteit  

KRW-doelen Uitvoering 

Opnemen 

in SGBP? Categorie Maatregel 

Chemie Ecologie Ja / nee     Regio Rijk   

Natuurvriendelijk schonen/ gedifferentieerd 

onderhoud + ++++ Ja soms ++ +   Ja 

Passeerbaar maken van barrières + ++++ Ja nee ++ +   Ja 

Aanleggen accoladeprofiel + ++++ Ja soms ++ +   Ja 

Verwijderen profielverdediging + ++++ Ja soms ++ +   Ja 

Minder strikt vasthouden aan 

instandhouding standaardprofiel + ++++ Ja soms ++ +   Ja 

Hermeanderen van beken, ander 

dwarsprofiel + ++++ Ja soms ++ +   Ja 

Herstel oorspronkelijk stroomgebied 

(aankoppelen) + ++++ Ja soms ++ +   Ja 

Aanleggen natuurvriendelijke oevers + +++ Ja nee ++ +   Ja 

                      

Inrichtings-

maatregelen 

  

Meer natuurlijke waterstanden 

(verdergaand dan GGOR) 

 

+ 

 

 

++++ 

 

   

Ja 

 

       

Nee 

 

 

GGOR: verminderen diepe grondwater –

onttrekking  + ++ Ja soms # +   Nee 

GGOR: peil verhogen in haarvaten (door 

stuwtjes), toegepast op greppels + ++ Ja soms # +   Nee 

GGOR: peilverhoging (GWS verhogen) + ++ Ja soms # +   Nee 

GGOR: in-/extensiveren / peilverhoging 

(niet) leggerwaterlopen + + Ja soms # +   Nee 

  WB21/GGOR-

maatregelen 

 

Waterretentie 0 ++ Ja soms # +   Nee 
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Effect op KRW-doel 

Synergie? 

WB21/GGOR 

Significante 

schade ? 

Kosteneffectiviteit  

KRW-doelen Uitvoering 

Opnemen 

in SGBP? Categorie Maatregel 

Chemie Ecologie Ja / nee Ja / nee   Regio Rijk  

Extra trap bij RWZI  ( zie H2O2007/7, 
Veldsink) + ++ Nee nee -     Nee 

Stoppen inlaat gebiedsvreemd water + ++ Nee Ja/nee1       Nee 

Bufferstroken + ++ Ja nee -      Nee 

Afkoppelen regenwater  lokaal Lokaal Ja nee - +   Nee 

Baggeren lokaal Lokaal Nee nee - +   Nee 

Realtime control in riolering en RWZI  lokaal Lokaal Nee nee - +   Nee 

Waterbodemsanering stedelijk/landelijk  lokaal Lokaal Nee nee - +   Nee 

Voorkomen/zuivering overstorten lokaal Lokaal Nee Nee - +   Nee 

Sanering vuilstorten  lokaal Lokaal Nee Nee - +   Nee 
Herstel lekkende riolen/opheffen foutieve 
aansl. lokaal lokaal Nee Nee  +   Nee 

Spuiten verminderen door mechanisch 
onkruid verwijderen ++ + Nee nee & +/- + 

beoordeling 
Rijk 

Spuiten verminderen door gebruik 
alternatieve bestrijdingsmiddelen ++ + Nee nee & +/- + 

beoordeling 
Rijk 

Terugdr. autolekkages (motorolie) 
stedelijk gebied  ++ + Nee nee & +/- + 

beoordeling 
Rijk 

Spuiten/mesten verminderen ( stim. 
biologische landbouw) ++ + Nee nee & +/- + 

Beoordeling 
Rijk 

Verlagen mestgift + ++ Nee nee & +/- + 
beoordeling 
Rijk 

Waterbesparing huishoudens met (de) 
daaraan gekoppeld(e) stoffen(gebruik) + + Nee nee & +/- + 

beoordeling 
Rijk 

Mest scheiden – vaste fractie in het kader 
van de mestquota afvoeren + + Nee nee & +/- + 

beoordeling 
Rijk 

Waterkwaliteits-
maatregelen 

Duurzaam bouwen lokaal Lokaal Nee nee & +/- + 
beoordeling 
Rijk 

 
1 De huidige grootschalige waterinlaat en de grote, tegennatuurlijke peilverschillen maken het in bepaalde watersystemen (bijvoorbeeld veengebieden) onmogelijk om een "ecologisch 
gezond watersysteem" te bewerkstellingen. Het beperken (dus niet het stoppen) van de waterinlaat kan in combinatie met een natuurlijker peilbeheer een bijdrage leveren aan het 
realiseen van een ecologische doelstelling zonder dat daarbij significante schade behoeft op te treden. 
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Legenda bij Argumentenoverzicht voor het Maatregelenpakket  

 

Passeerbaar maken van barrières 

Het passeerbaar maken van een barrière is belangrijk voor vis maar levert geen bijdrage aan de vegeatie. Met '+' wordt een positief effect aangeduid. Meer plussen 

betekent een groter effect. 

Significante Schade  

Van de maatregelen die tot significante schade leiden is de kosteneffectiviteit niet geschat. Deze maatregelen zijn niet opgenomen in de kolommen “Uitvoering” en 

“SGBP”. 

Kosteneffectiviteit van KRW-doelen 

In de kolom “Kosteneffectiviteit KRW” zijn vier aanduidingen opgenomen: 

++ : grote kosteneffectiviteit ; 

-     : lage kosteneffectiviteit;  

#   :  opgenomen voor de GGOR-maatregelen; de kosteneffectiviteit is sterk afhankelijk van de omstandigeheden en komt in het GGOR-traject aan de orde; 

&  : geeft aan dat de regionale waterbeheerders en gemeenten de kosteneffectiviteit slecht kunnen inschatten; dit wordt veroorzaakt door onvoldoende inzicht in 

de kosten, het effect, of een combinatie daarvan; het initiatief voor deze maatregelen ligt primair bij het Rijk. 

Uitvoering 

In de kolom “Uitvoering” is met + aangegeven wie primair verantwoordelijk is voor de uitvoering. Met +/- wordt aangegeven dat er mogelijk wel en rol is maar dat 

de verantwoordelijkheid primair bij een andere partij ligt. 

Opnemen in het SGBP 

Maatregelen waarvan de kosteneffectiviteit laag is, of waarvan deze redelijkerwijs niet bepaald kan worden, zijn niet opgenomen in de kolom “SGBP”. Ook de 

waterkwaliteitsmaatregelen, waarvoor de regio geen instrumenten heeft om deze te beïnvloeden, zijn niet opgenomen in de kolom “SGBP”. De uitvoering hiervan 

ligt primair bij het Rijk. 
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8.4. KRW-MAATREGELEN RIJN-OOST 

8.4.1. Regionale KRW-maatregelen 

Vanuit het gebiedsproces zijn regionale maatregelen benoemd, die effectief bijdragen aan het 

KRW-doel (GEP). Het betreft inrichtingsmaatregelen, zoals aanleg van natuurvriendelijke oevers, 

herinrichting van het profiel, hermeandering, en maatregelen ter bevordering van de vismigratie 

(tabel 8.2). Het gaat om het herinrichten van ongeveer 1250 km watergang (van 

natuurvriendelijke oevers tot beekdalbrede herinrichting) en het vispasseerbaar maken van 

ongeveer 500 kunstwerken. Deze maatregelen blijken na zorgvuldige afweging het effectiefst te 

zijn om de KRW-doelen te bereiken. Daarnaast levert in sommige waterlichamen het beperken (dus 

niet het stoppen) van de inlaat van gebiedsvreemd water, in combinatie met een natuurlijker 

peilbeheer, een bijdrage aan het realiseren van een ecologische doelstelling zonder dat daarbij 

significante schade optreedt. 

Voor 2015 wordt ingezet op realiseerbare (inrichtings-)maatregelen. Dit omvat een deel van het 

aantal opgevoerde natuurvriendelijke oevers en een deel van het aantal vispassages/verbindingen 

met zijwateren, zoals in tabel 8.2 aangegeven. 

 

Tabel 8.2 KRW-maatregelen voor regionale oppervlaktewateren 
Waterbeheerder Periode Aanleg natuurvriendelijke 

oevers en/of beekdal-brede 

inrichting (lengte 

waterlichamen in km; met ten 

minste 75% realisatie)  

Opheffen barrières 

(aantal) 

2010 – 2015 138 72 Groot Salland 

2015 – e.v. 230 55 

2010 – 2015 48 8 Velt & Vecht 

2015 – e.v. 98 22 

2010 – 2015 40 15 Reest & Wieden 

2015 – e.v. 73 33 

2010 – 2015 130 73 Rijn & IJssel 

2015 – e.v. 100 62 

Regge & Dinkel 2010 – 2015 80 39 

 2015– e.v. 200 120 

Sub-totaal 2010-2015 440 207 

Sub-totaal 2015-e.v. 814 292 

TOTAAL 2010-2027 1254 499 

 

De voorgestelde maatregelen zijn qua type en omvang toegesneden op drie onderscheiden 

ambitieniveaus: 

 

Maatregelen op basisniveau 

• aanleg natuurvriendelijke oevers, één- of tweezijdig, in beperkte omvang 

• kunstwerken worden vispasseerbaar gemaakt (NB: niet in alle M-typen) 

 

Maatregelen op middenniveau 

• aanleg bredere natuurvriendelijke oevers (t.o.v. basisniveau) 
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• hermeandering (waar mogelijk) 

• kunstwerken worden vispasseerbaar gemaakt 

 

Maatregelen op hoogniveau (meer dynamisch karakter) 

• herinrichting 

• hermeandering 

• kunstwerken worden vispasseerbaar gemaakt 

 

Voor het behalen van het ecologische doel van beken wordt als uitgangspunt gekozen dat de 

gewenste inrichting voor minimaal 75 % van de beeklengte wordt gerealiseerd1. Voor beken in 

agrarisch gebied (ambitie “basisniveau”) is ecologisch herstel maar in beperkte mate mogelijk. Het 

kunstmatige afvoerpatroon kan niet worden gewijzigd zonder significante schade aan te brengen 

aan de functie peilbeheersing voor de landbouw. 

De ecologische doelen voor sloten en kanalen kunnen naar verwachting worden gehaald door 

inrichtingsmaatregelen te treffen; vooral wordt gedacht aan het aanleggen van natuurvriendelijke 

oevers. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt in ambitieniveau, omdat in de praktijk bijna alle 

sloten en kanalen in agrarisch gebied liggen. 

Vrijwel alle kunstwerken in stromende wateren worden vispasseerbaar gemaakt. In waterlichamen 

van het M-type (sloten en kanalen) moet nog per kunstwerk nagegaan worden of de maatregel 

bijdraagt aan het KRW-doel. 

 

Extra trap RWZI 

Speciale aandacht is er voor de maatregel “extra trap bij RWZI”. Deze maatregel is in beginsel niet 

kosteneffectief vanwege de hoge rendementen in de huidige situatie. Naar aanleiding van de 

landelijke richtlijn is recent een aanvullende analyse uitgevoerd. Deze analyse laat zien dat een 

aantal RWZI’s bijdragen aan de belasting met prioritaire stoffen en nutriënten.  

Voor wat betreft de prioritaire stoffen worden de beste resultaten, ook in Rijn-Oost, verwacht van 

generiek beleid vanuit het Rijk. Voor wat betreft de nutriënten wijzen de resultaten van deze 

analyse in de richting van een aantal specifieke waterlichamen. Binnen Rijn-Oost is daarom 

afgesproken dat voor deze specifieke waterlichamen nader onderzoek wordt uitgevoerd naar de 

effectiviteit van een extra zuivering op de betreffende RWZI’s. Dit onderzoek wordt in het KRW-

maatregelenpakket opgenomen.  

Bij gebleken effectiviteit zal alsnog een extra trap uitgevoerd worden. Deze mogelijke maatregel 

zal in een tweede planperiode worden opgenomen in het KRW-maatregelpakket. Het gaat hierbij 

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

 

8.4.2. Voorgenomen maatregelen 

Naar aanleiding van de brief van de Staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat van 12 februari 

 
1 Bij de kwantificering van de aanleg van natuurvriendelijke oevers in waterlichamen is in de overzichten van de 
waterschappen in de meeste gevallen de gehele lengte van de waterlichamen aangegeven. (In sommige 
gevallen is bij kanalen niet de gehele lengte weergegeven, maar slechts een deel, omdat wegen e.d. zeer 
sterke beperkingen opleggen aan de herinrichting). Bij de daadwerkelijke aanleg wordt er vanuit gegaan dat 
niet de volle lengte gerealiseerd kan worden. Wegen, bebouwing en andere infrastructuur maar ook 
bijvoorbeeld huiskavels van agrarische bedrijven leggen beperkingen op bij de aanleg. Uitgangspunt is in de 
meeste waterlichamen tenminste 75% van de in de overzichten aangegeven lengtes gerealiseerd kan worden. 
Op deze 75% van de aangegeven lengtes heeft de inspanningsverplichting betrekking.  
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2008 over in het Stroomgebiedbeheersplan op te nemen maatregelen is in februari een 

inventarisatie gedaan naar voorgenomen maatregelen aan de rioolwaterzuiveringen en 

voorgenomen waterbodemsaneringen die bijdragen aan het realiseren van de KRW-doelstellingen. 

Deze maatregelen zullen, na goedkeuring van de betreffende Algemene Besturen, worden 

opgenomen in het KRW maatregelenpakket in het SGBP. 

 

Waterbodemsanering 

De volgende voorgenomen waterbodemsaneringen voor de periode 2009-2015 dragen bij aan 

realisatie van de KRW-doelen: 

• Stadswateren Zwolle, Soestwetering, Westerveldse Aa 

• Boven Regge, Eksosche Aa, Doorbraak (onderdeel Exsosche Aa, Nieuwe Graven) 

• Industriehaven Hoogeveen 

 

Rioolwaterzuiveringen 

De sinds 2000 uitgevoerde en de voorgenomen maatregelen op rioolwaterzuiveringsinrichtingen 

richten zich op verbetering van de verschillende bestaande zuiveringsprocessen, extra stikstof- en 

fosfaatverwijdering, renovatie en uitbreding, sluiten van verouderde rwzis met transport van het 

afvalwater naar een andere (beter werkende) zuiveringsinrichting. In tabel 8.3 is aangegeven om 

welke RWZI’s het gaat binnen Rijn-Oost. 

 

Tabel 8.3 Maatregelen op rwzi’s in Rijn-Oost (2000-2015) 
Waterschap Rioolwaterzuiveringsinrichting Waterlichaam 

Velt en Vecht  Dalen, Gramsbergen, Ommen, 

Dedemvaart, Emmen, Schoonoord 

Oude Drostendiep, Vecht, Kanalen 

Reest en Wieden Dieverbrug, Smilde, Ruinen, Steenwijk, 

Echten, Beilen, Meppel 

Drentse kanalen, Boezem Noordwest 

Overijssel, Meppelerdiep 

Regge en Dinkel Hengelo, Rijssen, Boekelo, Delden, Enter, 

Ootmarsum, Nijverdal, Tubbergen, 

Glanerbrug, Losser, Vroomshoop, 

Westerhaar, Haaksbergen, Hengevelde 

Bornsebeek, Beneden en Midden en 

Boven Regge, Azelerbeek, Entergraven, 

Tilligterbeek, Markgraven, Glanerbeek, 

Beneden en Boven Dinkel, Veeneleiding, 

Bolscherbeek 

Groot Salland Hessenpoort, Zwolle, Heino Genemuiden, 

Deventer,  Raalte, Olst, Kampen, Dalfsen 

Overijsselse vecht/Zwarte water, IJssel, 

Nieuwe Wetering, Raalterwetering 

Rijn en IJssel Varsseveld, Holten, Winterswijk Biellheimerbeek, Schipbeek, Groenlose 

Slinge  

 

8.4.3. KRW-maatregelen Rijkswateren 

Ook Rijkswaterstaat heeft een afwegingsproces uitgevoerd naar de haalbaarheid en betaalbaarheid 

van maatregelen in de Rijkswateren. Dit afwegingsproces sluit sterk aan bij het afwegingsproces 

zoals hierboven beschreven. Het resultaat van dit proces is weergegeven in tabel 8.4. 

Voor de waterlichamen in beheer van Rijkswaterstaat Oost-Nederland wordt voor 2015  ingezet op 

realiseerbare (inrichtings-)maatregelen. Dit omvat in ieder geval een deel van het aantal 

opgevoerde natuurvriendelijke oevers, een deel van het aantal vispassages / verbindingen met 

zijwateren en KRW-optimalisatie van de maatregelen voortvloeiend uit de Planologische 

Kernbeslissing ‘Ruimte voor de Rivier’. Tevens zullen reeds geplande waterbodemsaneringen 

worden opgenomen in het KRW-maatregelenpakket voor 2015. Voor het Zwarte Water wordt 
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verwacht dat het GEP te realiseren is vóór 2015, daarom zullen in dit waterlichaam ook 

uiterwaardherinrichtingen voor 2015 plaatsvinden. Maatregelen die na 2015 voorzien zijn, zijn 

wederom een deel van het aantal natuurvriendelijke oevers en een deel van het aantal vispassages 

/ verbindingen met zijwateren. Daarnaast zijn de maatregelen één- of tweezijdig aantakken van 

bestaande strangen of plassen, aanpassen van sluis / stuw beheer, ontwikkeling van moerassen en 

uiterwaardverlagingen voorzien voor na 2015. Voor de Twentekanalen is het creëren van een 

verbeterde doorstroming opgenomen in het maatregelenpakket voor na 2015.  

 

Tot slot neemt Rijkswaterstaat ook zogenaamde agenderende maatregelen. De Rijkswateren 

worden in grote mate belast door bronnen in het buitenland en de regio. De discussie over reduktie 

van stoffen is verankerd in het KRW-stroomgebiedsproces. In de praktijk verloopt deze discussie 

vaak nog moeizaam en vraagt een serieuze agendering en vastlegging van afspraken. De te 

agenderen maatregelen zijn nadrukkelijk beperkt tot de echte probleemlocaties m.b.t. 

overschrijdingen van de waterkwaliteit in de rijkswateren. Voor deelstroomgebied Rijn-Oost wordt 

voorzien als agenderende maatregel: “Aanvullende Zuiveringstechnieken RWZI Nieuwgraaf “. 

 

Tabel 8.4 KRW-maatregelen voor Rijkswaterstaat Oost-Nederland in de periode 2010 tot einde planperiode 

KRW in 2027 

2010-2015 2015-2027 
Waterlichaam Maatregel 

Aantal Aantal 

Uiterwaard-herinrichting 3 stuks  Zwarte Water 

Optimalisatie oevers  8 km  

Sanering Olasfa 1 sanering  

Oevers IJssel Fortmond 1 km  

Herstel verbinding zijwateren en 

optimalisering monding / Opheffen barrières 

9 stuks 9 stuks 

Eén- en tweezijdig aantakken strangen en 

plassen 

2 km  15 km 

Optimalisatie oevers 35 km 50 km 

Uiterwaardverlaging en ontwikkeling 

zeggemoeras of biezenvelden 

  90 ha 

Optimalisatie  maatregelen Ruimte voor de 

rivier  

Alle  

IJssel 

Agendering RWZI Nieuwgraaf   

Sanering Markerink 1 sanering  Twenthekanalen 

Verbetering doorstroming  1 

 

8.4.4. KRW-maatregelen generiek beleid 

De chemische kwaliteit van het oppervlaktewater is in de laatste decennia sterk verbeterd. Echter 

op veel plaatsen vinden nog normoverschrijdingen plaats van PAK's, zware metalen en 

bestrijdingsmiddelen. Vooralsnog worden hiervoor geen regionale maatregelen opgenomen. 

Enerzijds omdat er in de regio geen goede instrumenten voor handen zijn (veel stoffen worden 

diffuus geloosd); anderzijds omdat inrichtingsmaatregelen tot een veel grotere ecologische winst 

leiden en ook veel kosteneffectiever zijn.  

Hoewel deze maatregelen een positief effect kunnen hebben op de chemische of ecologische 
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waterkwaliteit in onze regio, ligt de uitvoering primair bij het Rijk. Rijn-Oost verzoekt het Rijk deze 

maatregelen op te nemen in het generieke beleid: 

• Spuiten verminderen door mechanisch onkruid verwijderen1 

• Spuiten verminderen door gebruik alternatieve bestrijdingsmiddelen1 

• Terugdr. autolekkages (motorolie) stedelijk gebied  

• Spuiten/mesten verminderen ( stim. biologische landbouw) 

• Verlagen mestgift 

• Waterbesparing huishoudens met (de) daaraan gekoppeld(e) stoffen(gebruik) 

• Mest scheiden – vaste fractie in het kader van de mestquota afvoeren 

• Duurzaam bouwen 

 

8.4.5. Beschermde gebieden 

 

Zwemwateren 

De KRW verplicht tot het opnemen in het Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) van 

maatregelenprogramma’s voor de uitvoering van de Zwemwaterrichtlijn (ZWR), die in 2006 van 

kracht is geworden. De uiterlijke termijn voor het halen van de doelstellingen van de nieuwe 

Zwemwaterrichtlijn is 2015. Hieruit volgt dat maatregelen om deze doelstellingen te bereiken, 

genomen moeten worden in de periode van nu tot aan 2015. In Cluster Milieu (ministerie van 

VROM) van 30 maart 2006 is besloten om een gedeeltelijke koppeling te leggen tussen de 

Maatregelenprogramma’s ten behoeve van de Zwemwaterrichtlijn en de Maatregelenprogramma’s 

(SGBP 2009) van de KRW. Overwegend is de waterkwaliteit van de provinciale zwemwateren in de 

regio Rijn-Oost goed. Het betreft geïsoleerde wateren zonder direct aanwijsbare bronnen van 

verontreiniging. De verwachting is dat ook op basis van de normen van de nieuwe 

Zwemwaterrichtlijn er weinig problemen zullen zijn. Incidenteel doen zich problemen voor met 

blauwalgen. Aangezien landelijk (RIZA) nog onderzoek wordt gedaan naar mogelijke 

beheersmaatregelen in verband met blauwalgen, zijn er nog geen beheersmaatregelen 

geformuleerd voor deze plassen. 

 

Natura2000-gebieden  

Er zijn vier oppervlaktewaterlichamen met een directe relatie met te realiseren doelen voor 

Natura2000-gebieden, waarbij op korte termijn maatregelen noodzakelijk zijn. Dit zijn de sense of 

urgency-gebieden Weerribben, Wieden, Olde Maten en Veerslootlanden. 

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 Natura2000-beheerplan 

uitgewerkt. Indien de besluitvorming over het beheerplan voor de Wieden en Weerribben op tijd is 

afgerond worden de “watermaatregelen” en de fasering die daarbij hoort aangemerkt als KRW-

maatregelen ten behoeve van het SGBP.  

 

Oppervlaktewater tb.v. menselijke consumptie 

In Rijn-Oost zijn 3 oevergrondwaterwinningen aanwezig (Engelse Werk, Vechterweerd (in 

aanbouw) en St. Jansklooster). Hier wordt grondwater gewonnen wat grotendeels vanuit het 

oppervlaktewater wordt aangevuld. De kwaliteit van het aangetrokken oppervlaktewater bepaalt 

 
1 Regionale uitvoerbaarheid is geredeneerd vanuit de instrumenten waarover de waterbeheerder beschikt; voor 
het eigen gebruik van bestrijdingsmiddelen bij onderhoudswerkzaamheden (bijv. groenvoorziening, verhard 
oppervlak) dragen waterschappen en gemeenten wel een eigen verantwoordelijkheid 
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dan ook de kwaliteit van het gewonnen water. Dit vergt maatregelen om de Goede Chemische 

Toestand in zowel het grondwater als het oppervlaktewater te realiseren. Bij oppervlaktewater gaat 

het primair om maatregelen gericht op het verkrijgen van een goede basiskwaliteit en minder om 

de effecten van kortdurende incidenten. Hiertoe worden generieke maatregelen voor het gehele 

betrokken oppervlaktewaterlichaam aangevuld met regionale lozings-, calamiteiten- en 

monitoringmaatregelen getroffen. De maatregelen moeten nog nader worden uitgewerkt en 

opgenomen worden in het gebiedsdossier. De provincie is eerstverantwoordelijke daar het 

onttrekkingspunt in het grondwater ligt. De provincie stemt de maatregelen af met de 

waterbeheerder. 

 

8.5. NIET-KRW-MAATREGELEN OPPERVLAKTEWATERLICHAMEN 

Naast KRW-maatregelen bestaan er ook niet-KRW-maatregelen. Niet-KRW-maatregelen vallen niet 

onder de resultaatverplichting van Brussel. Deze maatregen zijn al opgenomen in de Provinciale 

Omgevingsplannen, de Beheerplannen, de Waterplannen en de Rioleringsplannen van de 

gemeenten. Onder deze groep vallen onder andere de WB21-maatregelen (Waterbeleid 21e Eeuw) 

afkoppelmaatregelen, RWZI-aanpassingen, baggeren, en het realiseren van de basisinspanning. 

Hiernaast voert het waterschap maatregelen uit die “core business” zijn, zoals bijvoorbeeld het 

onderhoud aan RWZI’s. Deze maatregelen zijn in voorliggende studie niet meegenomen. 

 

8.5.1. WB21-maatregelen 

In 2001 is de Nationale Bestuursovereenkomst Waterbeleid 21e Eeuw (NBW) ondertekend. Hierin is 

overeengekomen om tezamen (Rijk, IPO, VNG, Unie van Waterschappen) het nieuwe waterbeleid, 

zoals vastgelegd in het kabinetsstandpunt “anders omgaan met water, Waterbeleid 21e Eeuw”, 

vorm te geven. Dit betekent dat in een aantal acties het uitgangspunt wordt gehanteerd om water 

zo lang mogelijk vast te houden in het systeem. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt gestreefd het 

water te bergen, en pas als laatste mogelijkheid af te voeren.  

 

WB21 is gericht op het voorkomen van wateroverlast in zowel de zomer- als de winterperiode voor 

de stedelijke gebieden en landbouwgebieden. Daarnaast is WB21 gericht op het verminderen van 

watertekorten in de zomerperiode, voor zowel landbouw als natuur. Watertekorten kunnen het 

gevolg zijn van te weinig neerslag, of van te weinig aanvoer van water. Lokaal kan ook watertekort 

optreden als een wateraanvoersysteem ontbreekt, of onvoldoende mogelijkheden biedt om 

tekorten aan te vullen. Het vasthouden van water heeft een positieve effect op de verdroging. 

Hiernaast zal een GGOR (Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime) opgesteld worden, dat 

perspectieven biedt om de verdrogingproblematiek integraal aan te pakken. De zogenaamde “TOP 

gebieden verdroging” hebben prioriteit in aanpak. 

 

Waterbeleid 21e eeuw is gebaseerd op het principe van “niet afwentelen”; wat inhoudt dat de 

bijdrage van de afvoerpieken niet toe mag nemen, ook al verandert het klimaat. Uiteindelijk kan in 

overleg tussen provincie en de waterschappen in deelstroomgebied Rijn-Oost zelfs gekozen worden 

voor een strengere externe doelstelling; bijvoorbeeld een reductie van de piekafvoer van Regge en 

Dinkel op de Vecht met een bepaald percentage. Dit doel dient in 2015 gerealiseerd te zijn. 

 

8.5.2. Overige maatregelen 

Overige maatregelen zijn maatregelen die niet aantoonbaar bijdragen aan de doelstellingen van de 
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KRW waterlichamen. Deze maatregelen hebben over het algemeen slechts een lokaal effect. De 

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

van ons oppervlaktewatersysteem.  

Ten aanzien van de kwaliteit toetst de KRW met name de globale toestand in de grotere wateren, 

i.c. de waterlichamen. De meerderheid van de oppervlaktewateren zijn echter (veel) kleiner dan de 

waterlichamen. Met name op deze wateren is het begrip veerkracht aan de orde. Een veerkrachtig 

watersysteem kan tot op zekere hoogte verstoringen door calamiteiten en overstorten opvangen 

zonder dat dit leidt tot ontwrichting van het systeem (zoals vissterfte). Voor de leefbaarheid en 

veerkracht van het watersysteem blijft het belangrijk om in de bovenstroomse wateren 

maatregelen uit te voeren. Daar komt bij dat op een aantal van deze wateren (provinciale) 

doelstellingen liggen, bijvoorbeeld de zogenaamde HEN, SED wateren, kwaliteitswateren en 

“waterparels”.  

 

Riolering en RWZI’s 

Om een veerkrachtig watersysteem te realiseren, zullen de concentraties van een aantal 

probleemstoffen nog verlaagd moeten worden en de zuurstofhuishouding (vooral benedenstrooms 

van overstorten en RWZI’s) verbeterd. In / nabij stedelijke gebieden leveren vooral de gemengde 

rioolstelsels nog problemen op voor de ontvangende wateren. Bij een te hoge belasting met 

regenwater treden vanuit deze stelsels overstortingen naar het oppervlaktewater op en/of worden 

RWZI’s overbelast. Hiernaast wordt door de afvoer naar de riolering de voeding van het 

grondwater verminderd. De laatste jaren is de meer brongerichte maatregel van het afkoppelen 

van relatief schoon water in beeld gekomen als duurzame oplossing. Tot slot wordt vastgehouden 

aan het bereiken van de basisinspanning 

 

Gewasbeschermingsmiddelen 

In landelijke gebieden zorgt gewasbescherming incidenteel voor overschrijdingen van de normen 

voor bepaalde bestrijdingsmiddelen. Vaak komen overschrijdingen voor bij bepaalde teelten, zoals 

maïs, aardappelen, boom- en siergewassen en bloembollen. 

 

Waterbodems 

Hoewel de afgelopen jaren veel waterbodemsaneringen hebben plaatsgevonden, komen 

verontreinigde waterbodems nog steeds voor, zowel in stedelijk gebied als daarbuiten. Een slechte 

kwaliteit van het waterbodemslib levert risico’s op voor het water(bodem)leven. Daarnaast vormt 

een vervuilde waterbodem - via nalevering - een emissiebron, die de waterkwaliteit belast. Het is 

daarom belangrijk de waterbodems in een goede toestand te houden. 

 

Hydrologische maatregelen 

De uitvoering van hydrologische maatregelen buiten de waterlichamen vindt plaats in het GGOR-

traject. Dit traject bevat een nadere afweging van functies. Deze maatregelen leveren naar 

verwachting geen significante positieve effecten op voor de ecologische toestand van de 

waterlichamen zelf. 

 

Wateren met hoge ecologische doelen 

Een aantal wateren in de provincies Gelderland en Overijssel hebben een hoge ecologische waarde. 

Deze wateren stellen eisen aan met name morfologie, kwaliteit, watervoerendheid, en stroming. 

Deze wateren zijn op de functiekaart aangeduid als: kwaliteitswateren, waterparels, HEN-water 
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(water van het hoogst ecologische niveau), en SED-water (water met een specifiek ecologische 

doelstelling). 

 

Beleving van water  

Tot slot speelt de beleving van het water een rol. Recreëren op en langs het water is niet altijd in 

de gewenste mate mogelijk. De beleving van water is soms ook in stedelijk gebied onvoldoende, 

doordat veel oppervlaktewater door overkluizing onzichtbaar is geworden. 

 

Overig 

De “overige”, niet KRW-maatregelen, maken deel uit van het bestaand beleid van gemeenten en 

waterschappen. Van deze maatregelen zijn de effecten op de ecologische kwaliteit slechts lokaal 

merkbaar, of moeilijk te kwantificeren. De inzet op deze terreinen maakt deel uit van het 

bestaande beleid en wordt voortgezet. Het gaat hierbij om: 

• natuurvriendelijk onderhoud 

• baggeren 

• zuivering van afvalwater op rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI's) 

• vergunningverlening, handhaving, toezicht e.d. (deze zaken zijn bij de waterschappen en 

gemeenten goed op orde; verdere aanpassing zal niet tot significante verbetering van de 

waterkwaliteit leiden) 

 

8.6. MAATREGELEN VOOR GRONDWATER 

8.6.1. Huidig beleid Grondwater 

 

Grondwaterbescherming: nationaal beleid 

Het nationale grondwaterbeschermingsbeleid omvat 4 pijlers te weten het preventieve 

bodembeleid, het bodemsaneringsbeleid, het duurzame bodemgebruiksbeleid en het 

grondwaterbeschermings-gebiedenbeleid. 

Bij het preventief bodembeleid staat een brongerichte aanpak centraal, met als doel 

bodemverontreiniging en -aantasting zoveel mogelijk te voorkomen. De opgave is uiteindelijk de 

chemische doelstellingen te realiseren voor nutriënten (stikstof en fosfaat), 

gewasbeschermingsmiddelen, zware metalen, toxische stoffen veroorzaakt door historische 

bodemverontreinigingen en zoutwaterintrusie. 

Met het, op het Derde Nitraat Actieprogramma gebaseerde, generieke mestbeleid, zal in 2015 

worden voldaan aan de gemiddelde norm van 50 mg/l nitraat in het ondiepe grondwater en het 

oppervlaktewater. Waar hogere concentraties worden aangetroffen of lagere concentraties gewenst 

zijn, zullen aanvullend gebiedsgerichte maatregelen moeten worden genomen. Dit moet nog nader 

worden onderzocht 

Het generieke gewasbeschermingsmiddelenbeleid zal rekening houden met de resultaten van de 

door de provincies uitgevoerde nulmetingen in 2006. Deze laten zien dat verspreid over Nederland 

normoverschrijdende concentraties (0,1 µg/l) gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen. 

Het bestaande beleid, gecombineerd met strikte handhaving van de regels, moet op termijn leiden 

tot het halen van de norm in het diepere grondwater. Vervolgmetingen in 2007 en later zullen dit 

beeld moeten bevestigen. Voor zover bij kwetsbare winningen in grondwaterbeschermingsgebieden 

niet wordt voldaan aan de kwaliteitsnorm moeten aanvullende gebiedsgerichte maatregelen 

worden genomen. 
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Het bodemsaneringsbeleid is gebaseerd op de Wet Bodembescherming (Wbb). De circulaire Streef- 

en interventiewaarden geeft een overzicht van de interventiewaarden bodemsanering en 

indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging, inclusief de hierbij behorende streefwaarden, 

meetvoorschriften en parameters voor het bepalen van de saneringsurgentie en het 

saneringstijdstip. De circulaire heeft betrekking op gevallen van verontreiniging van bodem, 

grondwater en sediment die men in het kader van de saneringsregeling van de Wet 

Bodembescherming (Wbb) beoordeelt. Dit zijn de gevallen van verontreiniging die dateren van 

voor 1987. Voor bodemverontreiniging veroorzaakt vanaf 1 januari 1987 geldt de zorgplicht 

(artikel 13 Wbb). Deze moeten worden gesaneerd, ongeacht de aangetroffen gehalten en de 

risico’s van de verontreinigende stoffen. De bepaling van de ernst van de verontreiniging, de 

saneringsurgentie en het saneringstijdstip spelen hier geen rol. De locatie wordt gesaneerd tot de 

oude toestand op basis van de stand der techniek (ALARA-principe). 

 

Grondwaterbescherming: Provinciaal beleid 

Het grondwaterbeschermingsbeleid van de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe is 

vastgelegd in verschillende Milieuplannen, Waterhuishoudingsplannen en daarvan afgeleide 

documenten. Voor de preventieve bescherming van grondwater ten behoeve van de 

drinkwatervoorziening maakt het beleid op hoofdlijnen gebruik van drie sporen: 

• Ruimtelijke ordening 

• Regelgeving en vergunningverlening 

• Stimulerende maatregelen voor bovenwettelijke bescherming 

Daar volgens uitgevoerde landelijke evaluaties in 2003 en 2006 het huidige beschermingsbeleid in 

de praktijk tekort schiet zijn aanvullende beschermingsmaatregelen noodzakelijk om aan KRW-

eisen te kunnen voldoen. Richtinggevend hierbij is het VROM-project "Vernieuwen 

beschermingsbeleid drinkwater" waarbinnen een aantal acties ter intensivering en verhoging van 

de effectiviteit van het bestaande beleid in uitvoering zijn. Aansluitend verzwaart de nieuwe 

Drinkwaterwet het drinkwaterbelang in afwegingen door het duurzaam veiligstellen van de 

drinkwatervoorziening als dwingende reden van groot openbaar belang te kwalificeren. 

 

Landelijk beleid verdroging 

De Taskforce Verdroging heeft in haar advies van mei 2006 aan de minister van Landbouw, Natuur 

en Voedselveiligheid (LNV) het voorstel gedaan om een TOP-lijst van verdroogde gebieden samen 

te stellen. In die gebieden zou de verdroging in 2015 moeten zijn opgelost.  

De hoofdelementen van het advies om tot de vernieuwende aanpak van verdroging te komen zijn: 

• Concentreren op de TOP-gebieden van de natte natuur 

• Sterkere aansturing door de provincies 

• Programmatische aanpak van grondverwerving 

 

Resumerend situatie op basis van huidig beleid 

Op basis van de analyse van de huidige toestand en de maatregelen van het huidige en 

voorgenomen beleid is een inschatting gemaakt van het behalen van de goede toestand indien 

géén aanvullende maatregelen worden genomen (tabel 8.5).  
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Tabel 8.5 Analyse toestand grondwaterlichamen zonder aanvullende maatregelen 
 Regionale 

grondwaterlichamen 

Grondwaterwinningen 

voor menselijke 

consumptie 

Kwantitatieve toestand 

- evenwicht onttrekking-aanvulling Goed Goed 

- zoutwaterintrusie Goed Goed 

- verdroging* Niet goed nvt 

Kwalitatieve toestand 

- nitraat Goed Niet goed 

- bestrijdingsmiddelen Goed Niet goed 

- bodemverontreinigingen Nvt Niet goed 

* Per gebied wordt tevens bekeken of verdroging als gevolg van grondwateronttrekking van toepassing is 

 

8.6.2. Aanvullende maatregelen grondwater Rijn-Oost 

Aanvullende KRW-maatregelen op huidig en voorgenomen beleid worden nodig geacht voor de 

grondwaterkwaliteit bij de drinkwaterwinningen, met name bij de kwetsbare winningen en voor het 

halen van de goede toestand in de Natura2000-gebieden.  De maatregelen voor grondwater (tabel 

8.6) zijn  

Onder te verdelen in maatregelen ten behoeve van: 

• grondwaterkwaliteit in grote grondwaterlichamen 

• grondwaterbescherming rondom grondwaterwinningen voor openbare drinkwatervoorziening 

• verdroging in de Natura2000-gebieden 
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Tabel 8.6 Maatregelen voor grondwater 
Maatregel Beleidsveld Benodigde 

Aanvullende 
financiering 

Bevoegd 
gezag 

Maatregelen bestaand beleid 
Aanwijzen 
grondwaterbeschermingsgebied 
openbare drinkwatervoorziening 

Bestaand 
grondwaterbeschermingsbeleid 

nee Provincie 

Weren ongewenste functies en 
activiteiten in grondwater-
beschermingsgebieden 

Bestaand 
grondwaterbeschermingsbeleid 

nee Provincie 

Aanwijzen verbodszone diepe boringen Bestaand 
grondwaterbeschermingsbeleid  

nee Provincie 

Implementatie 
grondwaterbescherming in 
(voorschriften) bestemmingsplan 

Bestaand 
grondwaterbeschermingsbeleid 

nee Gemeenten 

Belang grondwaterbescherming 
opnemen in watertoets 

Bestaand beleid in Overijssel nee  

Ruimtelijke functies afstemmen op 
waterwinfuncties, met name bij 
kwetsbare grondwaterwinningen 

Bestaand 
grondwaterbeschermingsbeleid 

nee Gemeenten 

Registratie en controle particuliere 
onttrekkingen (recreatie) 

Waterleidingbesluit, bestaande 
praktijk 

nee VROM 

Reeds besloten 
Risico analyse puntbronnen in 
grondwaterbeschermingsgebieden 
(inventarisatie) 

KRW ja Provincie 

Anti verdrogingsmaatregelen in 
Natura2000-gebieden 

WB21 ja Provincie 

Nog te besluiten maatregelen 
Aanvullende aandacht 
grondwaterbeschermingsgebieden: 
meten, registratie, voorlichting, 
handhaving 

Bestaand 
grondwaterbeschermingsbeleid 
(zonodig aangescherpt) 

nee Provincie 

Grondwaterbeschermingsbeleid 
uitbreiden naar industriële 
onttrekkingen t.b.v. menselijke 
consumptie (in onderzoek) 

KRW nee Provincie 

Opstellen en uitwerken 
gebiedsdossiers voor de kwetsbare 
winningen (aanvullende 
stimuleringsmaatregelen bij kwetsbare 
winningen; van aanvullende 
voorlichting tot inzetten middelen 
gericht op vermindering gebruik mest 
en bestrijdingsmiddelen 

KRW ja provincie/ 
waterleiding-
bedrijven 

Terugdringen bestrijdingsmiddelen-
gebruik op verhardingen door inzet 
alternatieven (vanuit KRW vooral 
rondom kwetsbare winningen) 

Aangescherpt landelijk beleid nee Gemeenten 

Herprioritering bodemsaneringsbeleid 
(nader onderzoek en saneren, dan wel 
beheersen).   

KRW ja provincie/ 
gemeenten 

 

Grote grondwaterlichamen 

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

verantwoordelijke gebiedspartners verwachten dat het landelijke mestbeleid haar vruchten afwerpt 

en dat de nitraatbelasting op termijn zal afnemen. Uit de evaluatie in 2009 van het nieuwe 

mestbeleid zal blijken in hoeverre dit beleid effectief is geweest en in hoeverre nog extra 
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maatregelen nodig zijn.  

Ook met betrekking tot bestrijdingsmiddelen wordt verwacht dat het landelijke (toelatings)beleid 

erin zal resulteren dat de nu gesignaleerde overschrijdingen in de toekomst tot het verleden zullen 

behoren.  

 

Grondwaterwinningen voor openbare drinkwatervoorziening 

Bij het formuleren van maatregelen voor de grondwaterwinningen voor menselijke consumptie 

wordt onderscheid gemaakt tussen: 

• openbare drinkwatervoorziening 

• industrie 

• recreatiebedrijven 

 

Grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening 

Er is onderscheid gemaakt in maatregelen gericht op diffuse bronnen en maatregelen gericht op 

puntbronnen. Een belangrijke pijler daarbij is het bestaande grondwater-beschermingsbeleid.  

 

Om maatregelenpakketten te kunnen formuleren, zijn de grondwaterwinningen geclusterd op basis 

van de huidige toestand in combinatie met de kwetsbaarheid (bijlage 1). De clustering is gebaseerd 

op de –in 2007- geactualiseerde karakterisering en opgestelde factsheets per winning: 

I schoon, niet kwetsbaar 

II schoon, kwetsbaar 

III ruwwater belast door diffuse bronnen, maar kwaliteit komt goed zonder aanvullende   

      maatregelen 

IV ruwwater belast door diffuse bronnen, aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk 

V ruwwater belast door diffuse bronnen, ingrijpende maatregelen / functiewijziging nodig om  

winning duurzaam te maken 

 

Per cluster van waterwinningen zijn de maatregelen op hoofdlijnen benoemd. Uitwerking van de 

hoofdlijn vindt plaats via provinciaal grondwaterbeschermingsbeleid en/of bodemsaneringsbeleid. 

De volgende maatregelen in oplopende zwaarte zijn onderscheiden: 

• generieke maatregelen (o.a. mestbeleid, bestrijdingsmiddelenbeleid) 

• regelgeving (het bestaande grondwaterbeschermingsbeleid) 

• aanvullende stimuleringsmaatregelen 

• functiewijziging 

• verplaatsen van de grondwaterwinning 

 

Het bestaande grondwaterbeschermingsbeleid wordt daarbij naar bestaand beleid al op een aantal 

punten aangepast. Belangrijke onderdelen van het grondwaterbeschermingsbeleid zijn: 

• aanwijzen van grondwaterbeschermingsgebieden 

• voorlichting, registratie, handhaving 

• weren van ongewenste functies en activiteiten 

• verbod op bepaalde inrichtingen en/of activiteiten 

• instellen van verbodszone voor diepe boringen 

• belang grondwaterbescherming opnemen in de watertoets 

 

Voor de meest kwetsbare winningen (type III en IV; bijlage 1) zijn er verschillende mogelijkheden 
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voor een goede of betere bescherming, zoals: 

• aanvullende regionale regelgeving (bv. op gebied van mest en bestrijdingsmiddelen) 

• functieaanpassing of functieverandering van gebied rondom de waterwinningen (hieronder 

vallen ook groen-blauwe diensten) 

• verplaatsen van waterwinningen naar minder kwetsbare locaties 

• aanvullende maatregelen per winning (maatwerk, stimuleringsmaatregelen) 

 

In lijn met landelijke ontwikkelingen wordt voorgesteld om met behulp van locatiespecifieke 

maatregelen te komen tot een betere bescherming van de kwetsbare winningen. De maatregelen 

worden opgenomen in een zogenaamd gebiedsdossier. Ook voor de in Rijn-Oost voorkomende 

oevergrondwaterwinningen zal een gebiedsdossier worden opgesteld. De werking daarvan strekt 

zich uit tot in het oppervlaktewater wat eveneens als grondstof geldt voor de waterwinning. In het 

gebiedsdossier worden een aantal stapppen gezet die uiteindelijk resulteren in een pakket aan 

maatregelen.  

Ter illustratie kunnen daarbij de volgende stappen worden genoemd: selectie winningen, 

gebiedsanalyse, vaststellen maatregelenpakket, uitvoering, monitoring en rapportage. De provincie 

zal met de waterleidingbedrijven nadere afspraken maken over de uitvoering. IN het 

gebiedsdossier zal nader worden bekeken of de noodzakelijk geachte maatregelen zich beperken 

tot deze grondwaterbeschermingsgebieden of dat ook maatregelen daarbuiten noodzakelijk zijn. Te 

denken valt daarbij aan het gehele intrekgebied. Aanvullende regelgeving wordt niet haalbaar 

geacht. Functieverandering kan doorgaans alleen op de lange termijn en zal “meeliften” met 

lopende ontwikkelingen (inspelen op ruimtelijke veranderingsprocessen). Daar waar kansen zijn zal 

dit instrument worden toegepast maar het zal niet als een vastgestelde maatregel worden 

opgenomen in het stroomgebiedsbeheerplan. Het verplaatsen van een winning is zeer kostbaar en 

is, los van een aantal lopende ontwikkelingen, eveneens niet als een vastgestelde maatregel 

opgenomen  

Resumerend worden de locatiespecifieke maatregelen voorgesteld voor de volgende kwetsbare 

winningen:  
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Tabel 8.7 Drinkwaterwinningen met maatregelen voor nitraat / bestrijdingsmiddelen 
Drenthe  Overijssel Gelderland 

Havelterberg 

Beilen 

Dalen 

Leggeloo 

Valtherbosch (Emmen) 

Noordbargeres (Emmen) 

Hammerflier 1) 

Espelosebroek 

Hooge Hexel 

Vechterweerd 

Manderveen 

Wierden 

Archemerberg 

Herikerberg 

Goor 

Holten 

Nijverdal2)  

De Pol  

Ellecom  

Haarlo  

Olden Eibergen  

Lochem 

Dinxperlo 

Montferland 

1) Weliswaar ingedeeld in de categorie III (bijlgae) maar toch in dit maartregelenpakket meegenomen 
2) alsnog toegevoegd  

Voor de voor nitraatuitspoeling kwetsbare winningen Hammerflier, Espelose Broek, Hooge Hexel, 

Vechterweerd, Manderveen, Wierden, Archemerberg, Herikerberg/Goor en Holten zal de provincie 

Overijssel in overleg met de betrokken gemeenten en het waterleidingbedrijf een gebiedsdossier 

laten opstellen. Er wordt een stappenplan opgesteld dat na overleg met de betrokken partijen in 

het voorjaar 2008 wordt vastgesteld. De provincie wil aansluiten bij het lopende VROM onderzoek 

naar gebiedsdossiers. Een gebiedsdossier is een instrument voor de uitwerking van risico's en 

ontwikkeling van maatregelen; het bevat informatie over het gebied en de gebiedsontwikkeling 

zodanig dat deze voor een ieder toegankelijk is. De provincie heeft de regierol en werkt samen met 

de gemeente en waterleidingbedrijf. Samen zijn deze partijen verantwoordelijk voor het actueel 

houden van de informatie in het gebieddossier. De Provincie wil nog nadere afspraken maken met 

zowel gemeenten als het waterleidingbedrijf over hun in het traject om te komen tot 

gebiedsdossiers. Het opstellen van gebiedsdossiers wordt gezien als een maatregel in de zin van de 

KRW.  

Uiterlijk in 2010 zullen op grond van deze gebiedsdossiers besluiten worden genomen over de inzet 

van stimuleringsmaatregelen. Een aandachtspunt uit de voorlopige resultaten van het VROM 

onderzoek zijn de status van een gebiedsdossier en de wijze waarop de inhoud en het gebruik 

geborgd kunnen/moeten worden. De provincie Overijssel wacht de resultaten van het VROM 

onderzoek af alvorens hierover een standpunt in te nemen. 

 

Voor Gelderse winningen binnen deelstroomgebied Rijn-Oost wordt de mest- en 

bestrijdingsmiddelenproblematiek gezamenlijk aangepakt met een mix van beheermaatregelen en 

wijziging van grondgebruik of functie (groen-blauwe diensten). Het betreft de winningen de Pol, 

Ellecom, Haarlo, Olden Eibergen (alleen bestrijdingsmiddelen problematiek), Dinxperlo, 

Montferland  (beiden meststoffenproblematiek) en Lochem (zowel bestrijdingsmiddelen- als 

meststoffen- problematiek). De exploitatiekosten voor de inzet van groen-blauwe diensten zijn 

voor deze gebieden in beeld gebracht. 

 

Puntbronnen 

Binnen de grondwaterbeschermingsgebieden liggen een groot aantal puntbronnen van 

verontreiniging. In veel gevallen is niet bekend in hoeverre deze puntbronnen nu en in de toekomst 

een bedreiging vormen voor de grondwaterkwaliteit in deze grondwaterbeschermingsgebieden. Op 
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basis van globale inventarisaties zijn de kosten geraamd van de activiteiten: vervolginventarisatie, 

nader onderzoek, en (daar waar nodig) saneren dan wel beheersen van de puntbronnen. Nader 

onderzoek zal moeten uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van verontreiniging en bedreiging. In 

dat verband wordt door de provincie Overijssel in overleg met het drinkwaterbedrijf een selectie 

gemaakt van de meest bedreigende bronnen. Deze zullen voor 2012 verder worden onderzocht op 

hun risico en de wenselijkheid/mogelijkheid tot sanering (met kostenraming). Op basis hiervan 

wordt vervolgens een lijst van spoedeisende saneringsgevallen vastgesteld, die door het 

desbetreffende gezag opgenomen zullen worden in het Wbb-beleid (met het oog op sanering 2015 

of uiterlijk 2021), uitgaande van een voldoende financiering door het Rijk. Bovenstaande neemt 

niet weg dat daarnaast voor urgente gevallen op kortere termijn actie kan worden ondernomen 

binnen de mogelijkheden van de Wbb ogericht op saneren danwel voorkomen van verspreiding.  

Voor de overige saneringsgevallen binnen grondwaterbeschermingsgebieden wordt een termijn tot 

2021 gehanteerd. Voor de locaties die niet in grondwaterbeschermingsgebieden liggen, geldt de 

algemene door het Rijk gehanteerde termijn van 2030. Daarbij geldt overigens dat er nader 

onderzoek nodig  is alvorens een besluit genomen kan tot sanering van deze puntbronnen 

(grondwaterverontreiniging).  

Met de studie “Doelen, maatregelen en kosten voor de grondwaterlichamen van Rijn-Noord, Rijn-

Oost en Nedereems” is globaal inzicht verkregen in de omvang van de KRW-opgave voor 

bodemverontreinigingen. Vervolgens zijn door de provincies meer gedetailleerde analyses 

uitgevoerd of in uitvoering om tot een betere inschatting van de omvang van het probleem te 

komen. 

 

Voor de Gelderse winningen in deelstroomgebied Rijn-Oost zijn de actuele en potentiële knelpunten 

in beeld gebracht; het gaat hierbij om een totaal van 16 locaties. In de detailanalyse is een 

inschatting van kosten gemaakt met een uitsplitsing in onderzoeks- en saneringskosten voor de 

periode tot 2015.  

 

In Overijssel worden momenteel alle potentiële locaties geïnventariseerd, en wordt een inschatting 

gemaakt van het mogelijke risico, dit onderzoek wordt eveneens begin 2008 afgerond. Nader 

onderzoek zal moeten uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van een verontreiniging en een 

bedreiging. Hierbij zullen afspraken worden gemaakt hoe binnen de puntbronnen een prioritering 

aangebracht kan worden die leidt tot een haalbaar en betaalbaar maatregelenpakket. Dit kan 

leiden tot een gewijzigde prioritering van het bestaande bodemsaneringsprogramma. Indien 

hiervoor binnen het bestaande bodemsaneringprogramma geen financiële ruimte aanwezig is, zal 

dit teruggelegd worden bij het rijk om voor het halen van de KRW opgave extra financiering, 

danwel derogatie te verkrijgen; de aanpak van de puntbronnen wordt in Overijssel primair gericht 

op de grondwaterbeschermings¬gebieden. Voor de kwetsbare winningen wordt dit geregeld via het 

opstellen van de gebiedsdossiers. De aanpak van de puntbronnen zal zich in eerste instantie met 

name richten op de grondwaterbeschermingsgebieden. Daar waar nodig geacht krijgen ook 

gebieden buiten de grondwaterbeschermingsgebieden aandacht. 

 

In Drenthe wordt in het kader van het project “Risico Inventarisatie Grondwater-

beschermingsgebieden” nader bekeken welke locaties risicovol zijn en gesaneerd dan wel beheerst 

moeten worden. Inventarisatie vindt plaats in overleg met de betrokken gemeenten en het 

waterleidingbedrijf. Het onderzoek zal halverwege 2008 worden afgerond. 
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De provincies en gemeenten beschouwen de zojuist genoemde activiteiten als een - in het kader 

van de KRW - in te zetten instrument. Daarbij wordt er van uit gegaan dat de aanpak van 

puntbronnen, conform de kaders van de Wet Bodembescherming (Wbb), ook voor de KRW leidt tot 

een voldoende resultaat. 

 

De bodemsaneringsoperatie valt onder de Wet Bodembescherming (Wbb). Bevoegd gezag voor de 

Wbb zijn de provincies en de ‘rechtstreekse Wbb’ -gemeenten. De doelstelling van de 

bodemsaneringsoperatie is dat in 2015 de locaties waar sprake is van onaanvaardbare risico’s voor 

mens en ecosysteem (spoedlocaties) gesaneerd dan wel beheerst zijn. Voor de overige locaties 

geldt de termijn tot 2030. De doelstelling voor 2015 ligt nog in geen enkel Wbb/ISV of ILG 

programma vast. De huidige minister heeft binnen de spoedlocaties een differentiatie aangebracht. 

Zij geeft aan dat locaties waar sprake is van humane risico’s voor 2010 aangepakt moeten zijn. 

Voor de bodemsaneringsoperatie gelden op dit moment de ISV/Wbb-programma’s; hierin liggen 

voor de periode 2005-2010 de prioriteiten en activiteiten vast. 

 

Zolang de financiering niet bevredigend is geregeld kunnen de betreffende overheden geen 

verplichting aangaan voor het uitvoeren van maatregelen. Omdat daarvoor eerst meer zicht nodig 

is op de omvang van de problematiek en de te nemen maatregelen wordt op dit moment, in het 

traject van de KRW, volstaan met de afspraak de inventarisatie af te ronden, de prioritering te 

bezien en dekking te zoeken voor de te maken kosten. 

 

De niet-rechtstreekse gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor puntbronnen conform het huidige 

WBB kader. In de relatie met de KRW blijft dit dus een provinciale verantwoordelijkheid. Wel wordt 

aan deze gemeenten een inzet gevraagd ten aanzien van menskracht (opstellen gebiedsdossiers 

voor zover van belang en aanpak puntbronnen).  

 

In de Decembernota 2006 is aangegeven dat het Ministerie van VROM grondwater-verontreiniging 

als prioriteit nummer één beschouwt voor de komende jaren. Dat impliceert dat verontreinigingen 

in grondwaterbeschermingsgebieden extra hoog scoren binnen de bodemsaneringsoperatie. Omdat 

de KRW eist dat in 2015 de waterkwaliteit op orde is, zou een voortel zijn om de locaties waar 

maatregelen nodig zijn om puntbronnen aan te pakken in de categorie “spoedlocaties” te laten 

vallen. Er wordt vanuit gegaan dat via het regime van de Wbb, of een ander financieringsregime, 

de dekking zal worden geregeld (bijv. via  Wbb- en/of ILG- en/of ISV programma’s). Wanneer de 

financiering niet tijdig wordt geregeld, dan dreigt uitstel in de uitvoering; met als mogelijk gevolg 

dat de KRW-doelstellingen niet op tijd worden gehaald.  

 

Grondwaterbescherming 

Daar volgens uitgevoerde landelijke evaluaties in 2003 en 2006 het huidige beschermingsbeleid in 

de praktijk tekort schiet zijn aanvullende beschermingsmaatregelen noodzakelijk om aan KRW-

eisen te kunnen voldoen. Richtinggevend hierbij is het VROM-project "Vernieuwen 

beschermingsbeleid drinkwater" waarbinnen een aantal acties ter intensivering en verhoging van 

de effectiviteit van het bestaande beleid in uitvoering zijn. Aansluitend verzwaart de nieuwe 

Drinkwaterwet het drinkwaterbelang in afwegingen door het duurzaam veiligstellen van de 

drinkwatervoorziening als dwingende reden van groot openbaar belang te kwalificeren. De 

gemeenten treffen de volgende maatregelen: 

• een goede implementatie van de grondwaterbescherming in bestemmingsplan; 
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• het goed vervullen van de gemeentelijke rol als vergunningverlener en handhaver; 

• het meenemen van het belang van de grondwaterbescherming in de Watertoets; 

• bij ruimtelijk ontwikkelingen de functies af te stemmen op het drinkwaterbelang; 

• terugdringen bestrijdingsmiddelengebruik rond kwetsbare winningen;  

• voor WBB-bevoegd gezag gemeenten herprioritering bodemsaneringsprogramma gericht op het 

drinkwaterbelang voor gemeenten 

 

Maatregelen voor industriële onttrekkingen 

Binnen deelstroomgebied Rijn-Oost is besloten om voorlopig uit te gaan van de “smalle” definitie 

ten aanzien van industriële winningen voor menselijke consumptie. Binnen de “smalle” definitie 

gaat het binnen Overijssel om bier, frisdranken en conserven: 

• Stegeman (Deventer), vergunning 250.000 m3/jr. 

• Grolsch (Enschede), vergunning 1.400.000 m3/jr. 

• Lupack (Raalte), vergunning 300.000 m3/jr. 

Voor de bescherming van grondwater dat voor menselijke consumptie wordt gebruikt, wordt - voor 

zover dat nu nog niet is gebeurd  - overwogen om boringvrije zones in te stellen 

binnen de 25-jaarszone. 

 

Maatregelen voor kleine, recreatieve onttrekkingen 

Voor de kleine recreatieve onttrekkingen ligt het initiatief voor het maatregelenpakket bij het 

ministerie van VROM (gekoppeld aan het Waterleidingbesluit). Jaarlijks wordt de waterkwaliteit 

gemeten en bij overschrijding van de normen wordt de onttrekking zonodig beëindigd. Er zijn geen 

aanvullende regionale maatregelen nodig. 

 

Eigenaren van collectieve watervoorzieningen of particuliere winningen moeten sinds 1 januari 

2002 hun eigen winning controleren met behulp van een meetprogramma dat is goedgekeurd door 

de inspectie van VROM. Met de uitvoering van dit meetprogramma controleert de eigenaar of de 

drinkwaterkwaliteit voldoet aan de normen van het Waterleidingbesluit. Wanneer de waterkwaliteit 

niet voldoet aan de normen, dient de eigenaar (VROM Inspectie Eigen Winningen, 2006; Kwaliteit 

Drinkwater uit Eigen Bronnen): 

• direct onderzoek te doen naar de oorzaak en de mogelijke nadelige gevolgen daarvan voor de 

volksgezondheid; 

• zo spoedig mogelijk herstelmaatregelen in het belang van de volksgezondheid te nemen, 

waardoor het leidingwater weer aan de normen voldoet; 

• direct de toezichthouder en de verbruikers te informeren over de normoverschrijding en de 

genomen of te nemen maatregelen. 

 

Uiteindelijk kan dit leiden tot sluiting van de voorziening en overschakeling op waterlevering uit het 

openbare waterleidingnet. Met deze praktijk is de bescherming van de drinkwaterfunctie voldoende 

gewaarborgd. Verdergaand beschermen van het grondwater kan grote maatschappelijke en 

financiële consequenties hebben, die niet in verhouding staan tot de omvang van het probleem en 

het (zonodig) overschakelen op de openbare drinkwatervoorziening. 

 

Natura2000-gebieden 

De maatregelen die in Natura2000 gebieden nodig zijn voor het bereiken van de 

instandhoudingsdoelen worden nader uitgewerkt in de beheerplannen voor deze gebieden; deze 
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maatregelen zijn deels gericht op het realiseren van de noodzakelijke watercondities, waaronder 

bestrijding van de verdroging. Naast de KRW-eis dat geen achteruitgang mag optreden in 

“beschermde gebieden”, moeten te zijner tijd ook de in de beheerplannen Natura2000 vastgestelde 

maatregelen als KRW-maatregel worden opgevoerd. 

 

In de grondwaterafhankelijke Natura2000-gebieden, die opgenomen zijn in de “TOP-lijst 

verdroogde gebieden”, worden maatregelen getroffen om de verdroging tegen te gaan. De hoogste 

prioriteit daarbij heeft de aanpak van de verdroging in de zes Natura2000-gebieden met een 

“sense of urgency” waarvan inmiddels in twee gebieden maatregelen zijn uitgevoerd. Daarnaast 

zijn er nog twintig verdroogde Natura2000-gebieden zonder een “sense of urgency” (gebieden zijn 

opgenomen in bijlage 2). Maatregelen worden uitgevoerd conform de afspraken met het Rijk over 

het Provinciaal Meerjaren Programma (PMJP). De maatregelen zijn vooralsnog alleen op hoofdlijnen 

geformuleerd. Naast ingrepen in de waterhuishouding - zoals verhoging van het waterpeil, 

dempen, het verleggen van waterlopen, en beekherstel - is lokaal ook grondaankoop nodig om de 

gewenste situatie te realiseren. 

 

De KRW-maatregelen die voor de Natura2000-gebieden worden genomen richten zich op een 

“standstill” situatie: de verdroging mag niet verder toenemen. In eerste instantie zal dit worden 

bepaald door de instandhoudingsdoelen en de aard van de “sence of urgency”. Om zinvolle 

maatregelen te kunnen formuleren, is het nodig om belanghebbenden in het gebied erbij te 

betrekken, draagvlak te creëren, en diverse maatregelalternatieven te ontwikkelen. Deze 

maatregelalternatieven zijn mede afhankelijk van de mogelijkheden voor grondverwerving op 

vrijwillige basis. Om de mogelijke alternatieven te onderzoeken is het GGOR een geschikt 

instrument. Voor deze gebieden zal daarom het GGOR met voorrang moeten worden uitgevoerd. 

Dat levert tevens informatie voor het Natura2000-beheerplan.  

Voor het schrijven van deze beheerplannen is een plan van aanpak opgesteld, waarin de “sense of 

urgency” gebieden met voorrang worden aangepakt. De uitvoering van deze concrete projecten 

worden als maatregel beschouwd. Het resultaat van deze projecten ligt al vast (afname 

verdroging), de weg er naar toe (maatregelen) zal nog nader worden bepaald. Er zijn geen 

maatregelen opgenomen voor de grondwaterwinningen. 

 

Met het rijk zijn afspraken gemaakt over de aanpak van de verdroging tot en met 2013 (in het 

kader van de TOP-lijst verdroogde gebieden). Deze afspraken zijn uitgangspunt geweest voor een 

kostenraming. Er zijn daarbij twee varianten onderscheiden: 

• een variant waarbij alleen maatregelen (verplicht onder de KRW) worden uitgevoerd in de 

zogenaamde “waterrisico gebieden” (gebieden met een “sense of urgency” waar de 

watercondities voor 2015 moeten verbeteren wil het einddoel worden gehaald). 

• een variant waarbij ook watermaatregelen in de overige Natura2000-gebieden van de TOP-lijst 

worden uitgevoerd. 

 

De Natura2000-gebieden die niet op de TOP-lijst staan komen niet voor 2015 aan bod. In 

Overijssel liggen een aantal “waterrisico-gebieden” waar geen grondwatermaatregelen zijn 

voorzien (Weerribben, Wieden, Zwarte Water). Er wordt vanuit gegaan dat de toestand van het 

grondwater in deze gebieden niet bepalend is voor de te realiseren milieucondities. In Drenthe 

worden als uitzondering maatregelen voor bestrijding van verdroging uitgevoerd in de Reest, een 

gebied dat geen Natura2000-gebied is. 
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In de voorbereidingsfase van het SGBP worden maatregelenpakketten voor KRW en Natura2000 

zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. In ieder geval worden alle dan overeengekomen 

watermaatregelen voor de “sense of urgency” gebieden van Natura2000, en de watermaatregelen 

voor de gebieden uit de Top-lijst, opgenomen in de regionale plannen. Voor het eerste SGBP zijn 

hierbij de afspraken in ILG-verband leidend. Omdat de N2000 gebieden op dit moment nog moeten 

worden opgesteld, worden in ieder geval de maatrgelen voor de sense of urgency gebieden 

opgenomen in het SGBP. 

Op basis van de Natura2000 beheerplannen zal worden onderzocht welke aanvullende maatregelen 

noodzakelijk zijn en hoe deze gefaseerd kunnen worden uitgevoerd. Hierover kan gerapporteerd 

worden in 2012 (het moment waarop de KRW-uitvoeringsprogramma’s operationeel moeten zijn). 

 

8.6.3. Communicatie gebiedsproces grondwater 

De provincies hebben hun eigen gebiedsproces grondwater getrokken. Hierbij zijn de 

waterleidingbedrijven, waterschappen en (relevante) gemeenten betrokken geweest. Voor het 

Gelderse deel van deelstroomgebied Rijn-Oost zijn de resultaten gepresenteerd in het 

gebiedsproces voor de grondwateren. In deze presentatie is aangegeven binnen welke gemeenten 

maatregelen zijn gepland. Voor Overijssel is de aanpak toegelicht in een bijeenkomst met 

gemeenten, waarbij de gevolgen voor de gemeenten zijn besproken. In Drenthe vindt nadere 

communicatie plaats in het project “risico inventarisatie grondwaterbeschermingsgebieden”, 

waarbij per grondwaterbeschermingsgebied nader overleg plaatsvindt met betrokken gemeenten. 

 

8.7. RELATIE GRONDWATER NAAR OPPERVLAKTEWATER 

De interactie tussen grondwater en oppervlaktewater is zowel kwantitatief als kwalitatief een 

belangrijk aandachtspunt. Uit de resultaten van meetgegevens van afzonderlijke meetpunten in 

grond- en oppervlaktewater wordt inzicht verkregen in interactie.  

 

De stijghoogte in het diepere grondwater wordt gemeten in alle grondwaterafhankelijke 

Natura2000-gebieden (38 locaties). De monitoring richt zich voorlopig op veranderingen. In de 

komende jaren wordt het meetnet verder uitgebreid met ondiepe (freatische) meetpunten. 

In deelstroomgebied Rijn-Oost is nagegaan of toevoer van grondwater naar oppervlaktewater 

significante ecologische schade veroorzaakt in het oppervlaktewater. Uit dit onderzoek is naar 

voren gekomen dat dit, althans kwantitatief, niet het geval is. De kwalitieve interaktie van 

puntbronnen (bodemverontreinigingen) is nog niet goed onderzocht. In dit onderzoek moeten 

worden vastgesteld in hoeverre sprake is van interakties en of deze leiden tot het niet halen van 

doelstellingen. Er is nader onderzoek nodig alvorens een besluit genomen kan worden sanering van 

puntbronnen in de nabijheid van het oppervlaktewater noodzakelijk/ wenselijk is.  

 

Daarnaast is bekeken in hoeverre er in de Natura2000-gebieden zowel maatregelen gewenst zijn 

voor het oppervlaktewater als ook voor het grondwater. In die gevallen waarbij dat wenselijk is, is 

afstemming nodig tussen beide typen maatregelen. Het is de verwachting dat bij alle 

waterlichamen generieke maatregelen, gecombineerd met inrichtingsmaatregelen, voldoende zijn 

om de gestelde doelen te realiseren. 

 

Het blijkt dat bij een groot aantal oppervlaktewaterlichamen de hoeveelheid water beperkt wordt 
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door een geringe aanvoer van grondwater. De oorzaak hiervan is vaak een combinatie van 

grondwaterwinning en peilbeheer.  

 

De Dinkel en gedeeltelijk ook de Ruenbergerbeek zijn naast oppervlaktewaterlichaam ook 

Natura2000-gebied. Voor deze waterlichamen worden in de maatregelentabellen geen 

“spijtmaatregelen” opgenomen. De kosten zijn opgenomen in het KRW–pakket. De overige 

Natura2000-gebieden zijn grondwaterafhankelijk. Voor deze gebieden zijn (nog) geen maatregelen 

opgesteld en kosten geraamd. In verband daarmee is de volgende planning afgesproken met de 

provincies: 

• 2007: Eerste generatie GGOR voor Natura2000 (knelpunten worden met terreinbeheerders 

besproken) en pilot GGOR. 

• 2008/2012: Tweede generatie GGOR voor Natura2000 (gebiedsproces met betrokken partijen 

voor 16 gebieden). GGOR wordt parallel aan de beheerplannen voor deze gebieden opgesteld; 

tevens wordt voor lopende Planuitwerkingsgebieden parallel een GGOR opgesteld. 

• 2009: Maatregelen, voor zover bekend, worden geprogrammeerd in het 

Stroomgebiedbeheerplan. 
 

8.8. VERANTWOORDELIJKE INSTANTIES VOOR HET UITVOEREN VAN MAATREGELEN. 

De uitvoering van de maatregelen ligt in hoofdzaak voor oppervlaktewater bij de waterschappen en 

Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland (Twentekanalen, IJssel en Zwarte Water) en voor 

grondwater bij de provincies en de gemeenten voor zover zij bevoegd gezag zijn voor de Wbb.. 

Over het algemeen bestaat voor gemeenten in het eerste Stroomgebiedbeheerplan geen 

rechtstreekse verantwoordelijkheid voor de uitvoering van KRW-maatregelen. Wel wordt van 

gemeenten gevraagd dat zij op actieve en positieve wijze invulling geven aan een faciliterende rol 

bij de ruimtelijke invulling van maatregelen. Gemeenten behouden voor wat betreft de uiteindelijke 

locatiekeuze van genoemde maatregelen de eigen verantwoordelijkheid in de afweging. Dit geldt in 

voorkomende gevallen ook voor wat betreft het ruimtelijke beleid van de provincies. De 

voorgenomen maatregelen zijn deels gekoppeld aan het in eigendom en/of beheer krijgen van 

gronden. Grondverwerving gebeurt waar mogelijk op basis van vrijwilligheid, voor zover daarmee 

voldaan kan worden aan de resultaatverplichting van de Kaderrichtlijn Water. 

 

Op de grondwatermaatregelen die via de procesafspraken zullen worden opgesteld, is het adagium 

‘haalbaar en betaalbaar’ (conform KRW) van toepassing. Besturen (zowel gemeenten als andere) 

willen geen verplichtingen aangaan voor financiële inzet of bestuurlijke maatregelen waarvan de 

consequenties vooraf niet kunnen worden overzien, dit mede in het licht van de 

resultaatsverplichtingen van de KRW. Partijen in Rijn-Oost kunnen alleen worden gehouden aan de 

inzet van maatregelen en financiële bijdragen voor zover die in de Regionale Nota 2007 expliciet 

zijn benoemd en toegewezen. 

 

NB. Met betrekking tot maatregelen om de kwaliteit van grondwater te beschermen zijn nog geen 

afspraken gemaakt welke daarvan zullen worden opgenomen in het pakket dat in het SGBP aan 

Brussel wordt aangeboden.In algemene zin is de verwachting dat in 2015 de kwaliteit van 

grondwater aan de gestelde eisen voldoet. Voor enkele onderdelen zal extra inzet nodig zijn om de 

kwaliteit veilig te stellen. 
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De betrokkenheid van gemeenten kan nog als volgt worden toegelicht: 

Met uitzondering van de onderstaande punten (puntbronnen, kwetsbare winningen) wordt van 

gemeenten geen aanvullende inzet van betekenis verwacht (extra maatregelen, financiering) om 

drinkwaterwinningen te beschermen. Bij de uitvoering van het bestaande 

grondwaterbeschermingbeleid wordt wel de volgende intensivering verwacht: 

• een goede implementatie van de grondwaterbescherming in bestemmingsplan 

• het goed vervullen van de gemeentelijke rol als vergunningverlener en handhaver 

• het meenemen van het belang van de grondwaterbescherming in de Watertoets 

• bij ruimtelijk ontwikkelingen de functies af te stemmen op het drinkwaterbelang 

• terugdringen bestrijdingsmiddelengebruik rond kwetsbare winningen 

• voor WBB-bevoegd gezag gemeenten herprioritering bodemsaneringsprogramma gericht op het 

drinkwaterbelang voor gemeenten 

 

Het grondwaterbeschermingsbeleid is momenteel deels verwerkt in bestemmingsplannen. Met het 

oog op de bescherming van drinkwaterwinningen worden puntbronnen geïnventariseerd, waarbij in 

het bijzonder wordt gelet op puntbronnen in grondwaterbeschermings-gebieden. Gemeenten die 

niet zelf bevoegd gezag (Wbb) zijn, zijn niet verantwoordelijk voor het nemen/financieren van de 

maatregelen om deze problematiek op te lossen. Wel kan van hen medewerking worden gevraagd 

om de oplossing te ondersteunen, maar deze inzet valt buiten het bestek van de KRW-

afspraken/verplichtingen. Voor wat betreft de aanpak van puntbronnen wordt er overleg gevoerd 

tussen de verschillende bevoegde gezagen (provincies en gemeenten) om tot een eenduidige 

afspraak te komen. 

 

8.9. FASERING VAN DE MAATREGELEN 

In de Decembernota 2006 werd al geconcludeerd dat een volledig doelbereik in 2015 niet mogelijk 

is. Het is om organisatorische, financiële en maatschappelijke redenen gewenst om de maatregelen 

in de tijd te faseren. De KRW stelt als voorwaarde dat uiterlijk in 2027 het Goede Ecologisch 

Potentieel (GEP) wordt bereikt. De belangrijkste basis voor de fasering zijn de bestaande 

meerjarenbegrotingen van de waterbeheerders. In deze begrotingen wordt rekening gehouden met 

diverse uitvoeringsaspecten zoals “integrale uitvoering” (KRW,WB21, GGOR), “werk met werk”, 

“kansen benutten”, en uitvoeringsmogelijkheden via reconstructiegelden etc. De volgende 

argumenten voor de gekozen fasering zijn uitgewerkt: 

• Volledig doelbereik in 2015 is praktisch niet mogelijk 

• Volledig doelbereik in 2015 is niet pragmatisch 

• Volledig doelbereik in 2015 is niet betaalbaar 

Deze paragraaf gaat in op de eerste twee (inhoudelijke) argumenten, het derde argument komt in 

hoofdstuk 9 aan de orde. 

 

Volledig doelbereik in 2015 is praktisch niet mogelijk 

Voor het behalen van de KRW -doelstellingen moeten een aantal grootschalige gebiedsprocessen 

opgestart worden. De doorlooptijd van deze processen is afhankelijk van het draagvlak in het 

gebied, het vrijkomen van landbouwgronden en juridische procedures. Daardoor hebben dit soort 

processen in de regel een tijdsbestek van 10 tot 20 jaar. De planhorizon komt hiermee dus ver 

over 2015. Al zetten de beheerders alles op alles (maximale inhuur en inzet van middelen) dan nog 

is het fysiek niet mogelijk alle maatregelen voor 2015 uitgevoerd te hebben. 
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Volledig doelbereik in 2015 is niet pragmatisch 

Als het fysiek al mogelijk zou zijn om voor 2015 tot een volledig doelbereik te komen, dan zou dit 

nog niet pragmatisch zijn. Er zouden namelijk over het gehele gebied van de waterbeheerders 

parallel een groot aantal gebiedsprocessen opgestart moeten worden. Dit is met het huidige 

apparaat niet mogelijk. Er zou veel extra specifieke capaciteit (adviseurs, gebiedsmakelaars, etc.) 

ingehuurd moeten worden. Dit maakt de invoering organisatorisch bijzonder complex en moeilijk te 

beheersen. Fasering maakt het maatregelenpakket beheersbaar en implementatie realistisch. 

Daarnaast wordt bij een zeer compacte invoering (tot 2015) ook de mogelijkheid tot het 

meekoppelen (“kansen met kansen”) met andere doelen kleiner. Een gespreide invoering (tot 

2027) maakt de kans op synergie groter en vergroot de haalbaarheid. Bij een gespreide invoering 

zal ook aangesloten kunnen worden bij gebruikelijke onderhoudscycli (bijvoorbeeld baggeren etc.) 

door de waterbeheerders. Zo kan het geheel aan maatregelen goedkoper uitgevoerd worden en 

wordt voorkomen dat men meerdere malen het gebied in moet om maatregelen te nemen. 

 

Fasering biedt voorts meer kansen voor ontwikkeling van innovaties (onder meer in de vorm van 

pilots) in de periode 2009 tot en met 2015 en het toepassen van succesvolle innovaties in de twee 

daaropvolgende beheersperiodes. Daardoor kunnen de doelen beter worden bereikt en de kosten 

verder worden beperkt (Decembernota 2006). 
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9. KOSTEN EN BATEN 

9.1. KOSTEN VOOR MAATREGELEN OPPERVLAKTEWATER 

9.1.1. Totale kosten 

Op basis van de doelen en maatregelen beschreven in de voorgaande hoofdstukken zijn ook de 

kosten 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). In tabel 

9.1. zijn de kosten voor de KRW, WB21/GGOR en Overig per waterschapsgebied weergegeven. 

Hierbij gaat het om de kosten voor de periode 2010 tot einde planperiode KRW 2027. 

 

Tabel 9.1  Kosten voor KRW, WB21/GGOR en Overig in waterlichamen per waterbeheerder, periode 2010 tot 

einde planperiode KRW 2027. 
  Waterbeheerder KRW 

miljoenen Euro’s 

WB21/GGOR 

miljoenen Euro’s 

OVERIG* 

Miljoenen Euro’s 

  Groot Salland 63,5 43 113 + pm 

  Velt en Vecht 23 52 36 + pm 

  Reest en Wieden 40 80 pm 

  Rijn en IJssel 28 17 8 + pm 

  Regge en Dinkel 50 100 150 + pm 

  Rijkswaterstaat ** 176   

  Totaal 380,5 292 307 + pm 

* Voor maatregelen Overig is het niet mogelijk geweest om alle maatregelen in beeld te brengen. Om deze 

reden zijn de genoemde kosten niet meer dan een indicatie. 

** Hier zijn alleen de kosten van maatregelen voor de waterlichamen IJssel, Zwarte Water en Twenthekanalen 

vermeld. Een meer recente raming van Rijkswatersaat wijst uit dat dit bedrag 140 miljoen euro wordt. 

 

Het is lastig gebleken een scherpe scheiding aan te brengen in kosten voor maatregelen aan KRW 

of WB21/GGOR, omdat maatregelen dikwijls bijdragen aan zowel het doelbereik van de KRW als 

aan de “normering wateroverlast” en het realiseren van een robuust watersysteem (synergie). Een 

aantal waterschappen heeft uitvoeringsprogramma's (bijv. ''Water op maat'' bij Reest en Wieden 

en ''Waternood'' bij Groot Salland) met pakketten van maatregelen voor het verkrijgen van een 

duurzaam, robuust watersysteem, dat zowel bijdraagt aan KRW als WB21/GGOR. De 

kostenverdeling in deze pakketten is gebaseerd op een “kunstmatige” verdeelsleutel over KRW en 

WB21/GGOR. De verdeling is per waterschap verschillend, maar ligt voor KRW en WB21/GGOR in 

de bandbreedte van resp. 50-50% tot 30-70%.  

Er zijn aanzienlijke verschillen in de geraamde kosten van de vijf waterschappen. Die verschillen 

zijn niet alleen te verklaren door een verschil in grootte van het waterschap en/of de lengte van de 

waterlichamen binnen een waterschap. Dit wordt nog versterkt door het feit dat enkele 

waterschappen bij de post “Overige maatregelen” nog vele miljoenen denken uit te geven voor 

WB21- en GGOR-maatregelen buiten de waterlichamen. Bij andere waterschappen is dat verwerkt 

in de post WB21/GGOR. Verder hebben niet alle gemeenten aangegeven welke maatregelen zij 

denken te treffen in de riolering en daarbij komt dat deze planningen vaak niet verder gaan dan 

het jaar 2012. 
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De kosten van de geplande KRW-maatregelen voor de periode 2009 - 2015 bedragen ongeveer 40-

50% van de totaal geraamde kosten. De resterende kosten worden in de periode 2015-2027 

gemaakt. Dit beeld geldt voor de waterschappen (NB: niet RWS) zowel voor de KRW als voor 

WB21/GGOR. Dit betekent dat de geraamde jaarlijkse kosten in de periode tot 2015 hoger komen 

te liggen dan de jaarlijkse kosten in de jaren na 2015. Mede als gevolg van de synergie met KRW 

kan het oppervlaktewatersysteem voor wat betreft WB21 in 2015 op orde komen en komt de 

eindtermijn voor realisering van de KRW-doelstellingen (2027) niet in gevaar. 

 

9.1.2. Voorgenomen maatregelen 

In onderstaande tabel zijn de maatregelen aangegeven die naar aanleiding van de landelijke 

harmonisatie als KRW-maatregel zijn opgenomen: voorgenomen aanpassingen aan RWZI’s en 

voorgenomen waterbodemsaneringen, voor zover deze een bijdrage leveren aan de KRW-doelen. 

Voorgenomen maatregelen moeten bestuurlijk nog worden goedgekeurd voorafgaand aan opname 

in het SGBP. 

 

Tabel 9.2 Voorgenomen maatregelen periode 2008-2015 
Maatregel Verantwoordelijk Investeringen (miljoen €) 

Voorgenomen aanpassingen RWZI’s Waterschappen (totaal) 103,5* 

Voorgenomen 

waterbodemsaneringen 

Waterschappen, gemeenten en 

provincies 

32 

*In de periode 2000-2007 bedroegen de kosten van uitgevoerde aanpassingen rwzi’s 229,5 miljoen euro 

 

9.1.3. Verdeling van kosten 

De kostenverdeling tussen waterschap en gemeenten is opgenomen in onderstaande tabel. Hierbij 

is het bedrag dat is toegerekend aan gemeenten conform eigen opgave. Gemiddeld komt de kosten 

verdeling neer op 70% waterschap en 30% gemeente.  

Gemeenten dragen vooral bij aan de “Overige maatregelen”; in de categorie KRW maatregelen 

dragen enkele gemeenten bij aan de waterbodemsanering. Voor de KRW gebonden maatregelen 

dragen gemeenten verder bij door te faciliteren in ruimtelijke procedures. Deze kosten zijn niet in 

beeld gebracht.  

Van het totale bedrag van de waterschappen (674,5 Miljoen Euro), zal een deel via subsidies 

worden bijgedragen door de provincies. Het gaat hierbij om projectfinancieringen die kunnen 

worden toegekend bij toetsing van de specifieke plannen aan provinciale doelstellingen. Een exacte 

omvang van de bijdrage van de provincies kan derhalve niet worden gegeven.  
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Tabel 9.3 Kostenverdeling voor KRW, WB21/GGOR en Overige maatregelen, periode 2010 tot einde planperiode 

KRW 2027 
 

 

Gebiedspartners 

KRW 

maatregelen 

(Miljoen €) 

WB21/GGOR 

maatregelen 

(Miljoen €) 

Overige 1) 

maatregelen 

(Miljoen €) 

 TOTAAL 

 

 (Miljoen €) 

Waterschappen 204,5 2) 3) 292 178 + PM  674,5 + pm 

Gemeenten 0 3) 0 129 + PM  129 + pm 

Rijkswaterstaat 176 4) - 0  176 

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

1) Maatregelen “Overig” betreffen een voorlopige indicatie.  
2) Dit is exclusief de voorgenomen aanpassingen aan RWZI’s voor een bedrag van circa 103,5 miljoen euro; 

hierover moet nog bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden 
3) Dit is exclusief de voorgenomen waterbodemsaneringen voor een totaalbedrag van circa 32 miljoen euro in 4 

gemeenten, waar ook waterschappen en provincies deelnemen 
4) Een meer recente raming van Rijkswaterstaat geeft een bedrag aan van 140 miljoen euro 

 

De kosten voor de waterschappen zullen worden geïnd via de huidige waterschapslasten.  

De kosten van gemeenten zullen worden verhaald op de inwoners via de rioolheffing. Dit volgt 

immers uit de verbrede wateropgave voor gemeenten op grond van de Wet verankering en 

bekostiging gemeentelijke watertaken die op 1 januari 2008 in werking treedt.  

De kosten van Rijkswaterstaat (176 miljoen) zullen worden betaald uit de rijksbegroting.  

 

9.1.4. Fasering en lastenontwikkeling 

In paragraaf 8.9 zijn reeds inhoudelijke argumenten voor het faseren van maatregelen 

aangegeven. Als derde argument geldt daarnaast: ’Volledig doelbereik in 2015 is niet 

betaalbaar’. 

Faseren leidt tot het spreiden en verlagen van kosten en het vergroot de baten en de 

mogelijkheden van koppeling met ruimtelijke ontwikkelingen in stad en land, doordat efficiënter 

kan worden gewerkt. Faseren sluit bovendien aan bij bestaande investeringscycli van overheden en 

bedrijven en geeft daaraan een impuls. Ook verhoogt het anticiperend gedrag. Dit alles samen leidt 

tot kostenverlaging. Daarmee blijft de lastenontwikkeling redelijk en komen de kosten en baten 

meer in balans (Decembernota 2006). 

In het huidige maatregelenpakket (exclusief een aantal forse pro memories) is het totale 

investeringsniveau aan gebiedsgerichte watermaatregelen 800 miljoen euro (waterschappen en 

gemeenten). Een planperiode van 6 jaar (2010-2015) levert per jaar een investeringsniveau van 

meer dan 120 miljoen euro per jaar. Afgezet tegen een totale jaarlijkse begroting van de vijf 

waterschappen is (260 miljoen per jaar (2005)) is dit aanzienlijk hoger dan het huidig 

investeringsniveau op het gebied van watermaatregelen en zal dus leiden tot een ongewenste 

lastenontwikkeling. 

Een indicatieve berekening van de gevolgen van een dergelijke investering op de lasten-

ontwikkeling bij de waterschappen laten zien dat deze liggen in de orde van 1,5 tot 7% voor de 

verschillende waterschappen. Bij fasering over een periode van 18 jaar liggen deze bedragen in de 

orde van 0,5 – 2,3%.  
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9.2. KOSTEN VOOR MAATREGELEN GRONDWATER 

9.2.1. Grondwaterbescherming grondwaterwinningen voor menselijke consumptie 

Een groot deel van de maatregelen voor de bescherming van grondwaterwinningen voor de 

openbare drinkwatervoorziening passen binnen het bestaande - op onderdelen aan te passen - 

grondwaterbeschermingsbeleid. Hier zijn geen aanvullende kosten voor geraamd. Daarnaast zijn er 

ruimtelijke maatregelen, die op termijn kunnen worden uitgevoerd maar waarvoor op dit moment 

geen noodzaak bestaat. Ook hiervoor zijn geen kosten geraamd. De maatregelen vanuit bestaande 

wetgeving (bestrijdingsmiddelengebruik verharding), en/of maatregelen die passen binnen 

bestaand beleid (Watertoets), zijn eveneens niet op kosten gezet. Uitgangspunt daarbij is dat die 

werkzaamheden onderdeel uitmaken van het reguliere werk en niet significant zijn. Dan blijven 

over de kosten (tabel 10.3) geraamd voor aanvullende stimuleringsmaatregelen voor kwetsbare 

winningen (gebiedsdossiers gericht op diffuse bronnen) en de kosten voor aanvullende 

bodemsanering binnen grondwaterbeschermingsgebieden. 

 

Kosten puntbronnen 

Op basis van de globale inventarisaties is een inschatting van de kosten gemaakt waarbij 

onderscheid is gemaakt in onderzoekskosten (archiefonderzoek, historisch onderzoek, oriënterend 

onderzoek) en saneringskosten (inclusief nader onderzoek). In onderstaande is deze inschatting 

per provincie, deeluitmakend van deelstroomgebied Rijn-Oost aangegeven. 

 

Tabel 9.4  Kosten onderzoek en sanering puntbronnen 
Gebied Puntbronnen  

Drenthe (zuid) €   980.000 

Overijssel  €4.175.0006 

Gelderland (oost) €1.940.0007 

Rijn-Oost Totaal €7.095.000 

 

Het geschatte bedrag is gebaseerd op het totaal aan kosten dat noodzakelijk is om de puntbronnen 

in relatie tot de waterwinningen in voldoende mate aan te pakken in de periode 2010-2015. In de 

periode daarna zouden dan geen kosten meer nodig zijn.  

Benadrukt dient te worden dat de kostenraming sterk indicatief is. Vooral de saneringskosten zijn 

onzeker en de schattingen kunnen zeer sterk lopen uiteenlopen. Na het orienterende onderzoek is 

pas daadwerkelijk duidelijk hoeveel locaties gesaneerd moeten worden. Hier zitten ook de grootste 

kosten in. Het percentage te saneren locaties is nu gebaseerd op ervaringscijfers. De kans is gering 

dat de kosten verhaald kunnen worden op de veroorzaker. 

 

Kosten diffuse bronnen 

De kosten van de maatregelen zijn voor Drenthe ingeschat aan de hand van ervaringscijfers van de 

WMD. Voor Gelderland en Overijssel is deze inschatting gemaakt aan de hand van ervaringscijfers 

 
6 Dit is een bijgestelde minimumraming voor de aanpak van de locaties in de hoogste risicoklasse, binnen 

grondwaterbeschermingsgebieden; deze meer recente raming verschilt van de raming in de bestuurlijke 
samenvatting van 18-januari 2008. Er moet nog besluitvorming plaatsvinden over de uitkomsten en conclusies 
van deze recente raming en de daarbij gemaakte keuzes. 
7 Dit betreft de jaarlijkse kosten voor groen-blauwe diesnten om de bestrijdingsmiddelenproblematiek en 
mestproblematiek aan te pakken in een aantal grondwaterbeschermingsgebieden. 
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(gekoppeld aan aantal ha) van zowel de provincie als Vitens. 

 

Tabel 9.5  Kosten aanvullende maatregelen nitraat en bestrijdingsmiddelen 
Provincie Aantal winningen Jaarlijkse Exploitatiekosten 

Drenthe  6 € 200.000 tot € 400.000 

Overijssel  10 € 260.000 tot € 520.000 

Gelderland (oost) 7 € 455.0008 

Totaal  € 915.000 – € 1.375.000 

 

In Gelderland is voorgesteld om voor twee planperioden van 6 jaar (2010-2015 en 2016-2021) 

garant te staan voor de financiering. De doorlooptijd van de maatregelen voor Overijssel en 

Drenthe is niet in de tijd begrensd. Maatgevend voor de doorlooptijd is de (kosten)effectiviteit, 

Indien deze effectiviteit te kort schiet worden aanvullende maatregelen getroffen. Het kan ook zijn 

dat er in de loop van de tijd nieuwe meer effectieve maatregelen beschikbaar komen. Wanneer uit 

de evaluatie van het generieke mestbeleid blijkt dat dit onvoldoende effect heeft, verwachten wij 

van de rijksoverheid aanvullende initiatieven om tot een voldoende bescherming te komen.  

 

Er is nog discussie over de financiering van de kosten voor aanvullende stimuleringsmaatregelen 

rondom kwetsbare winningen. Er zijn verschillende mogelijkheden: 

• inzet vanuit verbrede grondwaterheffing (wijziging nodig van de Waterwet io); 

• inzet provinciale middelen; 

• financiering vanuit de waterbedrijven (op basis van Drinkwaterwet io). 

 

Afhankelijk van de uitkomst van de landelijke discussie kan het RBO een financieringsvoorstel 

formuleren en opdracht geven het voorstel verder uit te werken. 

 

De kosten voor het onderzoek en saneren, of het beheersen van puntbronnen, kunnen deels uit 

reguliere bodemsaneringsbudgetten van provincies en ‘rechtstreeks’ gemeenten worden 

gefinancierd. Herprioritering van het bestaande bodemsaneringsprogramma is dan wel 

noodzakelijk. Daarnaast wordt een beroep gedaan op aanvullende VROM-budgetten. Als die niet 

beschikbaar komen dan wordt de uitvoering gefaseerd. 

 

Er wordt onderscheid gemaakt in aanvullende kosten op het bestaande grondwaterbeschermings-

beleid (dat gericht is op diffuse bronnen) en kosten voor het onderzoeken en eventueel saneren of 

beheersen van puntbronnen. De kosten gericht op diffuse bronnen binnen de kwetsbare 

grondwaterbeschermingsgebieden betreffen jaarlijkse kosten. Uiteindelijk zal uit de op te stellen 

gebiedsdossiers blijken wat de werkelijke kosten zijn, omdat dan een beter beeld is ontstaan van 

de bepalende knelpunten en bijbehorende maatregelen. 

 

Afhankelijk van de uitkomst van de landelijke discussie kan het RBO een financieringsvoorstel 

formuleren en opdracht geven het voorstel verder uit te werken. Op dit moment loopt de 

financiering van de bodemsaneringsoperatie via de financieringsregimes Wbb en 

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). In de Decembernota van 2006 is aangegeven, 

dat het Ministerie van VROM grondwaterverontreiniging de hoogste prioriteit voor de komende 
 
8 Dit is een inschatting voor Gelderland Oost aan de hand van de totale kosten zoals die voor heel Gelderland 
zijn bepaald 
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jaren toekent. Dat kan betekenen dat verontreinigingen in grondwaterbeschermingsgebieden extra 

hoog scoren binnen de bodemsaneringsoperatie. Omdat de KRW eist dat in 2015 de waterkwaliteit 

op orde is, zou voorgesteld kunnen worden om de maatregelen die nodig zijn om puntbronnen aan 

te pakken in de categorie “spoedlocaties” te laten vallen. Deelstroomgebied Rijn-Oost gaat er 

vanuit dat de kosten kunnen worden gedekt via de Wbb of een ander daarvoor in de plaats komend 

financieringsregime (bijv. via de Wbb- en/of ILG en/of ISV programma’s). Wanneer de financiering 

niet tijdig wordt geregeld dreigt uitstel in de uitvoering, met als mogelijk gevolg dat de KRW-

doelstellingen niet op tijd worden gehaald.  

 

9.2.2. Verdroging in Natura2000-gebieden 

De financiering van de verdrogingsprojecten vindt plaats volgens de afspraken die zijn gemaakt bij 

het opstellen van het Provinciaal Meerjaren Programma, waarbij de ILG-middelen (ILG: 

Investeringsbudget Landelijk Gebied) zijn gereserveerd ten behoeve van een aantal 

milieudoelstellingen. 

 

De verdeling van de kosten verschilt per provincie: 

• Drenthe: financiering van de kosten op basis van 50% ILG, 10% provincie en 40% waterschap.  

• Gelderland: financiering van de kosten op basis van 75% provincie, 25% waterschappen; bij 

WB21-projecten 100% waterschap.  

• Overijssel: financiering van de kosten op basis van 50% ILG, 11.5% provincie en 38.5% 

derden/waterschap. 

 

Overigens zal bij de afzonderlijke projecten de financiering punt van discussie zijn. Daarbij speelt 

mee in hoeverre derden, anders dan de waterschappen, een bijdrage kunnen leveren. Te denken 

valt daarbij aan de terreinbeheerder. Daarnaast kan mogelijk Europees geld worden ingezet. 

 

De kosten voor het herstel of behoud van natuurgebieden zijn overgenomen uit de 

meerjarenafspraak tussen rijk en provincies over de aanpak van de “TOP-lijst verdroogde Natura-

2000-gebieden” (ILG 2007-2013). Daarmee leidt de KRW niet tot verzwaringen ten opzichte van 

bestaande, door Europees beleid ingegeven, regionale inspanningen op het gebied van verdroging. 

De totale kosten binnen de Natura2000-gebieden worden geraamd op € 53.017.600, waarvan € 

10.147.500 voor maatregelen in gebieden met een “sense of urgency”. Maatregelen in de overige 

Natura2000-gebieden worden geraamd op € 42.870.000. Deze bedragen zijn exclusief het normale 

budget voor grondaankoop ter realisatie van de ecologische hoofdstructuur (bijlage 2). Omdat de 

N2000 beheerplannen op dit moment nog moeten worden opgesteld, woden in ieder geval de 

maatregelen voor de sense of urgency gebieden opgenomen in het SGBP. 

 

9.2.3. Totale kosten grondwater 

In tabel 9.6 is een samenvattend overzicht gegeven van de kosten voor maatregelen gericht op 

verbetering van de grondwatertoestand. 
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Tabel 9.6 Samenvattend overzicht kosten maatregelen grondwater 
 

Thema Drenthe Overijssel Gelderland Totaal 

investering  

Jaarlijkse 

exploitatie 

Aanpak Natura2000  € 13.262.500 € 33.640.000 € 6.115.000 € 53.017.500 - 

Bodemverontreinigingen 

GWBG  

€ 980.000 € 4.175.0009  € 1.940.00010 €  7.095.000 - 

Nitraat en bestrijdings-

middelen GWBG 

€ 200.000 tot 

€ 400.000 

€ 260.000 tot 

€ 520.000 

€ 455.000 - € 915.000 –  

€ 1.375.000 

Totaal    € 60.112.500 € 915.000 –  

€ 1.375.000 

 

9.2.4. Fasering en lastenontwikkeling 

 

Fasering 

Vanwege onzekerheden in de sanering van puntbronnen (bodemverontreinigingen) is het 

noodzakelijk om de maatregelen ten behoeve van de goede kwaliteit van kwetsbare onttrekkingen 

te faseren tot 2021. Deze onzekerheden liggen in het feit dat op dit moment nog niet een volledig 

beeld gegeven kan worden van mogelijke risicovolle bodemverontreinigingen en de consequenties 

hiervan in de vorm van sanering of beheersing.  

 

Lasten 

De stimuleringsmaatregelen en beheermaatregelen worden in principe gedekt vanuit de lopende 

begroting van provinciale middelen. Eventueel is aanvullende financiering mogelijk vanuit de 

grondwaterheffing of financiering vanuit de waterbedrijven, maar hier is op dit moment geen 

helderheid in.  

De kosten voor onderzoek en saneren dan wel beheersen van puntbronnen kunnen, na 

herprioritering, geput worden uit reguliere bodemsaneringsbudgetten van provincies en gemeenten 

met een rechtstreeks bevoegd gezag in het kader van de WBB. Hierover is nog geen overleg 

gevoerd tussen provincies en deze gemeenten. Eventueel kan een beroep worden gedaan naar 

aanvullende VROM-budgetten. Tot slot kan eventueel verder gefaseerd worden in de uitvoering om 

de financiering rond te krijgen.  

De provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe gaan er vooralsnog van uit dat de saneringskosten 

verhaald kunnen worden op het Rijk. Dit kan bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de Wbb, en/of ILG 

en/of ISV programma’s, onder voorwaarde van financiering door Rijk. Wanneer dit niet mogelijk is, 

kan dit gevolgen hebben voor de omvang van het KRW-maatrgelenpakket. Hierover ontstaat 

duidelijkheid in de ontwerpplanvorming eind 2008. 

  

De kosten voor herstel of behoud van Natura2000-gebieden zijn reeds vastgelegd in de ILG 

afspraken. Deze kosten zijn als volgt per provincie verdeeld: 

• Drenthe: financiering van de kosten op basis van 50% ILG, 10% provincie en 40% waterschap.  

• Gelderland: financiering van de kosten op basis van 50% ILG, 37,5% provincie, 12,5% 

 
9Dit is een minimumraming voor de aanpak van lokaties in de hoogste risicoklasse, binnen de 
grondwaterbeschermingsgebieden; deze meer recente raming verschilt van de raming in de bestuurlijke 
samenvatting van 18-januari 2008. 
10 Dit een inschatting voor Gelderland Rijn-Oost aan de hand van de totale kosten zoals die voor heel 
Gelderland bepaald zijn. 
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waterschappen; bij WB21-projecten 50% waterschap.  

• Overijssel: financiering van de kosten op basis van 50% ILG, 11.5% provincie en 38.5% 

derden/waterschap. 

 

Gevolgen van de grondwatermaatregelen voor gemeenten  

Uit het maatregelenprogramma voor grondwater blijkt wellicht dat er geen direct concrete KRW-

opgave voor gemeenten is. Voor een aantal aspecten is de rol van gemeenten echter van groot 

belang: 

• De brede inzet van gemeenten voor de verbetering van kwaliteit van grond- en 

oppervlaktewater in het algemeen. 

• In Gelderland worden de gemeenten (waarvan het grondgebied (deels) binnen een 

grondwaterbeschermingsgebied ligt) verzocht gifvrije, duurzame methoden van onkruidbeheer 

toe te passen in openbaar groen en op verhardingen voor die delen van hun grondgebied. Het 

gaat in Gelderland in totaal om 10 miljoen m2 stedelijk gebied, waarvan indicatief 30% 

openbaar terrein is en het beheer in handen van de gemeenten is. De voorbeeldfunctie van de 

gemeente naar bedrijven en particulieren in diezelfde gebieden is hierbij belangrijk. Vitens zal 

in 2008 een detailonderzoek naar herkomst van verontreinigingen uitvoeren. Bij de 

drinkwaterwinningen waar het stedelijke gebied voor bestrijdingsmiddelen een belangrijk 

herkomstgebied blijkt te zijn, zullen minder vrijblijvende afspraken met de gemeente nodig zijn 

om de gewenste verbetering van de grondwaterkwaliteit veilig te stellen. 

• Voor de inzet van toekomstige groen-blauwe diensten in de landbouw (als resultaat van de 

uitkomsten van een gebiedsdossier) wordt de medewerking van gemeenten gevraagd in het 

geval wijziging van de gebruik voor onbepaalde duur, ook een wijziging van de ruimtelijke 

functie vraagt. Een functiewijziging zal ook wijzigingen in bestemmingsplannen vragen; op dit 

moment is nog niet te voorzien bij welke gemeenten met een probleem ten aanzien van mest 

of bestrijdingsmiddelen dit nodig zal zijn. 

• In deelstroomgebied Rijn-Oost zijn de gemeenten Arnhem, Deventer Zwolle, Almelo, Hengelo, 

Enschede en Emmen bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). Met 

uitzondering van de gemeente Almelo wordt in alle gemeenten grondwater onttrokken ten 

behoeve van de drinkwatervoorziening. Van deze gemeenten wordt voor zover van toepassing 

een aanvullende inzet verwacht (extra maatregelen, financiering) om bedreigingen voor de 

kwaliteit van het ontrokken grondwater weg te nemen; Gemeenten die niet zelf bevoegd gezag 

(Wbb) zijn, zijn niet verantwoordelijk voor het nemen/financieren van de maatregelen om deze 

problematiek op te lossen. Wel kan van hen medewerking worden gevraagd om de oplossing te 

ondersteunen, maar deze inzet valt buiten het bestek van de KRW-afspraken/verplichtingen. 

 

9.3. BATEN OPPERVLAKTEWATER EN GRONDWATER 

Behalve kosten kennen de maatregelen ook baten. Deze baten zijn op dit moment nog niet te 

kwantificeren in Euro’s, maar kunnen wel omschreven worden in kwalitatieve zin:  

• verhoogd woongenot/verbeterde woonomgeving (mensen wonen graag in de omgeving van 

schoon en natuurlijk water) 

• afvang van fijnstof (verbeterde luchtkwaliteit levert bijdrage aan volksgezondheid); 

• verbeterde biodiversiteit (rentmeestermotief; het blijkt dat mensen het belangrijk vinden dat 

het milieu zoveel mogelijk wordt gespaard) 

• verbeterde recreatieve exploitatiemogelijkheden 
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• bescherming van het klimaat 

 

Voor het deelstroomgebied Rijn-Oost zijn de belangrijkste baten kwalitatief beschreven (Baten 

KRW Rijn-Oost, Projectbureau Rijn-Oost, juni 2007). De maatregelen in Rijn-Oost die veel baten 

opleveren zijn: 

• inrichtingsmaatregelen (twee-fasen beddingen aanleggen, natuurvriendelijke oevers, 

meanderen, nevengeul, stuwen passerbaar maken/verwijderen, baggeren waterbodem, 

aanleggen paaiplaatsen voor vis, aansluiten oude rivierarmen) in combinatie met 

mestbeleidsmaatregelen (generiek landelijk mestbeleid). 

• overige waterbeheermaatregelen (flexibel peilbeheer, WB21 en GGOR-maatregelenpakket). 

 

Het daadwerkelijk kwantificeren van de baten is nog niet mogelijk gebleken. Dit kan alleen als de 

effecten van de voorgestelde maatregelen goed te kwantificeren zijn, en dat is nu nog niet het 

geval. In de landelijke Maatschappelijke Kosten-Baten-Analyse (MKBA; zoals gepresenteerd in de 

December Nota 2006) is een eerste inschatting gegeven van de te verwachten baten op basis van 

geformuleerde maatregelenpakketten. In 2008 worden op nationaal niveau de baten verder in 

beeld worden gebracht (Ex-Ante Evaluatie). 
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10. RELATIE MET ANDERE WATER-THEMA’S 

Naast de KRW zijn er nog diverse andere thema’s die hiermee een relatie hebben: 

• Wateroverlast (WB21) 

• Stedelijke wateropgave 

• Duurzame inrichting van het watersysteem (GGOR) 

• Natura 2000 en de TOP-lijst verdroging 

• Ruimtelijke Ordening 

In onderstaande paragrafen wordt op deze thema’s en hun relatie met de KRW nader ingegaan. 

 

10.1. RELATIE KRW - WB21 

In 2003 hebben het rijk, de provincies, de VNG en de Unie van Waterschappen - als vertaling van 

de resultaten van de Commissie Waterbeheer 21e Eeuw - afspraken vastgelegd in het Nationaal 

Bestuursakkoord Water (NBW). Deze afspraken hebben in hoofdzaak betrekking op de extreme 

situaties (zowel nat als droog). In het NBW is vastgelegd dat de waterschappen in de periode tot 

2015 het watersysteem op orde brengen en wateroverlast voorkomen. In 2006 is in het 

iteratiefproces “normering wateroverlast” de omvang van de wateropgave voor wateroverlast in 

Nederland bepaald op 70.000 ha. (Rijn-Oost: ruim 25.000 ha.) dat niet voldoet aan de 

werknormen, met een investering van naar schatting 2,5 miljard euro (zie kaart 24 ''normering 

wateroverlast'').  

 

In 2007 is het NBW geactualiseerd en zijn de afspraken herbevestigd. In de periode 2007-2009 

worden voor het bepalen van de “gebiedsnormen wateroverlast” de zogenaamde gebiedsprocessen 

doorlopen tussen betrokken provincies, waterschappen en gemeenten (inclusief afspraken over de 

financiering; NBW versie 18 september 2007). Met het oog hierop stellen de provincies een “Kader 

Normering Regionale Wateroverlast” vast. De uitkomsten van de gebiedsprocessen (2009) worden 

vastgelegd in een provinciale verordening. In de periode 2010 t/m 2021 worden de maatregelen 

uitgevoerd. 

 

Uitwerking normering wateroverlast in deelstroomgebied Rijn-Oost 

Doel 

Het doel van normering is duidelijkheid te verschaffen over de mate van bescherming, die door de 

overheid wordt geboden tegen wateroverlast door het buiten de oevers treden van waterlopen. De 

normering bakent de zorgplicht af die de waterbeheerder heeft bij het voorkómen of beperken van 

ontoelaatbare wateroverlast door inundatie vanuit oppervlaktewater. De normering geeft daarmee 

helderheid voor burgers en bedrijven over hun eigen verantwoordelijkheid voor roerende en 

onroerende zaken. 

 

Werkwijze 

In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zijn de basisnormen opgenomen, die aangeven 

met welke frequentie inundatie acceptabel is. Deze frequentie is gekoppeld aan het grondgebruik. 

Omdat deze normen niet in alle gevallen zonder meer van toepassing zijn, toetsen waterschappen 

in hun beheergebied of op sommige plaatsen aangepaste normen moeten worden gehantereerd; 

bijvoorbeeld in beekdalen en in gebieden waar de basisnormen zouden leiden tot onevenredige 
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kosten om het gevraagde beschermingsniveau te bieden. Voor zover daartoe aanleiding is kunnen 

waterschappen, na het doorlopen van een gebiedsproces, voorstellen doen voor een aangepaste 

normering11. Provincies besluiten uiteindelijk over deze aanpassing en leggen de normering vast in 

een provinciale verordening. 

 

Tevens wordt in de verordening de procedure opgenomen voor het vaststellen van de gebiedsnorm 

en voor eventuele toekomstige wijzigingen van deze norm. Tenslotte wordt in de verordening 

aangegeven voor welke gebieden een gebiedsnorm wordt vastgesteld en wanneer de 

gebiedsnormen in de toekomst worden getoetst. Vaststellen van gebiedsnormen en wijzigen 

daarvan is de bevoegdheid van Provinciale Staten. 

 

De noordelijke provincies hebben met de waterschappen daarover de volgende procesafspraken 

gemaakt, die aansluiten op het besluitvormingsproces (zoals dat elders in deze nota is 

weergegeven): 

• vaststellen kader en initiële normeringskaart: 2007 

• gebiedsprocessen: eerste helft 2008 

• zonodig voorstellen van waterschap aan provincie voor aangepaste normering: medio 2008 

• opname gebiedsnormen in conceptverordening (Verordening op de Waterhuishouding 

/Omgevingsverordening): eind 2008 

• vaststelling verordening: najaar 2009 

 

Relatie Normering Wateroverlast met de KRW 

De relatie van de Normering Wateroverlast met de KRW is beperkt. Wel is het zo dat in die 

gebieden waar maatregelen moeten worden getroffen om te voldoen aan de werknormen, dit zo 

mogelijk in synergie met de KRW-maatregelen wordt uitgevoerd.  

De gebieden die niet voldoen aan de werknormen hebben een hoge prioriteit van uitvoering. 

Gezien de synergie met de uitvoering van de KRW zal in deze gebieden dus ook snel aan de KRW-

opgave worden voldaan. 

 

10.2. RELATIE KRW - STEDELIJKE WATEROPGAVE 

De stedelijke wateropgave bestaat uit: 

• de aanpak van wateroverlast door overstromend oppervlaktewater 

• de aanpak van wateroverlast in relatie tot rioolcapaciteit 

• de aanpak van grondwateroverlast 

Gemeenten stellen hierbij doelen vast voor riolering en grondwater.  

 

De effecten van de stedelijke wateropgave op de waterkwaliteit in waterlichamen zijn naar 

verwachting niet groot. Dat maakt de relatie tussen de KRW en de stedelijke wateropgave gering. 

Desondanks is het belang van de stedelijke wateropgave groot. Ook in stedelijk gebied wordt 

gestreefd naar een veerkrachtig watersysteem. Dit is een continu proces, waarbinnen enkele 

gemarkeerde momenten liggen. Deze gemarkeerde momenten betreffen het realiseren van de 

basisinspanning door gemeenten (eerst 2006, later uitgesteld tot 2010) en het in beeld brengen 

van de stedelijke wateropgave per gemeente. 

 
11 Apart aandachtspunt is de nadere afstemming van normen voor wateroverlast (die gebaseerd is op het 
grondgebruik) met de ruimtelijke bestemming 
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Er bestaat een onduidelijk en diffuus beeld over de wijze waarop de stedelijke wateropgave binnen 

deelstroomgebied Rijn-Oost wordt opgepakt. Er zijn gemeenten en waterschappen die voorop 

lopen bij het inzichtelijk maken van de stedelijke wateropgave, maar er zijn ook gemeenten die er 

nog weinig tot geen aandacht aan hebben besteed. Het opstellen van waterplannen heeft het 

inzicht in de stedelijke wateropgaven bevorderd; alhoewel in de eerdere generaties waterplannen 

slechts in algemene zin aandacht is besteed aan deze problematiek.  

 

Bij de gemeenten is hydrologische kennis van het oppervlaktewatersysteem slechts in beperkte 

mate aanwezig. Dit is een belemmerende factor bij het actief oppakken van de stedelijke 

wateropgaven. Het stedelijke water is onlosmakelijk verbonden met het landelijk of 

hoofdwatersysteem. Bij het bepalen van de meeste veilige en efficiënte oplossing, tegen de laagste 

maatschappelijke kosten, voor deze opgave is samenwerking tussen gemeente en waterschap 

onontbeerlijk. Veelal zijn onvoldoende gegevens beschikbaar, of ontbreekt een model om te 

voorspellen waar en onder welke omstandigheden wateroverlast in woningen zal optreden. Als 

gevolg van het ontbreken van eenduidige uitgangspunten is het vaak niet duidelijk wat er is 

gerealiseerd als gemeenten aangeven de stedelijk wateropgaven in beeld te hebben. 

 

Waterschappen hebben een directe verantwoordelijkheid voor de stedelijke wateropgave, voor wat 

betreft inundatie vanuit oppervlakte water. Gemeenten hebben op basis van de Wet Gemeentelijke 

Watertaken de directe verantwoordelijkheid voor de stedelijke wateropgaven, gerelateerd aan de 

riolering en overtollig grondwater. Vaak zijn deze opgaven sterk aan elkaar gerelateerd, en is er 

overeenkomst met maatregelen die betrekking hebben op de KRW-doelen. 

 

Het verdient aanbeveling om de stedelijk wateropgaven als gemeenten en waterschap gezamenlijk 

op te pakken op basis van een heldere vraagstelling per thema. Deze benadering heeft het 

voordeel dat kennisuitwisseling, samenwerking, voortgang en transparantie worden verbeterd. De 

samenwerking dient vooral gericht te zijn op het bepalen van de omvang van de stedelijke 

wateropgaven, waarbij de waterschappen een belangrijke rol hebben bij het inbrengen van 

hydrologische kennis. Het oplossen van stedelijke wateropgaven is iets voor overleg tussen 

waterschap en individuele gemeente, aangezien het vaak zeer locatie-specifieke zaken betreft. 

 

Het uitwerken van de stedelijke wateropgave kan niet los worden gezien van de overige (hierboven 

genoemde) opgaven. Deze samenhang vraagt om een intensieve samenwerking van 

waterschappen en gemeenten op het schaalniveau van het deelstroomgebied. 

 

Het oplossen van stedelijke wateropgaven zelf is iets dat in overleg tussen waterschap en 

individuele gemeente moet worden opgelost, aangezien het vaak locatie specifieke zaken betreft. 

 

Tijdspad 

Aan bovengenoemde opgaven zijn via het Europese beleid en nationale beleid tijdstippen 

gekoppeld waarin een en ander moet zijn gerealiseerd (zie tabel 10.1). 
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Tabel 10.1 Wateropgaven en tijdpad 
Wateropgave Tijdpad 

Veerkrachtig watersysteem/GGOR continu proces 

Wateroverlast op orde 2015   

KRW 2009 -2015 2015- 2021 2021-2027 

Basisinspanning riolering  op orde 2009   

Stedelijke wateropgave continu proces 

 

De wateropgaven overlappen elkaar in tijd en effect. Zo biedt “meer ruimte geven aan water ten 

behoeve van een veerkrachtig systeem” goede mogelijkheden om aan de eisen van de KRW te 

voldoen en het langer vasthouden van water leidt tot een beperking van het inlaten van 

gebiedsvreemd water. Het integreren van de maatregelen voor de boven omschreven 

wateropgaven (het in synergie uitvoeren van de maatregelen) leidt tot kwalitatief betere 

oplossingen tegen lagere maatschappelijke kosten. Het in deze nota omschreven 

maatregelenpakket is dan ook gebaseerd op deze synergie. 

 

10.3. RELATIE KRW - GGOR 

Het streven is een duurzaam werkend en veerkrachtig watersysteem, waar voldoende ruimte is 

voor water en voldoende ruimte voor de fluctuaties van het watersysteem. De functies moeten 

passen binnen het watersysteem en liggen op de juiste plaatsen, waarbij water- en landfuncties 

elkaars werking niet zullen beperken. Het watersysteem moet voldoende veerkracht hebben om 

flexibel te kunnen reageren op externe invloeden. De effecten van nattere of drogere perioden 

moeten door de veerkracht in het systeem worden opgevangen. Het GGOR-proces (Gewenst 

Grond- en Oppervlaktewater Regime) is daarbij een hulpmiddel om de functies op elkaar af te 

stemmen. GGOR vormt het vertrekpunt voor de denkwijze, wensen en keuzes in de omgang met 

water en land op grond van het watersysteem. Dit is een continu proces.  

De provincies Drenthe en Overijssel hebben in 2005 het “Kader voor het Gewenste Grond- en 

Oppervlaktewater Regiem (GGOR)” vastgesteld. Door realisering van het GGOR ontstaat er een 

duurzaam ingericht watersysteem, dat voldoende waarborgen biedt om de toegekende functies te 

ondersteunen. De realisatie van de GGOR door waterschappen is een continu proces. Het vormt 

eigen beleid van de waterschappen en is opgenomen in eigen programma's; veelal onder aparte 

namen zoals WOM- (Water Op Maat) projecten (waterschap Reest & Wieden) en 

waternoodprojecten (waterschap Groot Salland). 

 

Binnen deelstroomgebied Rijn-Oost zijn voor het GGOR de volgende afspraken gemaakt: 

 

Afspraak 1 

De waterschappen stellen in 2007 een “knelpuntenkaart GGOR” op. Op de knelpuntenkaart staan 

de gebieden die een hoge prioriteit hebben om het GGOR vast te stellen. De criteria waarop een 

knelpunt wordt geformuleerd, is per waterschap verschillend. In ieder geval betreft het de eerste 

tranche Natura2000-gebieden, maar daarnaast kunnen ook andere knelpunten binnen het 

waterschapsgebied op de knelpuntenkaart worden geplaatst (bijv. waar een groot verschil is tussen 

het huidige grondwaterregime en het optimale oppervlaktewaterregime, of een RO-problematiek). 

Na definitieve vaststelling van de Natura2000-gebieden door de minister van LNV (ws. op zijn 

vroegst voorjaar 2008), wordt gestart met het maken van de beheerplannen door het Rijk (voor de 
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rijksgebieden) en de provincie (voor de overige gebieden). De beheerplannen moeten drie jaar na 

definitieve vaststelling gereed zijn. Tegelijk met het opstellen van de beheerplannen wordt het 

GGOR-traject doorlopen en worden de GGOR-maatregelen geformuleerd. 

 

Deze GGOR-maatregelen worden vervolgens opgenomen in het Stroomgebiedbeheerplan 2015-

2021. Op de knelpuntenkaart wordt, voor de gebieden die niet onder de eerste tranche 

Natura2000-gebieden vallen, aangegeven wanneer het GGOR-traject begonnen en mogelijk 

afgesloten kan worden door het treffen van maatregelen (technische maatregelen en/of 

maatregelen in de sfeer van de ruimtelijke ordening). De kaart, de prioritering, en de te nemen 

maatregelen, komen in de Waterbeheerplannen 2010-2015 van de waterschappen. De kaart wordt 

ook opgenomen in de Regionale Nota Rijn-Oost 2007. De GGOR’s voor de Natura2000-gebieden 

met een “sense of urgency” worden bij voorrang uitgewerkt (in concept gereed in 2008). 

 

Afspraak 2 

In het overige deel van het beheersgebied buiten de knelpunten (grootste deel van het 

beheersgebied) is het huidige grondwaterregime en oppervlaktewaterregime (AGOR) zodanig dat 

het waterschap geen extra acties (d.w.z. geen acties anders dan het waterschap al van plan is) zal 

starten om versneld het GGOR vast te stellen. De waterschappen hebben de intentie om het 

watersysteem in het beheergebied in de loop van de tijd (continu proces) te herinrichten of aan te 

passen. Wanneer een gebied aan de beurt is voor herinrichting/aanpassing start het waterschap 

een (interactief) planvoorbereidings- en uitvoeringstraject. Tijdens dit traject wordt het grond- en 

oppervlaktewaterregime uitvoerig geanalyseerd. Dit betekent het uitvoeren van technische 

maatregelen en/of functieaanpassingen in overleg met de overheden en met de belanghebbenden. 

Dit eindigt  met een uitspraak van de provincie over de functies in het gebied en met het uitvoeren 

van technische maatregelen door het waterschap. Na uitvoering wordt het grond- en 

oppervlaktewaterregime vastgesteld en vastgelegd in het Waterbeheerplan. Het Waterbeheerplan 

wordt de provincie aangeboden ter goedkeuring. De belanghebbenden hebben de mogelijkheid van 

beroep via het planvoorbereidingsproces (het plan wordt ter inzage gelegd) en via de procesgang 

rondom vaststelling en goedkeuring van het Waterbeheerplan. 

 

10.4. RELATIE KRW – NATURA2000 EN TOPLIJST VERDROGING 

In het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn gebieden, de zogenaamde Natura2000-

gebieden, aangewezen, waar specifieke diersoorten en/of hun leefgebied beschermd moeten 

worden. Het ministerie van LNV zal per gebied een aanwijzingsbesluit vaststellen, waarbij behalve 

de begrenzing ook de instandhoudingsdoelen worden vastgelegd. Bij de Natura2000-gebieden 

worden onder andere ook eisen gesteld aan het oppervlaktewater en aan het grondwater.  

De maatregelen die in Natura2000 gebieden nodig zijn voor het bereiken van de 

instandhoudingsdoelen worden nader uitgewerkt in de beheerplannen voor deze gebieden; deze 

maatregelen zijn deels gericht op het realiseren van de noodzakelijke watercondities, waaronder 

bestrijding van de verdroging. Naast de KRW-eis dat geen achteruitgang mag optreden in 

“beschermde gebieden”, moeten te zijner tijd ook de in de beheerplannen Natura2000 vastgestelde 

maatregelen als KRW-maatregel worden opgevoerd. 

Conform de afspraak tussen het Rijk en de provincies richt de bestrijding van de verdroging zich de 

komende jaren op de Natura2000-gebieden uit de TOP-lijst verdroogde gebieden. Voor een aantal 

Natura2000 gebieden vraagt de instandhouding van de nu aanwezige kwaliteiten actief ingrijpen, 
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om verdere achteruitgang te stoppen; dat zijn de “sense of urgency gebieden”. Voor deze gebieden 

moeten de voor de instandhoudingsdoelstellingen benodigde watercondities in 2015 zijn 

gerealiseerd. Voor zover deze maatregelen reeds bekend en vastgesteld zijn zullen ze worden 

opgenomen in het SGBP als KRW maatregel. Zoniet dan worden deze maatregelen vastgelegd in 

het Natura2000-beheerplan. 

 

De verwachting is dat voor het realiseren van de ontwikkelopgaven voor de Natura2000-gebieden 

nog fors hogere inspanningen noodzakelijk zijn na 2015. In de voorbereidingsfase van het SGBP 

worden maatregelenpakketten voor KRW en Natura2000 zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. In 

ieder geval worden alle dan overeengekomen watermaatregelen voor de “sense of urgency” 

gebieden van Natura2000, en de watermaatregelen voor de gebieden uit de Top-lijst, opgenomen 

in de regionale plannen. Voor het eerste SGBP zijn hierbij de afspraken in ILG-verband leidend12. 

Op basis van de Natura2000 beheerplannen zal worden onderzocht welke aanvullende maatregelen 

noodzakelijk zijn en hoe deze gefaseerd kunnen worden uitgevoerd. Hierover kan gerapporteerd 

worden in 2012 (het moment waarop de KRW-uitvoeringsprogramma’s operationeel moeten zijn). 

 

Naast instandhouding zullen vanuit het N2000-traject ook ontwikkeldoelen worden geformuleerd 

door middel van op te stellen beheerplannen. Voor het realiseren van deze ontwikkelopgaven zijn 

nog fors hogere inspanningen noodzakelijk na 2015. Voor zover deze inspanningen betrekking 

hebben op water zullen deze worden opgenomen in het tweede Stroomgebiedbeheerplan in 2015, 

tenzij reeds voor maart 2007 duidelijk is dat watermaatregelen nodig zijn en daarover 

overeenstemming is bereikt tussen de betreffende partners.  

 

Stand van zaken en planning 

Voor het merendeel van de in Rijn-Oost aanwezige Natura2000-gebieden loopt op dit moment de 

procedure rond het aanwijzingsbesluit. Met dat besluit legt het rijk zowel de begrenzing als ook de 

instandhoudingsdoelen per gebied vast. De verwachting is dat in de overige Natura2000-gebieden 

de procedure eind dit jaar van start zal gaan. Binnen drie jaar na het aanwijzingsbesluit moeten 

beheerplannen zijn opgesteld, waarin de instandhoudingsdoelstellingen nader worden uitgewerkt in 

omvang, ruimte en tijd. Voorts moeten maatregelen worden opgenomen om de doelen te 

realiseren. 

De planning voor het opstellen van beheerplannen voor de “sense of urgency” gebieden is (in 

Overijssel) als volgt: 

Olde Maten:  september 2008 - februari 2009 (incl. Veerslootlanden); 

Haaksbergerveen: oktober 2007 - februari 2008 (incl. Buurser-zand) 

Lemselermaten   februari - mei 2008. 

 

De planning voor het opstellen van beheerplannen voor de “sense of urgency” gebieden in Drenthe 

(in handen van LNV) is nog niet bekend. Het gaat om de gebieden Bargerveen en Elperstroom. 

 

Relatie met KRW en aandachtspunten 

De Natura2000-gebieden zullen, voor zover ze een directe relatie hebben met water, opgenomen 

worden in de lijst van beschermde gebieden. Daarmee gelden in die gebieden zowel de KRW-

doelen als de afgeleide doelen voor water, die nodig zijn om de instandhoudingsdoelen te 

 
12 N.B. De Gelderse lijn is dat voor zowel verdrogingsprojecten als Natura2000 gebieden alleen de opgave voor 
de sense of urgency gebieden mee wordt genomen in het eerste SGBP. 
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realiseren. Het strengste doel is daarbij leidend.  

 

De KRW kent andere tijdstermijnen dan Natura2000; zowel voor het opstellen van plannen als voor 

het tijdstip waarop doelen moeten zijn gerealiseerd. Afstemming tussen het KRW-traject en het 

Natura2000-traject is dan ook van groot belang.  

 

Bij het opstellen van het Beheerplan Natura2000 wordt, evenals bij de KRW-gebieds-uitwerking, 

via overleg met betrokken partijen een maatregelenpakket samengesteld, dat is gericht op het 

realiseren van de Natura2000-doelen. Voorlopig worden er vanuit het KRW-spoor maatregelen op 

hoofdlijnen benoemd. Dat laat ruimte open om te komen tot een nadere uitwerking in het 

Beheerplan. 

 

Aangezien het opstellen van de Beheerplannen Natura2000 nog drie jaar kan duren, zou er te veel 

tijd verloren gaan als met het uitvoeren van maatregelen wordt gewacht. Voorstel is dan ook om 

de “geen spijt maatregelen” in overleg met betrokken partijen, en vooruitlopend op het 

beheerplan, uit te voeren. Dit kunnen zowel maatregelen voor het oppervlaktewater als 

maatregelen voor grondwater zijn.  

 

Alle maatregelen die vanuit de KRW-verplichting worden voorgesteld, worden getoetst op hun 

effecten op de doelen in de Natura2000-gebieden (deze doelen zijn nog niet definitief 

vastgelegd, daarom wordt uitgegaan van de voorlopige doelen). Bij een negatief effect worden de 

KRW-maatregelen herzien en zodanig gewijzigd, dat het negatieve effect verdwijnt (eventueel kan 

er discussie zijn over de gestelde doelen vanuit Natura2000). 

 

De mogelijkheid bestaat dat bij het opstellen van de Natura2000-beheerplannen er strengere 

normen zullen gelden voor grond- en/of oppervlaktewater. Overigens heeft de minister toegezegd, 

dat bij het vaststellen van het Beheerplan “haalbaarheid” en “betaalbaarheid” belangrijke 

uitgangspunten zijn. Verder is in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven, dat bij het opstellen 

van het Beheerplan de doelen worden getoetst en mogelijk bijgesteld in relatie tot de 

Stroomgebiedbeheerplannen. Tot slot is er nog een evaluatiemoment in 2015.  

Van belang is dat bij het opstellen van de Beheerplannen er “input” wordt geleverd vanuit het 

GGOR-traject. Daarmee wordt immers duidelijk in hoeverre de gestelde doelen haalbaar zijn. 

Daarom wordt tegelijk met het opstellen van de Natura2000-beheerplannen het GGOR-traject 

doorlopen en worden de GGOR-maatregelen geformuleerd. Deze maatregelen worden vervolgens 

opgenomen in het Stroomgebiedbeheerplan 2015-2021. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat maatregelen met voorrang in de zogenaamd “sense of urgency 

gebieden” moeten worden uitgevoerd. Die gebieden zijn ook opgenomen in de provinciale TOP-

lijsten van verdroogde gebieden. 

 

10.5. RELATIE KRW-RUIMTELIJKE ORDENING 

Van de voorgestelde KRW-maatregelen is op dit moment alleen de globale ligging bekend van waar 

ze worden uitgevoerd.  

 

Locatiekeuze 

Bij het bepalen van de exacte locaties waar KRW-maatregelen zullen worden uitgevoerd, komt de 
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ruimtelijke ordening in beeld. Het bevoegd gezag, provincie of gemeente, zal bij de keuze van deze 

locaties ook de inpassing in ruimtelijk (bestaand) beleid toetsen en faciliteren.  

 

Wettelijk kader 

Met het in werking treden van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (WRO, juni 2008), en na 

inwerkingtreding van de overgangswet, vervalt het streekplan als provinciaal beleidsplan. Daarvoor 

in de plaats komen Regionale Structuurvisies. In dit verband is het van betekenis dat het Regionaal 

Waterplan (dat onder de nieuwe Waterwet het oude Waterhuishoudingsplan zal vervangen) de 

status van Structuurvisie zal krijgen. Doelen en maatregelen, die in het kader van de KRW worden 

ontwikkeld en voor verantwoording van de provincie zijn, zullen worden vastgesteld als onderdeel 

van het Regionaal Waterplan (verkrijgen dus tegelijkertijd de status van Structuurvisie, met de 

formele mogelijkheden die de nieuwe WRO daaraan verbindt). 

 

Toetsing aan ruimtelijk beleid 

Toetsing aan het ruimtelijke beleid geeft aan of de uitvoering van KRW-maatregelen op een 

specifieke locatie al dan niet passen binnen het (bestaande) ruimtelijk beleid.  

 

Wanneer de uitvoering niet past binnen het (bestaande) ruimtelijke beleid, dan kan worden 

overwogen dit beleid aan te passen (functieverandering door bestemmingswijziging). De 

ruimtelijke planprocedures kennen een eigen dynamiek, inclusief termijnen voor bezwaar en 

beroep. Deze eigen dynamiek kan niet worden doorkruist door (bestuurlijke) afspraken over 

uitvoeringstermijnen van KRW-maatregelen. 

 

Wanneer geen overeenstemming bestaat over een voorgestelde locatie van maatregelen tussen de 

uitvoerder van deze maatregelen en provincie of gemeente (of groep van gemeenten), dan zal 

gezamenlijk gezocht worden naar alternatieven. De alternatieven worden afgewogen binnen de 

systematiek van de KRW. Dit kan leiden tot een herprioritering binnen het bestaande 

maatregelenpakket. 

 

Ruimtelijke claims 

Inrichtingsmaatregelen, zoals voorgesteld door de waterschappen, kennen een ruimtelijke 

component. Voor herinrichting, beekherstel, inrichting van natuurvriendelijke oevers etc., zal extra 

ruimte noodzakelijk zijn. Op dit moment is de geografische plaatsbepaling echter nog niet aan de 

orde. Het is wel duidelijk dat er ruimte gecreëerd moet worden - ook in grote lijnen qua 

hoeveelheid - maar het is nog niet duidelijk waar deze ruimte zal worden geclaimd. De exacte 

locaties van inrichtingsmaatregelen zullen duidelijk worden bij het planvormingsproces dat in de 

komende jaren zal worden gevoerd tussen betrokken overheden (waterschappen en gemeenten), 

in combinatie met gebiedspartners als terreinbeheerders, bewoners en gebruikers.  

 

Gemeenten zowel als waterschappen kunnen in het planproces op zoek gaan naar “effectieve 

locaties” voor voorgestelde inrichtingsmaatregelen. Een “effectieve locatie” is een locatie waar de 

gewenste inrichtingsmaatregel de effectiviteit bereikt die noodzakelijk is voor het in het SGBP vast 

te stellen doelbereik. Bij de uiteindelijke keuze van een “effectieve locatie” geldt dat 

waterschappen en gemeenten gelijkwaardig zijn onder de voorwaarde dat de resultaatsverplichting 

voor het ecologische doel wordt gerealiseerd. Beide partijen zoeken dan gezamenlijk binnen het 

kader van het ecologische doel naar de meest kosteneffectieve oplossing. 
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11. COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE 

In de achterliggende jaren zijn maatschappelijke organisaties in de gelegenheid gesteld om via 

klankbordgroep en in gebiedsgroepen invloed uit te oefenen op de invulling van de doelen- en 

maatrgelenpakketten. Op de besluiten tot vaststelling van deze pakketten in plannen (van rijk, 

provincie, waterschappen en gemeenten), zijn de wettelijke inspraakprocedures van toepassing .  

 

Burgerparticipatie kan vanuit verschillende motieven worden georganiseerd. In de eerste plaats 

kan dat zijn omdat burgers het recht hebben om mee te praten over zaken die hen aangaan. Een 

tweede motief kan zijn om beleid te verbeteren. Als de vragen en behoeften van mensen beter 

bekend zijn, dan kan het beleid daar beter op worden afgestemd. Ook kan beleid worden verbeterd 

als de kennis en ervaring van burgers worden ingezet. Naast verbetering van beleid kan het ook 

gaan om het vergroten van het draagvlak voor de uiteindelijke beleidskeuzes. Zeker als er sprake 

is van tegengestelde belangen bij verschillende groepen burgers, draagt het deelnemen van deze 

groepen aan het proces van besluitvorming bij aan het begrip dat men uiteindelijk heeft voor de 

gemeentelijke keuzes. 

 

Draagvlak is belangrijk bij het realiseren van schoon water. Mensen die wonen in de omgeving 

waar maatregelen worden genomen, kunnen hier last van ondervinden. De burger informeren over 

deze maatregelen - en wat zij daarvan kunnen verwachten - is noodzakelijk. In het bestuurlijke 

symposium van 21 september 2008 in Havelte is duidelijk geworden dat dit pas goed mogelijk 

wanneer de plannen een meer concrete uitwerking hebben gekregen. 

 

Artikel 14 van de KRW schrijft voor om de burgers te informeren over schoon water. Zoveel 

mogelijk zal aansluiting worden gezocht bij bestaande middelen en afspraken. Zo zijn er 

mogelijkheden om doelgroepen te bereiken via de communicatie rondom de 

waterschapsverkiezingen. Volgend jaar zal voor het eerst op grote schaal landelijk aandacht 

worden gevraagd voor de “waterbeleving” en zullen er spotjes worden vertoond van Postbus 51 

over schoon water op landelijke en regionale zenders. Vooral het eerste halve jaar zal de nadruk 

liggen op voorlichting om belangengroepringen deel te laten nemen aan de verkiezingen. Dit biedt 

veel mogelijkheden voor de waterschappen om met deze doelgroepen in gesprek te komen over 

het belang van schoon water. 
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11.1. ONZEKERHEDEN 

Op dit moment zijn er, ondanks onderzoeken en studies, nog tal van onzekerheden te benoemen. 

De doelen en maatregelen zijn ontwikkeld op basis van uitgebreide studies naar de huidige 

toestand, ecologische beoordelingsystematieken en afwegingskaders om tot maatregelpakketten te 

komen.  Toch bestaat het risico dat de doelen op de verschillende peildata (2015, 2021 en 2027) 

niet gehaald kunnen worden. Deze paragraaf beschrijft de risico’s door onzekerheden die tijdig 

doelbereik in de weg kunnen staan.  

 

Beschrijving huidige toestand voor chemische stoffen 

De beschrijving van de huidige toestand voor stoffen is gedaan op basis van normen voor stoffen 

die medio 2007 actueel waren. Er zijn echter nog verschillende (inter)nationale ontwikkelingen die 

tot aanpassing van deze normen kunnen leiden. Daarmee kan ook de mate waarin specifieke 

stoffen al dan geen knelpunt zijn de komende jaren worden bijgesteld. Deze bijstelling kan op zijn 

beurt weer vragen om aanpassing van de maatregelenpakketten om de knelpunten op te lossen.  

 

Beoordelingssystematiek voor de ecologie 

De Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat de hoogte van ecologische doelen (GEP) met een score op 

een ecologische maatlat moet worden uitgedrukt. In Nederland zijn de daarvoor te gebruiken 

maatlatten onlangs op nationaal niveau afgerond. In Rijn-Oost verband is voor clusters van 

waterlichamen een voorlopige score op deze maatlatten afgeleid. Deze score is gebaseerd op (een 

beperkte set) monitoringsgegevens en expert judgement. Met name vanwege de onzekerheden in 

maatregel-effectrelaties, moet de toegekende score worden  beschouwd als een voorlopige 

verwachting met marges en niet als een zeker einddoel.  Een uitgebreide beschrijving van de 

onzekerheden is opgenomen in de Rijn-Oost notitie: ”Presentatie van ecologische doelen, 

kanttekeningen bij de voorspelde EQR-waarden” (oktober 2007) 

 

Is een “goede sloot beter dan een slechte beek”? 

Voor een aantal beken in het intensieve agrarische gebied van Rijn-Oost is herstel van de 

hydrologie en ecologie niet goed mogelijk. Dit omdat de ecohydrologische randvoorwaarden voor 

een echte beeklevensgemeenschap niet mogelijk zijn binnen het intensief agrarisch gebruik van de 

ruimte. Wel kan de beek met behulp van relatief beperkte maatregelen zoals natuurvriendelijke 

oevers ecologisch verbeterd worden. De verwachting hierbij is dat weliswaar de diversiteit aan 

organismen toeneemt, maar dat dit niet geldt voor de typische beekorganismen. Oftewel, de 

slechte beek wordt verbeterd tot een goede sloot, maar het is onmogelijk om in deze gevallen de 

slechte beek te verbeteren tot een goede beek.  

Op dit moment is het onzeker hoe de KRW omgaat met deze praktische bezwaren; immers formeel 

moet er getoetst worden aan de maatlat voor stromende wateren, en niet aan de beter passende 

maatlat voor sloten, waardoor naar verwachting eventuele effecten van de uitgevoerde 

maatregelen niet aangetoond zullen worden. Anders gezegd: Hoe om te gaan met maatregelen die 

formeel geen aantoonbare bijdrage aan de KRW doelstellingen, terwijl toch een zekere vooruitgang 

wordt geboekt?  

 

Kosten 

De kosten kunnen hoger uitvallen dan nu voorzien. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden 

doordat inhuur van derden of de inzet van uitvoerders veel hoger is dan begroot. Daarnaast kan de  
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grondprijs in de komende jaren toenemen.  

 

Financiering sanering puntbronnen 

De provincies gaan er vooralsnog van uit dat de saneringskosten verhaald kunnen worden op het 

Rijk. Dit kan bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de Wbb, en/of ILG en/of ISV programma’s, onder 

voorwaarde van financiering door Rijk. Wanneer dit niet mogelijk is, kan dit gevolgen hebben voor 

de omvang van het KRW-maatrgelenpakket. Hierover ontstaat duidelijkheid in de 

ontwerpplanvorming eind 2008. 

 

Effectiviteit van vigerend beleid 

De ecologische doelen kunnen naar verwachting worden gehaald onder voorwaarde dat er in 

Nederland en Duitsland een adequaat pakket aan generieke maatregelen wordt uitgevoerd.  

Tussen de uitvoering van maatregelen en het kunnen meten van effecten zit een tijdsverschil die 

niet op voorhand betrouwbaar is in te schatten. Denk hierbij aan de langdurige nalevering van 

stoffen en de traagheid van ecologische processen. Hierdoor is doelbereik in 2015 niet altijd 

mogelijk. In verband hiermee moet op grond van meetgegevens bij de voorbereiding van volgende 

SGBP’s worden bezien of aanvullende maatregelen na 2015 noodzakelijk en effectief zijn.  

 

Vertraging van de uitvoering van maatregelen 

Voor een groot aantal maatregelen is grond nodig. Op dit moment is het Nederlands gebruik om 

gronden te verwerven plaats op basis van vrijwilligheid. Wanneer de grond niet tijdig beschikbaar 

komt is het ook niet mogelijk om het doel binnen de gestelde termijnen te realiseren. Ook kunnen 

maatregelen technisch veel ingewikkelder zijn dan in eerste instantie gedacht.  

 

Onderzoek naar de meest effectieve oplossing  

Uit nader onderzoek kan blijken dat maatregelen minder /niet effectief zijn. Ook kan door 

veranderende inzichten een herprioritering of wijziging van maatregelen noodzakelijk zijn.  

De mogelijkheden om na vaststelling van het SGBP nog maatregelen te vervangen door andere 

maatregelen zijn wel enigszins beperkt. Wanneer er echt onzekerheid bestaat over effecten van 

een maatregel lijkt het beter om die na 2015 te programmeren en ondertussen via een pilot o.i.d. 

de effectiviteit te onderzoeken. 

 

Calamiteiten 

Bij alle maatregelen en doelen wordt rekening gehouden met een normale situatie. In het geval 

van een calamiteit (overmachtssituaties) kunnen doelen moeilijk of mogelijk geheel niet gehaald 

worden. Dit is (voor waterkwaliteit) een aandachtspunt bij de invulling van paragraaf 7.8 in het 

Stroomgebiedbeheerplan. 
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Bijlage 1: Karakterisering van waterwinningen. 

 
Provincie Stroomgebied Winveld Type 

Drenthe Rijn-Oost Holtien I 

Drenthe Rijn-Oost Zuidwolde I 

Drenthe Rijn-Oost Hoogeveen I 

Drenthe Rijn-Oost Ruinerwold II 

Drenthe Rijn-Oost Kruidhaars II 

Drenthe Rijn-Oost Havelterberg IV 

Drenthe Rijn-Oost Beilen IV 

Drenthe Rijn-Oost Dalen IV 

Drenthe Rijn-Oost Leggeloo IV 

Drenthe Rijn-Oost Valtherbos/Noordbargeres IV 

Gelderland Rijn-Oost Vorden (Dennewater) II 

Gelderland Rijn-Oost Noordijkerveld II 

Gelderland Rijn-Oost La Cabine II 

Gelderland Rijn-Oost Pinkenberg II 

Gelderland Rijn-Oost Hettenheuvel III 

Gelderland Rijn-Oost Olde Kaste IV 

Gelderland Rijn-Oost Zutphen (Vierakker) IV 

Gelderland Rijn-Oost De Pol IV 

Gelderland Rijn-Oost t Klooster IV 

Gelderland Rijn-Oost Corle IV 

Gelderland Rijn-Oost Aalten ('t Loohuis) IV 

Gelderland Rijn-Oost Haarlo/Olden Eibergen IV 

Gelderland Rijn-Oost Ellecom IV 

Gelderland Rijn-Oost Dr.v.Heeck IV 

Gelderland Rijn-Oost Dinxperlo IV 

Gelderland Rijn-Oost Lochem IV 

I  schoon, niet kwetsbaar; 

II  schoon, kwetsbaar; 

III    ruwwater belast door diffuse bronnen, maar kwaliteit komt goed zonder  

               aanvullende maatregelen; 

IV   ruwwater belast door diffuse bronnen, aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk; 

V  ruwwater belast door diffuse bronnen, ingrijpende maatregelen / functiewijziging 

nodig om winning duurzaam te maken. 
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Provincie Stroomgebied Winveld Type 

Overijssel Rijn-Oost Nijverdal II 

Overijssel Rijn-Oost Schalkhaar II 

Overijssel Rijn-Oost Deventer -Ceintuurbaan en -Zutphenseweg II 

Overijssel Rijn-Oost Diepenveen II 

Overijssel Rijn-Oost St Jansklooster II 

Overijssel Rijn-Oost Rodenmors II 

Overijssel Rijn-Oost Boerhaar II 

Overijssel Rijn-Oost Weerselo II 

Overijssel Rijn-Oost Engelse Werk III 

Overijssel Rijn-Oost Witharen III 
    

Overijssel Rijn-Oost Enschede-Losser III 

Overijssel Rijn-Oost Hammerflier III 

Overijssel Rijn-Oost Enschede-Weerseloseweg III 

Overijssel Rijn-Oost Hasselo III 

Overijssel Rijn-Oost Espelose Broek IV 

Overijssel Rijn-Oost Hooge Hexel IV 

Overijssel Rijn-Oost Vechterweerd IV 

Overijssel Rijn-Oost Manderheide en Manderveen IV 

Overijssel Rijn-Oost Wierden IV 

Overijssel Rijn-Oost Archemerberg IV 

Overijssel Rijn-Oost Herikerberg/Goor IV 

Overijssel Rijn-Oost Holten IV 

I  schoon, niet kwetsbaar; 

II  schoon, kwetsbaar; 

III    ruwwater belast door diffuse bronnen, maar kwaliteit komt goed zonder 

               aanvullende  maatregelen; 

IV   ruwwater belast door diffuse bronnen, aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk; 

V  ruwwater belast door diffuse bronnen, ingrijpende maatregelen / functiewijziging 

nodig om winning duurzaam te maken. 
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Bijlage 2. Uitwerking kosten verdrogingsbestrijding Natura2000  

 

Provincie Natura2000 gebied 

 

TOP-lijst Sense of urgency Raming kosten 

Bargerveen  Ja Ja € 3.640.000 

Elperstroom Ja Ja Reeds uitgevoerd 

Drents Friese Wold Ja Nee € 3.360.000 

Drenthe 

Dwingelderveld Ja Nee € 6.262.500 

Olde Maten Ja Ja € 2.247.500 

Lemselermaten Ja Ja € 525.000 

Haaksbergerveen en 

Buurserzand 

Ja Ja € 3.735.000 

Volther- en Agelerbroek Ja Nee € 2.182.500 

Dinkelland Ja Nee € 1.807.500 

Bergvennen Ja Nee € 1.110.000 

Wierdenseveld Ja Nee € 582.500 

Aamsveen Ja Nee € 420.000 

Witteveen Ja Nee € 2.035.000 

Engbertsdijksvenen Ja Nee € 3.317.500 

Vecht-Regge Ja (Beerzerveld 

en 

Eerderbroek) 

Nee € 6.245.000 

Springendal en Mosbeek  Ja Nee € 5.895.000 

Boddenbroek Ja Nee € 175.000 

Landgoederen Oldenzaal Ja Nee € 3.075.000 

Overijssel 

Boetelerveld Ja Nee € 287.500 

Korenburgerveen Reeds 

uitgevoerd 

Ja Reeds uitgevoerd 

Gelderse Poort 

Rijnstrangen 

Ja Ja € 660.000 

Stelkampsveld Ja Nee € 5.125.000 

Bekendelle  Reserve TOP Nee Uitvoering na 2015 

Teeselinkven  Reserve TOP Nee Uitvoering na 2015 

Willinks Weust Ja Nee € 165.000 

Gelderland 

Wooldse Veen Ja Nee € 165.000 
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Bijlage 3. Werken vanuit ambities van het gebiedsgerichte beleid 

 

Ambitieniveau Basis 

Dit ambitieniveau geldt in principe voor alle lijnvormige, kunstmatige waterlichamen (sloten en 

kanalen) en voor beken in gebieden waar landbouw de belangrijkste functie is. 

 Sloten ontlenen hun ecologische kwaliteit vooral aan het optreden van 

verlandingsprocessen langs de oever, voldoende diepte en een goede zuurstofhuishouding. 

Sommige sloten zijn belangrijk als route voor vismigratie.  Vergroting van de diversiteit 

aan soorten (waterplanten, algen, waterinsecten, en vis) is naar verwachting mogelijk door 

het verbreden  van de watergang;  het  aanleggen van natuurvriendelijke oevers (breedte 

4 à 6 meter over circa 75% van de totale lengte), het extensiveren van het onderhoud, het 

vispasseerbaar maken van barrières en het voorkómen droogval.  

 Het mogelijke maatregelenpakket voor kanalen is, althans voor wat betreft de inrichting, 

bescheiden. Meestal verhindert de infrastructuur langs deze wateren dat de oevers 

ecologisch verantwoord kunnen worden ingericht. In geval van scheepvaartkanalen is een 

natuurvriendelijke oever weinig zinvol. Het ecologische doel bestaat voornamelijk uit het 

voorkómen van overmatige algengroei, wat in dit watertype vooral bereikt wordt door het 

reduceren van emissies van nutriënten. Op bescheiden schaal (5 tot 50% van de totale 

lengte) zijn locaties te vinden waar oevers natuurvriendelijk kunnen worden ingericht. 

 De belangrijkste sturende factor voor beken is stroming en dit is in landbouwgebied niet 

zodanig te realiseren (althans niet zonder daarbij significante schade toe te brengen aan de 

landbouw) dat daarmee soorten terugkomen die bij natuurlijke beken horen. Dit geldt 

vooral voor de vlakkere delen van Rijn-Oost (Reest & Wieden, Groot Salland en Velt & 

Vecht). De biologische doelen voor beken en weteringen, waar de stroming niet hersteld 

kan worden, zijn vergelijkbaar met die van sloten. Dat betekent dat ook de maatregelen 

vergelijkbaar zijn. Bij beken in de meer hellende gebieden zijn de doelen wel gerelateerd 

aan specifieke beeksoorten; de maatregelen zijn redelijk vergelijkbaar (aanleggen van 

natuurvriendelijke oevers over minimaal 75% van de totale lengte, breedte 5 à 10 meter), 

al hoewel deze meer gericht zijn op het verkrijgen van stroming. Ook de landbouwbeken 

(m.u.v. die van waterschap Rijn & IJssel) moeten vrij optrekbaar zijn voor vissen. Normaal 

gesproken wordt dit verkregen door het plaatsen van vistrappen bij stuwen en het 

visvriendelijk maken van gemalen.  

 

Ambitieniveau Midden 

Het ambitieniveau Midden is vooral van toepassing op stromende wateren. Daarbij wordt gedacht 

aan maatregelen die zijn gericht op het herstellen van een natuurlijker beekmilieu, zonder daarbij 

te streven naar een volledig natuurlijk systeem. In de hellende gebieden waar de stroming in het 

algemeen redelijk is, kunnen inrichtingsmaatregelen beperkt blijven tot het aanleggen van 
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natuurlijker oevers (breedte ca. 10 meter). In de vlakkere delen kan het nodig zijn een breed 

winterbed in te richten (orde van grootte 50 à 100 m), zodat een smal en enigszins meanderend 

zomerbed de afvoer kan verzorgen, terwijl er toch voldoende stroming blijft in perioden met weinig 

neerslag. Bij een dergelijke inrichting kunnen problemen met de waterhuishouding in aangrenzend 

landbouwgebied worden voorkomen. De van het systeem wordt bij dit ambitieniveau gerealiseerd 

met zo natuurlijk mogelijke middelen. De visbarrières kunnen in veel gevallen worden opgeheven 

door stuwen te vervangen door de aanleg van drempels.  

 

Ambitieniveau Hoog 

Het  ambitieniveau Hoog is van toepassing voor een aantal stromende wateren in gebieden met 

hoofdfunctie natuur.  Meandering, het mogelijk maken van inundatie, sedimentatie en erosie 

dragen in stromende wateren in belangrjke mate bij aan de diversiteit aan karakteristieke 

beeksoorten. Het systeem kan in veel gevallen volledig vrij optrekbaar worden gemaakt voor 

vissen. Een hoge ambitie is ook goed realiseerbaar in het plassengebied van West-Overijssel.  

 

Ambitieniveau Basis 

 

Ruimtelijke functie hoofdzakelijk 

landbouw 

 

 

Dynamische beekprocessen zijn niet belangrijk. 

Natuurvriendelijke inrichting van oevers, of 

herinrichting als de stroming verbeterd kan worden. 

Stuwen worden vispasseerbaar gemaakt door middel 

van vistrappen, tenzij het weinig effectief is. In puur 

agrarisch gebied, waar de hydrologie niet te herstellen 

is, wordt weinig aan inrichting gedaan, of worden 

alleen natuurvriendelijke oevers aangelegd. Waar de 

hydrologie verbeterd kan worden, is het doel het 

aantal stroomminnende soorten te laten toenemen en 

in alle gevallen de diversiteit aan organismen te 

vergroten. 
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Ambitieniveau Midden 

 

Ruimtelijke functie een mix van 

landbouw en natuur, of een ecologische 

verbinding 

 Dynamische processen zijn belangrijker dan bij 

“ambitieniveau basis”. Verbeteren van de stroming 

(verkleining zomerbed en lokaal aankoppelen van 

meanders). Stuwen worden vispasseerbaar gemaakt, 

of zo mogelijk vervangen door cascades. 

 

Doel is de diversiteit aan stroomminnende en andere 

soorten te vergroten. 

 

Ambitieniveau Hoog 

 

Ruimtelijke functie hoofdzakelijk natuur 

 

 

 

Beken waar de nadruk ligt op dynamische processen; 

hermeandering met erosie en sedimentatie; 

verwijderen van oeververharding. Stuwen worden 

vispasseerbaar gemaakt, verwijderd, of vervangen 

door cascades. 

  

Doel is het verkrijgen van een grotere diversiteit aan 

stroomminnende soorten. 
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Bijlage4. Huidige situatie en inschatting toekomstige situatie (GEP) per waterlichaam in Rijn-Oost   (20-11-07) 

Deze tabel geeft de situatie weer van januari 2008; de tabel wordt in de periode tot 1 september 2008 nog verder aangepast op basis  

van de meest recente inzichten) 

 

Legenda: 

zeer goed 

goed 

matig 

Ontoereikend 

Slecht 

 

Sterk veranderde watertypen Rijn-Oost 

 

 

 

 Geen data 

De huidige situatie is berekend mbv QBWAT versie 3.13. 

De GEP is ingeschat ahv de huidige situatie en expert judgement. 

 

  

huidige situatie 

 (EQR-score)  

  

toekomstige situatie 

 (EQR-score)  

    macrofyten macrofauna vissen macrofyten macrofauna vissen 

 status type 

Ambitie 

niveau    GEP GEP  GEP 

Waterschap Groot Salland 

Averlosche Leide SV R5   0,44 0,30         

Breebroeks Leiding SV R5               

Groote Vloedgraven SV R5   0,59 0,41         

Kolkwetering SV R5   0,51           

Linderte Leide SV R5   0,49 0,30   0,50 0,40 0,35 

Nieuwe Wetering (bovenloop) SV R5   0,54           

Oosterbroekswaterleiding SV R5   0,44 0,29         

Raalterwetering SV R5   0,50 0,30         
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Legenda: 

zeer goed 

goed 

matig 

Ontoereikend 

Slecht 

 

Sterk veranderde watertypen Rijn-Oost 

 

 

 

 Geen data 

De huidige situatie is berekend mbv QBWAT versie 3.13. 

De GEP is ingeschat ahv de huidige situatie en expert judgement. 

 

  

huidige situatie 

 (EQR-score)  

  

toekomstige situatie 

 (EQR-score)  

    macrofyten macrofauna vissen macrofyten macrofauna vissen 

 status type 

Ambitie 

niveau    GEP GEP  GEP 

Ramelerleiding SV R5   0,42           

Soestwetering (bovenloop) SV R5   0,46 0,37         

Soestwetering (middenloop) SV R5   0,47 0,31         

Zandwetering SV R5   0,37 0,35         

Marswetering SV R5   0,48 0,29   0,50 0,35 0,35 

Westerveldse Aa SV R5   0,27 0,32   0,40 0,35 0,35 

Goot/Ganzendiep SV R6   0,25 0,38         

Nieuwe Wetering (benedenloop) SV R6   0,37 0,40   0,40 0,45 0,40 

Soestwetering (benedenloop) SV R6   0,44 0,37         

Overijsselse Vecht/Zwarte Water SV R7   0,14 0,44   0,30 0,40 0,40 

Waterschap Velt en Vecht 

Holslootdiep SV R5 basis       0,40 0,30 0,30 
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Legenda: 

zeer goed 

goed 

matig 

Ontoereikend 

Slecht 

 

Sterk veranderde watertypen Rijn-Oost 

 

 

 

 Geen data 

De huidige situatie is berekend mbv QBWAT versie 3.13. 

De GEP is ingeschat ahv de huidige situatie en expert judgement. 

 

  

huidige situatie 

 (EQR-score)  

  

toekomstige situatie 

 (EQR-score)  

    macrofyten macrofauna vissen macrofyten macrofauna vissen 

 status type 

Ambitie 

niveau    GEP GEP  GEP 

Sleenerstroom CSLE40 SV R5 basis   0,32 0,23 0,40 0,30 0,30 

Schoonebekerdiep DSDI55 SV R5 basis 0,47 0,24 0,21 0,40 0,25 0,25 

Bruchterbeek IBRB55 SV R5 basis 0,29 0,43   0,40 0,30 0,30 

Oude Drostendiep BODD99 SV R5 basis 0,34 0,24   0,40 0,30 0,30 

Loodiep ALOO80 SV R5 midden 0,64 0,34 0,16 0,40 0,40 0,35 

Radewijkerbeek IRWB65  SV R5 midden 0,41 0,33   0,40 0,40 0,35 

Nieuwe Drostendiep BDDI60 SV R5 midden 0,39 0,33   0,40 0,40 0,35 

Overijsselse Vecht SV R6 hoog   0,59 0,36 PM PM PM 

Waterschap Reest en Wieden 

Oude Diep SV R5  midden 0,27 0,29 0,3 0,40 0,40 0,40 

Boezem SV M25 hoog 0,50 0,59 0,40 0,60 0,60 0,60 

Reest SV R12 hoog 0,22 0,41 0,60 0,30 0,40 0,60 
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Legenda: 

zeer goed 

goed 

matig 

Ontoereikend 

Slecht 

 

Sterk veranderde watertypen Rijn-Oost 

 

 

 

 Geen data 

De huidige situatie is berekend mbv QBWAT versie 3.13. 

De GEP is ingeschat ahv de huidige situatie en expert judgement. 

 

  

huidige situatie 

 (EQR-score)  

  

toekomstige situatie 

 (EQR-score)  

    macrofyten macrofauna vissen macrofyten macrofauna vissen 

 status type 

Ambitie 

niveau    GEP GEP  GEP 

Wold Aa SV R5 laag 0,22 0,28 0,30 0,50 0,40 0,40 

Oude Vaart SV R5 midden 0,21 0,36 0,35 0,40 0,40 0,40 

Vledder Aa SV R5 hoog 0,29 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 

Meppelerdiep SV R6 laag     0,30 0,40 0,40 0,40 

Wapserveensche Aa SV R5 midden 0,21 0,30 0,30 0,50 0,40 0,40 

Waterschap Rijn en IJssel 

Baakse Beek SV R5 hoog  0,39 0,25 0,37 0,60 0,60 0,50 

Boven Slinge stroomopwaarts van 

Miste SV R5 hoog          0,60 0,50 

Buurserbeek voor Haaksbergerweg  SV R5 hoog  0,67 0,82 0,44 0,60 0,60 0,50 

Oude Rijn SV R6 hoog  0,56 0,31 0,38 0,60 0,60 0,50 

Ratumse Beek en Willinkbeek SV R5 hoog    0,9     0,60 0,50 

Berkel SV R6 midden 0,53 0,6   0,50 0,45 0,40 
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Legenda: 

zeer goed 

goed 

matig 

Ontoereikend 

Slecht 

 

Sterk veranderde watertypen Rijn-Oost 

 

 

 

 Geen data 

De huidige situatie is berekend mbv QBWAT versie 3.13. 

De GEP is ingeschat ahv de huidige situatie en expert judgement. 

 

  

huidige situatie 

 (EQR-score)  

  

toekomstige situatie 

 (EQR-score)  

    macrofyten macrofauna vissen macrofyten macrofauna vissen 

 status type 

Ambitie 

niveau    GEP GEP  GEP 

Bielheimerbeek vanaf Miste  SV R5 midden   0,51   0,50 0,45 0,40 

Dortherbeek SV R5 midden 0,61 0,39   0,50 0,45 0,40 

Dortherbeek-Oost SV R5 midden   0,35   0,50 0,45 0,40 

Grenskanaal SV R5 midden   0,32   0,50 0,45 0,40 

Groenlose Slinge  SV R5 midden   0,36 0,4 0,50 0,45 0,40 

Ramsbeek SV R5 midden     0,24 0,50 0,45 0,40 

Schipbeek vanaf Haaksbergseweg SV R6 midden   0,42 0,37 0,50 0,45 0,40 

Veengoot SV R5 midden 0,42 0,35 0,39 0,50 0,45 0,40 

Waalse Water SV R5 midden 0,54     0,50 0,45 0,40 

Zoddebeek SV R5 midden 0,52 0,38   0,50 0,45 0,40 

Barchemse Veengoot SV R5 laag       0,40 0,35 0,30 

Bergerslagbeek SV R5 laag   0,34   0,40 0,35 0,30 
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Legenda: 

zeer goed 

goed 

matig 

Ontoereikend 

Slecht 

 

Sterk veranderde watertypen Rijn-Oost 

 

 

 

 Geen data 

De huidige situatie is berekend mbv QBWAT versie 3.13. 

De GEP is ingeschat ahv de huidige situatie en expert judgement. 

 

  

huidige situatie 

 (EQR-score)  

  

toekomstige situatie 

 (EQR-score)  

    macrofyten macrofauna vissen macrofyten macrofauna vissen 

 status type 

Ambitie 

niveau    GEP GEP  GEP 

Dommerbeek SV R5 laag   0,39   0,40 0,35 0,30 

Eefse Beek en Molenbeek SV R5 laag       0,40 0,35 0,30 

Elsbeek SV R5 laag   0,48   0,40 0,35 0,30 

Grote Beek SV R5 laag   0,31 0,42 0,40 0,35 0,30 

Grote Waterleiding  SV R5 laag       0,40 0,35 0,30 

Keizersbeek SV R5 laag   0,38   0,40 0,35 0,30 

Leerinkbeek SV R5 laag 0,61     0,40 0,35 0,30 

Meibeek/Nieuwe Waterleiding SV R5 laag       0,40 0,35 0,30 

Oosterwijkse Vloed SV R5 laag 0,64   0,33 0,40 0,35 0,30 

Oude Ijssel SV R6 laag 0,55 0,5 0,42 0,40 0,35 0,30 

Oude Schipbeek SV R5 laag   0,33   0,40 0,35 0,30 

Vierakkerselaak SV R5 laag   0,28   0,40 0,35 0,30 
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Legenda: 

zeer goed 

goed 

matig 

Ontoereikend 

Slecht 

 

Sterk veranderde watertypen Rijn-Oost 

 

 

 

 Geen data 

De huidige situatie is berekend mbv QBWAT versie 3.13. 

De GEP is ingeschat ahv de huidige situatie en expert judgement. 

 

  

huidige situatie 

 (EQR-score)  

  

toekomstige situatie 

 (EQR-score)  

    macrofyten macrofauna vissen macrofyten macrofauna vissen 

 status type 

Ambitie 

niveau    GEP GEP  GEP 

Zuidelijk Afwateringskanaal SV R5 laag       0,40 0,35 0,30 

Wehlse Beek SV R5 laag   0,36 0,36 0,40 0,35 0,30 

Waterschap Regge en Dinkel 

Boven Dinkel SV R6 hoog   0,65   0,55 0,60 0,55 

Dinkel SV R6 hoog 0,45 0,85 0,41 0,55 0,60 0,55 

Untere Dinkel SV R6 hoog   0,56   0,55 0,60 0,55 

Glanerbeek SV R5 hoog   0,63   0,55 0,60 0,55 

Elsbeek SV R5 hoog   0,72   0,55 0,60 0,55 

Ruenbergerbeek SV R5 hoog   0,79 0,42 0,55 0,60 0,55 

Puntbeek SV R5 hoog   0,50   0,50 0,55 0,50 

Tilligterbeek SV R5 hoog 0,60 0,31   0,55 0,60 0,55 

Drienerbeek_Koppelleiding SV R5 hoog   0,64   0,55 0,60 0,55 
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Legenda: 

zeer goed 

goed 

matig 

Ontoereikend 

Slecht 

 

Sterk veranderde watertypen Rijn-Oost 

 

 

 

 Geen data 

De huidige situatie is berekend mbv QBWAT versie 3.13. 

De GEP is ingeschat ahv de huidige situatie en expert judgement. 

 

  

huidige situatie 

 (EQR-score)  

  

toekomstige situatie 

 (EQR-score)  

    macrofyten macrofauna vissen macrofyten macrofauna vissen 

 status type 

Ambitie 

niveau    GEP GEP  GEP 

Oude Bornsche beek SV R5 hoog   0,25   0,50 0,55 0,50 

Azelerbeek SV R5 hoog 0,66 0,42   0,55 0,60 0,55 

Geelebeek SV R5 midden 0,77 0,43   0,50 0,55 0,50 

Lolee SV R5 midden   0,42   0,45 0,50 0,45 

Gammelkerbeek SV R5 midden   0,43   0,50 0,55 0,50 

Markgraven SV R5 midden   0,31   0,45 0,50 0,45 

Boven Regge SV R5 midden   0,32   0,50 0,55 0,50 

Exosche Aa_Doorbraak SV R6 midden   0,31 0,34 0,40 0,45 0,40 

Beneden en Midden Regge SV R6 midden 0,65 0,43 0,37 0,50 0,55 0,50 

Elsenerbeek SV R5 midden       0,45 0,50 0,45 

Hagmolenbeek SV R5 midden 0,74 0,44   0,45 0,50 0,45 

Poelsbeek SV R5 midden   0,45   0,45 0,50 0,45 
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Legenda: 

zeer goed 

goed 

matig 

Ontoereikend 

Slecht 

 

Sterk veranderde watertypen Rijn-Oost 

 

 

 

 Geen data 

De huidige situatie is berekend mbv QBWAT versie 3.13. 

De GEP is ingeschat ahv de huidige situatie en expert judgement. 

 

  

huidige situatie 

 (EQR-score)  

  

toekomstige situatie 

 (EQR-score)  

    macrofyten macrofauna vissen macrofyten macrofauna vissen 

 status type 

Ambitie 

niveau    GEP GEP  GEP 

Bornsebeek SV R5 laag   0,19   0,35 0,35 0,35 

Linderbeek SV R6 laag   0,34   0,35 0,35 0,35 

Broekbeek SV R5 laag       0,35 0,40 0,35 

Itterbeek SV R5 laag 0,68 0,39   0,40 0,45 0,40 

Entergraven SV R5 laag       0,35 0,40 0,35 

Hooge Laarsleiding SV R5 laag       0,35 0,40 0,35 

Bolscherbeek SV R5 laag   0,25   0,35 0,35 0,35 

Geestersche Molenbeek SV R5 laag       0,35 0,35 0,35 

Hammerwetering SV R5 laag       0,35 0,35 0,35 

Rijkswaterstaat Oost-Nederland          

IJssel SV R7 nvt 0.66  0.37    0,87 0,48 0,41 
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Kunstmatige watertypen Rijn-Oost 

 

 huidige situatie 

 (EQR-score) 

 toekomstige situatie 

 (EQR-score)   

Legenda: De huidige situatie is getoetst mbv QBWAT versie 3.20. 

De GEP is overgenomen uit de Maatlatten voor Sloten en Kanalen (STOWA, 2007). macrofyten macrofauna vissen Goed 

 status Type macrofyten macrofauna vissen GEP GEP  GEP Matig 

         ontoereikend 

Beentjesgraven K M1 0,15 0,70         Slecht 

Buiten Reeve K M1 0,15          Geen data 

Buldersleiding K M1 0,12 0,64          

Dalmsholterwaterleiding K M1 0,10 0,60         

Emmertochtsloot K M1 0,19 0,59           

Groote Grift K M1 0,10 0,71   0,60 0,60 0,60  

Noord-Zuidleiding K M1 0,17 0,57          

Steenwetering K M1 0,20 0,50          

Stouwe K M1 0,07            

Uitwateringskanaal K M1 0,03            

Dedemsvaart K M3 0,36 0,60          

Overijssels Kanaal (Deventer) K M3 0,22 0,46   0,60 0,60 0,60  

Overijssels Kanaal (Zwolle) K M3 0,24 0,73          

Kostverlorenstreng K M8 0,19 0,46 0,4        

Kloosterzielstreng K M8 0,17   0,5 0,60 0,60 0,60  
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Kunstmatige watertypen Rijn-Oost 

 

 huidige situatie 

 (EQR-score) 

 toekomstige situatie 

 (EQR-score)   

Legenda: De huidige situatie is getoetst mbv QBWAT versie 3.20. 

De GEP is overgenomen uit de Maatlatten voor Sloten en Kanalen (STOWA, 2007). macrofyten macrofauna vissen Goed 

 status Type macrofyten macrofauna vissen GEP GEP  GEP Matig 

Mastenbroek K M8 0,18 0,56 0,5        

Waterschap Velt en Vecht 

Braambergersloot K M1 0,33 0,59          

Buma- en Marchienewijk K M1 0,16 0,56          

Dommerswijk K M1 0,36 0,33          

Dooze K M1 0,21     0,60 0,60 0,60  

Molengoot K M1 0,18 0,43          

Randwaterleiding K M1 0,51 0,65          

Verlengde Hoogeveensevaart K M3   0,54          

Waterschap Reest en Wieden 

Drentse Kanalen K M3       0,60 0,60 0,60  

Waterschap Rijn en IJssel 

Didamse Wetering K M3   0,44          

Wijde Wetering en Zevenaarse 

Wetering K M3   0,42   0,60 0,60 0,60  

Bolksbeek K M3              

Waterschap Regge en Dinkel 
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Kunstmatige watertypen Rijn-Oost 

 

 huidige situatie 

 (EQR-score) 

 toekomstige situatie 

 (EQR-score)   

Legenda: De huidige situatie is getoetst mbv QBWAT versie 3.20. 

De GEP is overgenomen uit de Maatlatten voor Sloten en Kanalen (STOWA, 2007). macrofyten macrofauna vissen Goed 

 status Type macrofyten macrofauna vissen GEP GEP  GEP Matig 

Westerbouwlandleiding K M1       0,60 0,60 0,60  

Veeneleiding K M3              

Rijkswaterstaat Oost-Nederland          

Twenthekanalen K M7          0.66    



Toelichting en herkomst gegevens bij tabel huidige situatie en inschatting toekomstige 

situatie (GEP) voor alle waterlichamen in Rijn-Oost. 

 

 
Toetsing huidige situatie: 

• Voor de toetsing van de sterk veranderde waterlichamen is gebruik gemaakt van de 

geautomatiseerde versie van de maatlatten, QBWAT versie 3.13.  

• Voor de toetsing van de kunstmatige waterlichamen is gebruik gemaakt van QBWAT, versie 

3.20.  

Sterk veranderde waterlichamen 

 huidige situatie Conform richtlijnen 

KRW? 

Opmerkingen 

Groot Salland 2000 t/m 2006 Nee, alleen de 

macrofyten, gegevens 

uit 2006. 

Macrofyten zonder 

kiezelwieren. 

Velt & Vecht meest recente 

gegevens 

?  

Reest & Wieden meest recente 

gegevens 

Nee, alleen de vissen, 

gegevens 2006-2007. 

Macrofyten zonder 

kiezelwieren 

Rijn & IJssel meest recente 

gegevens 

Ja  

Regge & Dinkel 2000 t/m 2007 Ja  

 

Kunstmatige waterlichamen 

 huidige situatie conform richtlijnen 

KRW? 

Opmerkingen 

Groot Salland 2000 t/m 2006 Nee, alleen bij 

macrofyten, gegevens 

uit 2006. 

Macrofyten zonder 

kiezelwieren 

Velt & Vecht meest recente 

gegevens 

?  

Reest & Wieden geen gegevens   

Rijn & IJssel 2002 Ja  

Regge & Dinkel geen gegevens   

 
Inschatting GEP-waarden: 

• De GEP -waarden zijn ingeschat op basis van de scores van de huidige situatie en op basis van 

expert-judgement. 

• Bij de sterk veranderde waterlichamen is de waarde 0,6 als minimun gebruikt voor de categorie 

goed en zeer goed. 
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• Bij de kunstmatige waterlichamen is de standaardGEP-waarde 0,6 overgenomen uit de 

concept-maatlatten voor sloten en kanalen (STOWA, 2007). 

• Bij Regge & Dinkel is de GEP voor macrofyten en vissen ingeschat omdat de maatlat nog niet is 

vastgesteld (geintercalibreerd). De grensoverschrijdende waterlichamen met Duitsland moeten 

nog afgestemd worden (nu gebaseerd op stand-still maatregelen). 

• In de bijbehorende notitie "Presentatie van ecologische doelen. Kanttekeningen bij de 

voorspelde EQR-waarden" zijn alle opmerkingen bij deze tabel opgenomen. 

 

De waarde van voorspelde EQR-waarden 

In het gebied Rijn-Oost zijn de ecologische doelen afgeleid volgens de Praagse methode. Dat wil 

zeggen dat uitgaande van de huidige situatie per waterlichaam een maatregelpakket is 

samengesteld dat de ecologische situatie zo goed mogelijk verbetert, zonder significante schade 

toe te brengen aan bestaande functies. De verwachte positieve effecten op de ecologie, zoals die 

ingeschat wordt door ecologen met kennis van het gebied, hebben daarbij voorop gestaan, niet de 

score op de KRW-maatlatten. Naar aanleiding van de vraag van de provincies en DG-water hebben 

de ecologen van de waterschappen in Rijn-Oost EQR-waarden ingeschat op de maatlatten. Daarbij 

hebben zij wisselende ervaringen opgedaan. In deze notitie worden de belangrijkste ervaringen 

beschreven. De notitie heeft alleen betrekking op de maatlatten voor beken. Het is waarschijnlijk 

dat de bezwaren in grote lijnen ook gelden voor de meren, sloten en kanalen. 

 
Algemeen: 

* de aquatische ecologie is een experimentele wetenschap en (nog) geen doorontwikkelde 

modelwetenschap. Dit maakt dat er onzekerheden zijn ten aanzien van maatregel-effect-

relaties. De inschatting van de wijziging van de eqr-waarde als gevolg van een ingreep is 

(impliciet) gebaseerd op drie stappen. Elke stap brengt onzekerheden met zich mee. 

o De vertaling van een bepaalde (fysieke) ingreep in een verandering in de abiotische 

omstandigheden in het waterlichaam; 

o De vertaling van de abiotische omstandigheden in de toekomstige soortensamenstelling 

(kwalitatief en kwantitatief); 

o De vertaling van de soortensamenstelling in een score op een maatlat. 

  De totale onzekerheidsmarge als gevolg van deze stappen (die is uit te rekenen) zou wel eens 

groter kunnen zijn dan het verschil in eqr-waarde dat wordt ingeschat op basis van de 

maatregelen. 

* Er zit vaak een groot verschil in de eqr-waarden in de huidige situatie tussen vegetatie en 

macrofauna in hetzelfde waterlichaam. Zeker bij beken waarvan we het idee hebben dat de 

omstandigheden behoorlijk goed zijn is dit vreemd en zet op zijn minst vraagtekens bij de 

waarde van één van beide maatlatten. Er zijn voorbeelden van beken die volgens de ‘oude 

beoordelingsmethoden’ hoog scoren, minder goed scoren op de KRW-maatlat en omgekeerd. 

* Ingrepen leiden tot (her)introductie en verdwijning van soorten en toe- of afname van 

aantallen. In veel gevallen, zeker waar de ruimte voor herinrichting gering is en de stroming 
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gering blijft, wordt de inrichting ‘sub-optimaal’ en zullen zowel positieve als negatieve effecten 

optreden. Het doel is om per saldo positief te scoren, garanties zijn niet te geven. 

* De ervaring is dat beken die het goed doen, het op alle kwaliteitselementen goed doen 

(uitzondering optrekkende vis). De huidige KRW-maatlatten geven dat beeld niet altijd.  

 

Macrofauna 

* In Rijn-Oost kan er redelijk gewerkt worden met de maatlat. Dat wil zeggen dat de KRW-

beoordeling voor de huidige situatie over het algemeen goed aansluit bij de ervaring met ‘oude 

beoordelingsmethoden’. Voor een aantal waterlichamen waaronder de Vecht en Sallandse 

weteringen werkt de maatlat om verschillende redenen niet. 

 

Vegetatie 

* Er is nog volop discussie over de maatlat zelf. De internationale afstemming van maatlatten is 

vooralsnog mislukt. De deskundigen die aan de maatlat werken geven aan af dat zij zelf 

twijfelen of het ooit lukt om robuuste maatlatten te ontwikkelen. 

* Meer natuurlijke, beschaduwde en stromende beken scoren voor watervegetatie laag, slibrijke, 

volledig gekanaliseerde beken scoren hoog. Dit is het tegengestelde van wat verwacht mag 

worden.  

 

Vissen 

* De maatlat is nog in ontwikkeling. De internationale afstemming van maatlatten is met vijf jaar 

verlengd vanwege het ontbreken van voldoende gegevens. 
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Bijlage 5 Kaarten  

Nr  Overzichtskaarten (Cursief: Kaarten zijn nog niet beschikbaar) Paragraaf 

Adviesnota 

1  Geactualiseerde kaarten met de ligging en de grenzen van de   

 oppervlaktewaterlichamen 

4.1.1 

2  Kaarten met de watertypen van de oppervlaktewaterlichamen 4.1.2 

3  Geactualiseerde kaarten met de ligging en de grenzen van de  

 Grondwaterlichamen 

4.2.1 

4a  Geactualiseerde kaarten met de ligging en de grenzen van de beschermde en  

 bijzondere gebieden 

Pm 

 

4b  Geactualiseerde kaarten met locaties zwemwater en overig recreatiewater Pm 

 

Nr  Kaarten oppervlaktewater monitoring  

(Cursief: Kaarten zijn nog niet beschikbaar) 

Paragraaf 

Adviesnota 

5a  Meetnet oppervlaktewater: Nul meting, Locatie en achterliggend  

 oppervlaktewaterlichaam 

Pm 

5b  Resultaten nul meting oppervlaktewater: MAC Prioritaire Stoffen (chemie) 4.1.6 

5c  Resultaten nul meting oppervlaktewater: A005 Prioritaire Stoffen (chemie) 4.1.6 

5d  Resultaten nul meting oppervlaktewater: Eindoordeel Prioritaire Stoffen  

 (chemie) 

4.1.6 

6  Resultaten 1e meetronde oppervlaktewater:Toestand en Trend 

hydromorfologie 

-- 

7  Resultaten 1e meetronde oppervlaktewater:Toestand en Trend fysische 

chemie 

-- 

8/9 

 

 Meetnet oppervlaktewater: Operationeel biologie, Locatie MLC 

 Meetnet oppervlaktewater: Operationeel hydromorfologie 

6.2 

 

10  Meetnet oppervlaktewater: Operationeel fysische chemie, Locatie MLC 6.2 

11  Resultaten 1e meetronde oppervlaktewater: Operationeel biologie -- 

12 Resultaten 1e meetronde oppervlaktewater: Operationeel hydromorfologie -- 

13a  Resultaten oppervlaktewater: Overige relevante stoffen, (Koper), 2005/2006 4.1.7 

13b  Resultaten oppervlaktewater: Overige relevante stoffen, (Zink), 2006/2007 Pm 

13c 1,2  Resultaten oppervlaktewater: Overige relevante stoffen,  (Stikstof), 

2006/2007 

4.1.7 

13d 1,2  Resultaten oppervlaktewater: Overige relevante stoffen,  (Fosfaat), 

2006/2007 

4.1.7 

13e  Resultaten oppervlaktewater: Overige relevante stoffen, (Zuurstof), 

2006/2007 

Pm 
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Nr  Kaarten grondwater monitoring (Cursief: Kaarten zijn nog niet beschikbaar) Paragraaf 

Adviesnota 

14  Meetnet monitoring grondwater: kwantitatieve toestand 6.3.1 

15  Resultaat 1e meetronde grondwater: kwantitatieve toestand Pm 

16  Meetnet monitoring grondwater: Toestand en Trend chemie 6.3.2. 

17  Resultaat 1e meetronde kwaliteit grondwater: Toestand en Trend chemie Pm 

18  Meetnet monitoring kwaliteit grondwater: Operationeel chemie Pm 

19  Resultaat 1e meetronde kwaliteit grondwater: Operationeel chemie Pm 

 

Nr  Kaarten aanvullende meetpunten beschermde gebieden 

(Cursief: Kaarten zijn nog niet beschikbaar) 

Paragraaf 

Adviesnota 

20  Type beschermd gebied -- 

21  Resultaten 1e meetronde voor beschermde gebieden -- 

22  Kaarten maatregelen oppervlaktewaterlichamen -- 

23  Kaarten maatregelen grondwaterlichamen -- 

24  Toetsingsresultaat normering wateroverlast 2005 11.2 

25  Knelpuntenkaart GGOR 11.1 
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