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Basis voor de planvorming

Water gaat óver grenzen. Daarom hanteert de Europese Kaderrichtlijn Water een 
stroom gebiedbenadering. De stroomgebiedbenadering vraagt inzicht in de samenhang 
van doelen, maatregelen, kosten en effecten/baten voor de verschillende grond- en 
oppervlaktewaterlichamen. In Rijn-Midden werken de waterschappen, provincies, 
gemeenten en Rijkwaterstaat samen aan een goede waterkwaliteit. Eind 2009 stellen de 
partijen hun ‘waterplannen’ vast die zijn gericht op het bereiken van een goede toestand 
van het grond- en oppervlaktewater.

Deze Keuzenota Kaderrichtlijn Water Rijn-Midden (kort gezegd: Nota Rijn-Midden) 
kan worden gezien als gezamenlijke bestuurlijke intentieverklaring over de te bereiken 
doelen, de inzet van maatregelen, het inzicht in effecten en de verdeling van kosten. 
Van elk van de overheden in Rijn-Midden is in de nota de bestuurlijke inzet opgenomen: 
een samenhangende reeks van keuzes, die zij in 2007 in eigen huis hebben gemaakt 
en die onderling intensief zijn afgestemd. Over deze inzet is consensus tussen de 
verschillende samenwerkende partijen en met de klankbordorganisaties in Rijn-
Midden. Ook is consensus bereikt over de ruimtelijke gevolgen van de maatregelen en 
over de manier waarop de maatregelen ruimtelijk mogelijk kunnen worden gemaakt. 
De Nota Rijn-Midden is voor elk van de betrokken organisaties het uitgangspunt voor 
het plan- en besluitvormingsproces dat loopt van begin 2008 tot eind 2009. De doelen, 
maatregelen en kosten zullen na de inspraak definitief in de plannen van de overheden 
worden vastgelegd. Tot die tijd zal verdere bestuurlijke afstemming tussen partijen 
plaatsvinden, voor zover dit na het opstellen van de Nota Rijn-Midden nog nodig  
mocht blijken. 

In 2007 zijn afspraken gemaakt over:
–  de doelen voor de waterlichamen (wat willen we bereiken?)
–  de maatregelen die daarvoor nodig zijn (wat gaan we daarvoor doen, wie doet wat?)
–  de kosten (wat kost het, wie betaalt wat?)

Ook deze afspraken zijn in de nota opgenomen.

De Nota Rijn-Midden is dan ook bedoeld om:
–  aan elkaar te laten zien wat partijen doen voor het eigen gebied
–  verschillen tussen de gebieden en hun ambities te verklaren
–  af te stemmen waar sprake is van een waterhuishoudkundige relatie
–  inzicht te geven in de verdeling van de kosten
–  een eerste inbreng te leveren voor het ontwerp-Stroomgebiedbeheerplan voor de Rijn.

De gevolgde werkwijzen, de onderbouwing van keuzes en het afleiden van maatregelen 
in de gebiedsprocessen zijn in de Nota Rijn-Midden beknopt beschreven. Ze zijn echter 
uitgebreid te vinden in de rapportages die per werkgebied en voor grondwater zijn 
opgesteld. Verwijzingen naar deze rapportages zijn opgenomen in bijlage 4. Het is van 
belang om de keuzes zo te motiveren dat ze passen binnen de voorwaarden die de KRW 
stelt. Begin 2008 bekijkt het rijk of de keuzes op motieven zijn gebaseerd zoals die door 
de KRW zijn aangereikt. Dit kan invloed hebben op de inhoud van de waterplannen die 
de overheden in 2008 en 2009 opstellen.

De Nota Rijn-Midden is – samen met de nota’s die in de werkgebieden en voor 
grondwater zijn opgesteld – dus de basis voor de inhoud van waterhuishoudings-
plannen, waterbeheerplannen, het Beheerplan voor de Rijkswateren, de beheerplannen 
voor Natura 2000 van Rijkswaterstaat in Rijn-Midden, stedelijke waterplannen, 
gemeentelijke rioleringsplannen en bestemmingsplannen. Gemeenten leggen in eerste 
instantie in raadsbesluiten vast óf en wát ze voor de KRW gaan doen. De bestaande 
plancycli van gemeenten kunnen daarmee worden voortgezet.

De Nota Rijn-Midden is het resultaat van de gebiedsprocessen die de waterschappen 
Veluwe, Zuiderzeeland en Vallei & Eem en Rijkswaterstaat IJsselmeergebied in hun 
beheergebieden hebben getrokken. De provincies Gelderland, Flevoland en Utrecht 
hebben de gebiedsprocessen voor de start aangestuurd door middel van kaderstellende 
inputdocumenten. Ook hebben de provincies de aspecten van grondwater voor deze 
nota ingevuld. Gemeenten en belangenorganisaties hebben in de gebiedsprocessen 
geparticipeerd. 

De Nota Rijn-Midden is bestuurlijk afgestemd in het Regionaal Bestuurlijk Overleg  
Rijn-Midden (RBO), het platform dat voor de KRW is ingericht. De Klankbordgroep  
Rijn-Midden heeft het RBO over deze nota geadviseerd.

In 2008 herzien de partijen (partieel) de eigen ‘waterplannen’. In die zin markeert de 
Nota Rijn-Midden de start van het planvormingsproces. Vanaf 22 december 2008 leggen 
de provincies en waterschappen de ontwerpplannen ter visie. Het rijk doet dat met het 
ontwerp-Stroomgebiedbeheerplan. Op 22 december 2009 moeten volgens de KRW alle 
plannen van kracht zijn. Vanaf dat moment zijn de afspraken over doelen, maatregelen 
en kosten voor de eerste planperiode definitief.

Zo werken alle partners over de grenzen samen aan een goede waterkwaliteit.
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–   In het gebied Veluwe onderzoeken de gemeenten samen met het waterschap welke 
invloeden overstorten hebben op de waterkwaliteit van de waterlichamen. Uit dit 
onderzoek kunnen maatregelen volgen, wanneer blijkt dat negatieve invloeden van 
overstorten met effectieve maatregelen zijn te verhelpen, waardoor de doelstellingen 
voor de waterlichamen kunnen worden bereikt. Als maatregel voor de bescherming/
verbetering van de chemische kwaliteit van grondwater vraagt de provincie de 
gemeenten de DOB-methode voor het bestrijden van onkruid in te voeren. 

–   In gebied Vallei & Eem gaat de gemeente Veenendaal een aantal riooloverstorten 
saneren. Verder vraagt de provincie de gemeenten Amersfoort, Leusden en Soest 
om over te stappen op minimaal het niveau ‘Barometer-Zilver’, voor het bestrijden 
van onkruid op verhardingen en in openbaar groen, in hun 100-jaarszones rond 
drinkwaterwinningen op de Utrechtse Heuvelrug. Dit niveau is ambitieuzer  
dan in de landelijke richtlijnen is vastgelegd. De gemeenten Amersfoort, Soest, 
Baarn, Leusden en Veenendaal leveren gegevens aan over het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen op de Utrechtse Heuvelrug.

–   In het gebied IJsselmeerpolders voorzien de gemeenten buiten het bestaand 
beleid geen extra maatregelen. Daarin kan verandering komen wanneer uit 
grondwateronderzoek van de Provincie Flevoland blijkt dat maatregelen nodig  
zijn waarbij de gemeenten zijn betrokken.

De rol van de gemeenten in het samenwerkingsverband Rijn-Midden beperkt zich niet 
tot concrete eigen maatregelen. Het lokaal bestuur heeft bij een groot aantal maat-
regelen een faciliterende rol, bijvoorbeeld via nodige bestemmingsplanwijzigingen,  
of als aanspreekpunt in de communicatie met burgers en belangengroepen. Gemeenten 
zullen alert moeten zijn op kansen om bij geplande ingrepen in de openbare ruimte of 
de riolering, met eenvoudige (aanvullende) maatregelen een bijdrage te leveren aan een 
verbetering van de waterkwaliteit. Gemeenten hebben de kennis van de lokale situatie  
en het functioneren van het rioolstelsel om die kansen goed te kunnen beoordelen.  
Zij hebben daarbij overleg en afstemming met de waterbeheerder.

Alle samenwerkende partijen hebben de betrokkenheid van de gemeenten bij de 
gebiedsprocessen tot nu toe als zeer nuttig ervaren. Wederzijds is beter inzicht  
gegroeid in elkaars werkprocessen en er zijn goede contacten gelegd. Daarnaast  
hebben veel betrokken partijen fors kunnen investeren in systeemkennis. Er zijn 
plannen en initiatieven om de opgebouwde werk- en overlegstructuren, zowel  
ambtelijk als bestuurlijk, voort te zetten en mogelijk uit te bouwen.

Overheden Rijn-Midden schrijven geschiedenis
De titel van deze nota dekt de lading. In de afgelopen jaren is in het werkgebied Rijn-
Midden heel wat verkend, vergeleken, afgestemd en uiteindelijk gekozen. De provincies, 
waterschappen en gemeenten hebben in dat proces intensief met elkaar samengewerkt 
om het beste ervan te maken: recht doen aan de doelen en eisen die de Kaderrichtlijn 
Water stelt en tegelijkertijd de verantwoordelijkheden hoog houden waarop de 
bevolking hen kan aanspreken.

Veel van wat binnen het samenwerkingsverband is bereikt kwam tot stand door de 
inzet van ambtelijk medewerkers. Ook zij moesten buiten de begrenzing van hun eigen 
organisaties treden om binnen heel Rijn-Midden met één samenhangend pakket aan 
voorstellen voor maatregelen te kunnen komen. Op het fundament van hun voorwerk 
hebben de bestuurders in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Midden elkaar kunnen 
vinden in de nu voorliggende resultaten. In zekere zin is met dit samenwerkingsproject 
geschiedenis geschreven. Nooit eerder is in ons gebied op deze schaal samengewerkt aan 
nieuw waterbeheer. Om deze mijlpaal te markeren is in deze nota een aantal pagina’s 
ingeruimd voor een persoonlijk statement van alle bestuurlijke vertegenwoordigers in 
het Regionaal Bestuurlijk Overleg. 

Ook gemeenten scherp in beeld
Het overgrote deel van de inhoud van deze nota is aangedragen door de waterschappen 
en de provincies in Rijn-Midden. Dat is logisch, want bij die bestuurlijke organisaties 
ligt de eerste verantwoordelijkheid voor het beheer van grond- en oppervlaktewater. 
Maar in de nieuwe manier van planvorming – die met de KRW zijn intrede heeft gedaan 
– zijn ook de gemeenten veel duidelijker in beeld gekomen. Vier van de dertien zetels 
in het bestuurlijk overleg van Rijn-Midden worden ingenomen door gemeentelijke 
vertegenwoordigers (Ede, Lelystad, Amersfoort en Apeldoorn). 

De gemeenten in Rijn-Midden staan in het algemeen achter de ambitie en de inspan-
ningen om de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater te verbeteren.  
De bijdrage van de gemeenten aan die verbetering is het resultaat van een afweging  
op basis van effectiviteit. Van een aantal maatregelen kon de effectiviteit nog niet 
worden vastgesteld. Hiervoor is nader onderzoek nodig. De gemeenten voorzien in  
de planperiode tot en met 2015 de volgende maatregelen:
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De kracht van het water is onvoorspelbaar.  
Dat is ook mijn fascinatie voor water; ga maar 
eens op een brug over een rivier staan en je moet 
er wel van doordrongen raken. De kracht van 
het water, dat kan ook betekenen: de immense 
gevolgen van een dijkdoorbraak.
 
We moeten werken aan water; water heeft zo’n 
belangrijke invloed op ons leven en ons bestaan,  
dat we alles daaromheen goed moeten hebben 
geregeld. Schoon water is bepalend voor de 
kwaliteit van onze leefomgeving. 
 
De KRW richt zich ook op voldoende en gezond 
grondwater. Het is belangrijk dat dit besef leeft 
bij alle overheden die het waterbeleid moeten 
uitvoeren. Niet iedereen was even snel aangehaakt.  

De KRW zorgt ervoor dat we doelgerichter bezig 
zijn met de waterkwaliteit. In deze nota staat wat 
nodig is om een goede kwaliteit te bereiken. Alle 
partijen hebben hieraan een bijdrage geleverd  

en zullen ook een extra financiële impuls geven  
om de kwaliteit op orde te krijgen.  

De KRW heeft een relatie met de uitvoering van 
ander beleid. Door de maatregelen die nodig zijn 
voor het bereiken van de KRW-doelen te combineren 
met andere beleidsdoelstellingen (synergie) wordt 
winst behaald, zowel financieel als operationeel. 
 
Alle partijen hebben hard gewerkt aan dit resultaat. 
Wat er nu ligt aan voorstellen en maatregelen is 
een stevig verhaal. Straks komt het eropaan de 
uitvoering van de maatregelen goed op elkaar af  
te stemmen. Ik zal dan goede afspraken maken over 
de uitvoering. 

Kortom; samenwerking is van essentieel belang  
en daarbij vervullen alle partijen een grote rol.

Joop Binnekamp gedeputeerde Provincie Utrecht, 

voorzitter Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Midden

Locatie Eemdijk te Eemdijk

‘Het was hard  
werken, maar er ligt 

nu wel een stevig 
verhaal’
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Ik ben een van de mensen die de Europese 
Kaderrichtlijn Water van meet af aan hebben 
gezien als een kans. Eindelijk een instrument 
waarmee we in ons land greep kunnen krijgen 
op de invloed van bovenstrooms gelegen 
bronnen van waterverontreiniging. 

Als dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland 
ben ik mij er dag in dag uit van bewust dat 
water, inclusief wat er niet in thuis hoort, naar 
ons komt toestromen. En ik weet dat wat voor 
onze polders geldt, ook opgaat voor de ligging 
van de hele Nederlandse delta ten opzichte van 
het bovenstroomse achterland. Wij kunnen de 
grensoverschrijdende, beschermende werking 
van de KRW heel goed gebruiken. Die kans weegt 
voor mij vele malen zwaarder dan de plichten  
die de KRW ons oplegt.

Misschien is dat ook wel de reden waarom wij 
met ons waterschap, samen met de provincie 
Flevoland, als eerste in Rijn-Midden zijn begonnen 
om wat van de KRW te maken. De globale kaders 

die het rijk voor de uitwerking van de KRW stelde, 
moesten vanuit de regio worden ingevuld. Een 
goede aanpak, dat wel, maar de waterbeheerders in 
Rijn-Midden hadden nooit eerder met elkaar over 
beleid gesproken, laat staan samengewerkt. Die 
samenwerking moest helemaal van de grond af aan 
worden opgebouwd. Ik kijk met plezier naar wat de 
partners in het waterbeheer in de afgelopen jaren 
hebben bereikt.

Een goede regionale bestuurlijke overlegstructuur 
is de basis voor een werkelijk integrale aanpak van 
alle gestelde doelen. De samenwerking moet in 
de komende jaren dan ook beslist intact blijven. 
Wanneer het op de uitvoering aankomt zal de 
beleidsmatige inspanning afnemen, maar dat mag 
er niet toe leiden dat regionale partners elkaar niet 
meer zien. We moeten elkaar scherp houden en 
er voor zorgen dat de uitvoeringsfase niet wordt 
vertroebeld door competentiekwesties.

Henk Tiesinga dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland

Locatie IJsselmeerdijk bij Lelystad

‘We zijn heel 
ver gekomen’
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Water is een onderwerp dat belangrijk is en in 
belang toeneemt. Iedereen wil schoon water en 
genoeg water, niet te veel en niet te weinig, en 
water wordt ook steeds vaker ingezet als een 
zichtbaar en structuurbepalend element in de 
openbare ruimte. Dat maakt het tot een boeiend 
en belangrijk thema. 

Ede heeft al zes jaar geleden een eigen waterplan 
opgesteld. We hebben daarvoor een stap in de 
toekomst gezet en ons afgevraagd hoe we de situatie 
over twintig jaar zouden willen hebben. Vanuit 
dat beeld terugredenerend hebben we vastgesteld 
welke maatregelen we moesten nemen om naar die 
gewenste situatie op weg te gaan. 

Uitgangs punt was toen al dat we als gemeente 
duurzaam wilden omgaan met water. Zes jaar 
geleden was dat nog niet zo gangbaar. Gebruikelijk 
was toen om overtollig water zo snel mogelijk  
af te voeren. 

Sindsdien zijn op verschillende niveaus plannen 
in ontwikkeling gekomen, zoals de Kaderrichtlijn 
Water, en wat Ede zich destijds heeft voorgenomen, 
blijkt daar heel goed in te passen. De maatregelen 
die al zijn uitgevoerd en die nog staan gepland, 
zijn voldoende voor onze bijdrage aan de KRW. 
Zo wordt bijvoorbeeld alle asfaltverharding in 
een hoger gelegen woonwijk vervangen door 
waterdoorlatende klinkerverharding, waardoor 

het regenwater niet meer bergafwaarts stroomt. 
Daarbij vragen we burgers mee te doen en aan 
de voorzijde van de woning naar de straat af te 
koppelen, en is een subsidie beschikbaar voor 
degenen die ook aan de achterzijde van de woning 
afkoppelen. 

Omdat Ede als grootste gemeente in het Gelderse 
deel van de Vallei deelneemt aan het Regionaal 
Bestuurlijk Overleg, is er voor ons ook een taak  
om de andere gemeenten te informeren over het 
KRW-proces. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld  
de gemeentelijke waterambassadeur ingezet.  
Toch zijn er in de samenwerking op dit gebied 
in mijn beleving nog wel stappen te maken. 
Water is bij gemeenten van oudsher vaak een 
eigen winkeltje, in plaats van dat ze bij elkaar 
over de schouder mee kijken, van elkaar leren 
en samenwerken, met elkaar, maar ook met 
het waterschap. Ede heeft bijvoorbeeld met het 
waterschap een optimalisatiestudie afvalwater 
gedaan, met als uitkomst dat wij meebetalen  
aan de uitbreiding van de waterzuivering. Op 
die manier kunnen we namelijk een nog grotere 
investering in ons eigen rioolstelsel vermijden. 
Zo hebben we een maatschappelijke optimalisatie 
bereikt, met toch hetzelfde positieve effect voor  
het watersysteem. 

Peter van ’t Hoog wethouder gemeente Ede

Locatie Proosdijvijver (‘RVS-vijver’) in Ede

‘Water bij gemeenten 
geen eigen  

winkeltje laten zijn’



KaaRt 1  Overzichtskaart Rijn-Rijndelta

LEgENDa

 Eems

 Maas

 Schelde

 Rijn-Noord

 Rijn-Midden

 Rijn-Oost

 Rijn-West

 Rijn-Stroomgebied

16 Rijn-Midden 17 Keuzenota over KRW-doelen, maatregelen en kosten

 Inleiding

 1.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) beoogt de goede toestand van  

het oppervlaktewater en grondwater in alle lidstaten van de Europese 

Unie. In principe zijn in 2015 de doelen voor het oppervlaktewater en 

grond water bereikt. Waterbeheer op het niveau van stroom gebieden  

is hierbij het uitgangspunt.

Om de goede toestand van grond- en oppervlaktewater te bereiken, 

stellen de lidstaten van de Europese Unie stroom gebiedbeheerplannen 

op. Hierin zijn de doelen vastgelegd en zijn maatregelen opgenomen die 

partijen zullen uitvoeren om de doelen ook daad werkelijk te halen. Wat 

we opschrijven, moeten we volgens de richtlijn ook binnen de termijn 

van de planperiode uitvoeren. Daarom is het van belang dat de doelen 

haalbaar en de maatregelen betaalbaar zijn. Doelen en maatregelen 

worden afgestemd op het niveau van de internationale stroomgebieden. 

Rijn-Midden maakt deel uit van het deelstroomgebied Rijn-Delta.  

Rijn-Delta is onderdeel van het stroomgebied van de Rijn.
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Goede toestand van oppervlaktewater en grondwater
De goede toestand van het oppervlaktewater bestaat uit een goede chemische en  
een goede ecologische toestand. Voor de goede chemische toestand heeft de Europese 
Commissie de doelen bepaald. De normen voor de aanwezigheid van chemische 
stoffen in het water zijn opgenomen in de Richtlijn Prioritaire Stoffen. De goede 
ecologische toestand kunnen de lidstaten zelf formuleren aan de hand van verschillende 
documenten die de Europese Commissie daarvoor heeft opgesteld. 

Voor de maatregelen die nodig zijn om de doelen te halen geldt een resultaat-
verplichting. De ecologische kant van de KRW geldt niet voor al het oppervlaktewater, 
maar alleen voor die wateren die als ‘waterlichamen’  door de waterbeheerders in de 
lidstaten zijn aan gewezen conform de voorgeschreven systematiek uit de KRW. Voor de 
59 opper vlakte waterlichamen in Rijn-Midden gelden de ecologische en de chemische 
doelen. De chemische doelen gelden overigens ook voor al het oppervlaktewater, dus  
ook buiten de oppervlaktewaterlichamen.

De goede toestand van het grondwater bestaat uit een goede chemische toestand en een 
goede kwantitatieve toestand. Voor de goede chemische toestand van het grondwater 
gelden ook de normen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Om de 
goede kwantitatieve toestand te bereiken is het nodig dat aanvulling en onttrekking 
van grondwater in evenwicht zijn en dat menselijke invloeden geen achteruitgang 
van terrestrische natuur veroorzaken. Omdat de grondwaterlichamen landsdekkend 
zijn, gelden de doelen voor grondwater in heel Nederland. In Rijn-Midden ligt één 
grondwaterlichaam.

Op 12 december 2006 heeft het Europees Parlement een nieuwe Grondwaterrichtlijn 
vastgesteld. Hierin staat de bescherming van grondwater tegen verontreiniging en 
kwalitatieve achteruitgang centraal. De nieuwe Grondwaterrichtlijn is een aanvulling 
op de Kaderrichtlijn Water. Hij bevat Europese normen voor chemische stoffen in 
grondwater. Bij het bepalen van doelen en maatregelen voor de KRW is in Rijn-Midden 
zoveel mogelijk rekening gehouden met de consequenties van de Grondwaterrichtlijn.
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Wat hebben we al gedaan?
In 2004 is de ‘huidige situatie’ van de oppervlaktewaterlichamen en grondwater-
lichamen in kaart gebracht. Met deze karakterisering is het beeld ontstaan van de 
eco logische en chemische toestand van het oppervlaktewater en de chemische en 
kwantitatieve toestand van het grondwater op dat moment. De karakteriseringen  
van de verschillende deelstroomgebieden zijn gebundeld in een beschrijving van  
de toestand van het totale Rijnstroomgebied.

In 2005 is in kaart gebracht wat de verschillende partijen zouden kunnen doen om de 
waterkwaliteit te verbeteren. Dit globaal overzicht is te zien als een eerste verkenning 
van mogelijke maatregelen die de partijen in Rijn-Midden zelf kunnen uitvoeren. Het 
monitoringsprogramma voor de KRW is in 2006 vastgesteld en sinds 2007 operationeel. 
In 2006 is een nadere analyse gemaakt van doelen, maatregelen en kosten voor de KRW. 
Het resultaat was meer zicht op de bandbreedte van de opgaven en de kosten voor  
de KRW in Rijn-Midden.

De resultaten van het werkproces in 2005 en 2006 zijn verwerkt in de landelijke 
Decembernota’s 2005 en 2006, waarmee het Kabinet de voortgang van de KRW en het 
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) aan de Tweede Kamer heeft gerapporteerd.

De periode van planvoorbereiding wordt in maart 2008 afgesloten. Dan is er consensus 
over de te bereiken doelen, de te nemen maatregelen en de kosten voor de KRW. Op 
basis daarvan gaan de verschillende partijen hun eigen ‘waterplan’ opstellen of herzien. 
Gemeenten nemen eventueel besluiten over het treffen van maatregelen. De basis voor 
de ‘waterplannen’ of besluiten is voor Rijn-Midden beschreven in deze nota.

Nederland heeft de voorkeur uitgesproken voor een gefaseerde uitvoering van de 
KRW-maatregelen. Om die reden is in de nota onderscheid gemaakt tussen een eerste 
planperiode 2010 – 2015 en de periodes ná 2015 (2016 – 2021 en 2022 – 2027).

Leeswijzer
Na deze inleiding volgt in hoofdstuk 2 het bestuurlijke kader van de Nota Rijn-Midden, 
dat de aanpak van de partijen in Rijn-Midden beschrijft. In hoofdstuk 3 zijn de doelen, 
maatregelen en kosten zoveel mogelijk per werkgebied geordend. Er is een fasering 
opgenomen die uitgaat van de eerste planperiode 2010 – 2015 en de periodes ná 2015.
Bijlage 1 geeft een overzicht van oppervlaktewaterlichamen. Bijlage 2 bevat de 
maatregelen die bij het bepalen van de ecologische doelen zijn afgevallen. In bijlage 3 
is een toelichting op het plan- en besluitvormingsproces 2008 – 2009 opgenomen, 
inclusief de periode van inspraak in 2009. Tot slot verwijst bijlage 4 naar de rapportages 
uit de gebiedsprocessen, waarin de motiveringen voor de gemaakte keuzes uitgebreid 
zijn beschreven.
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Ik ben altijd al een waterman geweest. Als 
lid van de Hoofddirectie van Rijkswaterstaat 
heb ik in de jaren negentig op Europees 
niveau meegewerkt aan de ambtelijke 
voorbereiding van de Kaderrichtlijn Water. 
Dat proces heeft het waterkwaliteitsbeleid 
een grote impuls gegeven. De invoering 
van de KRW vergt bewustwording, van 
waterkwaliteitsverbetering tot inzicht in het 
ecologisch functioneren van een watersysteem. 
Zelfs vis kwam daardoor ineens prominent 
op de agenda van de waterbeheerder, want vis 
heeft een grote ecologische betekenis. 

Na tien jaar beleid in Den Haag zit ik nu bij het 
waterschap als een spin in het web. De KRW is 
echt een uitvoeringstaak voor de waterschappen 
en Rijkswaterstaat. Voor ons was het heel 
belangrijk om de ecologie, náást de economie, 
op de agenda te krijgen. De balans tussen beide 
heeft me altijd zeer geboeid. Ik ben er ook van 
overtuigd dat beide elkaar kunnen versterken. 
De KRW is dus een kans, maar je moet het wel 
nuchter blijven zien. Wij waren hier al behoorlijk 
KRW-achtig aan het denken, maar nu komt er ook 
een resultaatverplichting bij en dan moet je veel 
bewuster gaan kijken wat haalbaar en betaalbaar is. 

We moeten het KRW-spoor zoveel mogelijk 
inpassen in andere projecten. We zijn bijvoorbeeld 
in het kader van WB21 ook bezig met het vergroten 
van de capaciteit voor het vasthouden, bergen 
en afvoeren van water. En er moeten ecologische 
verbindingszones worden ingericht volgens de 
eisen van de Flora- en faunawet. Dat moet je bij 

elkaar zien te brengen in robuuste watersystemen 
die KRW-proof zijn en deel uitmaken van 
ecologische verbindingszones. Als je dat in één  
keer goed doet, werkt het kostenbesparend. 

Het samenstellen van het maatregelpakket 
was een heel transparant proces. De kracht 
was vooral de bottom up-benadering. Het 
provinciaal waterhuishoudingsplan gaf ook 
al richting, maar niet op projectniveau. We 
hebben nu alle maatregelen bij elkaar gebracht 
en geharmoniseerd, er zijn kosten-batenanalyses 
gemaakt en we hebben geanalyseerd welke 
maatregelen de meeste milieuwinst opleveren.  
Wij hebben nu wel het gevoel dat de zaak rond is. 
De landelijke harmonisatie moet nog plaatsvinden, 
maar daarvan verwachten we niet al te veel 
wijzigingen meer. 

Alle doelen die we nu hebben geformuleerd, moeten 
we ook halen, anders riskeren we boetes. Dat maakt 
ons bestuurlijk wat voorzichtig, terwijl onze eigen 
ambities veel hoger liggen. Wij willen bijvoorbeeld 
twee keer zoveel natuurvriendelijke oevers als strikt 
genomen nodig is, maar de verwerving van de 
grond daarvoor kan lang duren, temeer omdat het 
om minnelijke grondverwerving gaat. Bovendien 
willen we eerst ervaring opdoen hoe Brussel reageert 
op de huidige plannen. Vast staat wel dat de KRW 
duurzaam waterbeleid een grote stap dichterbij 
heeft gebracht, met name als het gaat om het  
denken in samenhangende watersystemen.

Gert Verwolf dijkgraaf Waterschap Veluwe

Locatie Wenumse beek in Wenum

‘Onze eigen ambities 
liggen veel hoger’



24 Rijn-Midden 25 Keuzenota over KRW-doelen, maatregelen en kosten

Mijn persoonlijke motief om me met water 
bezig te houden is de wens om verspilling  
tegen te gaan. In lezingen wijs ik erop, ook 
al weet ik dat mijn boodschap niet beklijft. 
Kennelijk moet er eerst iets ergs gebeuren 
voordat we beseffen dat het ook anders had 
gekund.

Wat betreft de samenwerking binnen Rijn-Midden, 
dacht ik in een competentiestrijd te belanden toen 
we als provincies, ministerie, waterschappen en 
gemeenten begonnen te praten over het plan van 
aanpak voor de KRW. Verder vond ik het jammer dat 
maatschappelijke organisaties niet in de stuurgroep 
waren vertegenwoordigd. Zij moeten immers 
meewerken in de uitvoeringsfase. Maar uiteindelijk 
hebben we op een redelijke manier het plan van 
aanpak afgerond. Ook al is het nog even afwachten  
of gemeenten met een beroep op de komende 
Waterwet de bemoeienis van een waterschap met 
water in hun stedelijk gebied kunnen tegenhouden. 

Daar staat tegenover dat een maatschappelijke 
organisatie als het LTO nu toch heeft gezegd mee  
te willen werken aan de uitvoering, want zonder  
de agrarische sector kom ik niet ver in mijn 
pogingen de nutriëntenuitstoot terug te dringen  
of beken te laten hermeanderen. Zij bezitten 
immers de grond waarop de maatregelen moeten 
worden uitgevoerd. 

De komende tijd gaan we als waterschappen kijken 
op welke punten we nog meer kunnen samenwerken. 
Denk aan het gezamenlijk aanbesteden van de 
vierde trap defosfateren van zuiveringsinstallaties, 
of de aanleg van ecologische verbindingszones. 
Met de gemeenten gaan we een platform oprichten 
om tot afstemming te komen in uitvoering. Dat 
is nodig, omdat gemeenten de KRW nog lang niet 
eenduidig uitvoeren. Ik noem het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen, het beleid om overstorten 
terug te dringen of het uitvoeren van gemeentelijke 
waterplannen.

De meeste problemen lijken zich evenwel te gaan 
voordoen in de samenwerking met de provincies 
en de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei, die de 
uitvoering van projecten faciliteert. Gelderland en 
Utrecht lijken zich op sommige punten anders op  
te stellen. Zo is Gelderland voorstander van lump 
sum-financiering, maar voelt Utrecht daar juist 
niets voor. Ook denken ze verschillend over een 
aantal andere zaken, onder andere over grond  - 
beleid. Dat vergt continu onderhandelen. Toch,  
als wij waterschappen straks gaan uitvoeren en  
de provincies zich beperken tot toezicht houden,  
komt het wel goed. Daarvan ben ik overtuigd.

Klaas van de Langemheen dijkgraaf  

Waterschap Vallei & Eem

Locatie Valleikanaal in Leusden

‘Zonder de grond-
eigenaren en gebruikers 

komen we nergens’
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Water is voor mij een nieuw thema. Pas 
sinds september 2007 ben ik wethouder van 
Lelystad en daarom zit ik ook nog maar kort 
in het RBO Rijn-Midden. Wat ik al wel ervaren 
heb, is dat water een wereld op zich is met 
een eigen jargon, eigen begrippen en veel 
ontwikkelingen.

Ik realiseer me – nu ik er bestuurlijke verantwoor-
delijkheid voor draag – hoe complex het thema is. 
En hoe uitdagend ook. Als nieuwkomer bezie ik 
het RBO Rijn-Midden met frisse blik. In dat overleg 
realiseer je je als lokale bestuurder dat het water 
in Lelystad een schakel is in een groter geheel: 
het watersysteem. Lelystad is onderdeel van het 
IJsselmeergebied en dat maakt weer deel uit van het 
deelstroomgebied Rijn-Midden. In het overleg heb 
ik ook ervaren hoe belangrijk het is om regionaal 
te denken en te handelen. Over de grenzen heen te 
kijken van het gebied waarvoor je verantwoordelijk 
bent. Het geldt ook voor de bevoegdheden van  
waterschappen en provincies. Dat vraagt om 
een goede samenwerking en afstemming tussen 
overheden. Immers, ontwikkelingen of problemen in 
het watersysteem houden zich niet aan bestuurlijke 
grenzen; water is grenzeloos. Het doel van Rijn-
Midden is werken aan een integraal watersysteem. 

Het is boeiend om te zien hoe deelnemers aan 
Rijn-Midden de intentie hebben om informatie 
uit te wisselen, samen een visie te ontwikkelen 
en maatregelen af te spreken. De opgaven in het 
kader van de KRW zijn in de deelgebieden van 

Rijn-Midden verschillend van aard. De Veluwe 
is anders dan de IJsselmeerpolders, dus daar 
spelen heel andere opgaven. Je kunt dat het 
probleem van de ander laten zijn, je kunt ook een 
gemeenschappelijke oplossing zoeken. Iedereen 
beseft dat het om een gezamenlijk belang gaat.

We zijn op een punt aanbeland dat de gemeenten 
gaan vastleggen welke maatregelen van uit de KRW 
ze moeten nemen. Daar zit een tijdsplanning aan. 
Eventueel moeten gemeentes hun waterplannen 
aanpassen. Daarin staan de maatregelen en wijze 
van financiering beschreven. Deze plannen 
vereisen in de regel raadsbesluiten, dus het is niet 
vrijblijvend. Binnen Rijn-Midden is afgesproken 
dat 2008 het jaar is waarin de gemeenten zich 
voorbereiden op het besluitvormingsproces 
van 2009. Het RBO moet dit uitdragen naar alle 
gemeenten in het gebied.
 
Als lokaal bestuurder streef ik naar een hogere 
“belevingswaarde” van water voor burgers. 
Milieuvriendelijke oevers, een watergang die 
ecologisch is gebaggerd of verbreed, duurzaam 
waterbeheer. Als je daarop wordt gewezen, ga je 
water met andere ogen zien. Ook in dat opzicht 
is het goed dat de KRW-doelstellingen worden 
gehaald en wat mij betreft al op de middellange 
termijn.

Patrick Tetteroo wethouder gemeente Lelystad

Locatie waterwoningen in wijk De Landerijen, 

Lelystad

 ‘Water is
grenzeloos’
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Dit hoofdstuk beschrijft de bestuurlijke kaders waarbinnen de  

partijen in Rijn-Midden tijdens de gebiedsprocessen hebben gewerkt. 

De keuzes en afspraken die zijn gemaakt, passen binnen deze kaders. 

Het hoofdstuk begint met de bestuurlijke uitgangspunten die door 

het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-Midden zijn vastgesteld. 

Vervolgens is de algemene bestuurlijke redeneerlijn weergegeven, 

waarna is beschreven hoe de doelen voor de water lichamen in Rijn-

Midden tot stand zijn gekomen.

 2.
 2.1 Bestuurlijke uitgangspunten

Het RBO Rijn-Midden heeft de volgende bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld voor 
de aanpak in Rijn-Midden. Deze zijn afgeleid van de landelijke uitgangspunten.

1. Doelen van de Kaderrichtlijn Water
 De ecologische doelen gelden alleen voor de oppervlaktewaterlichamen. De  

chemi sche doelen (prioritaire stoffen) gelden voor alle oppervlaktewateren, dus ook 
voor het oppervlaktewater dat niet is aangemerkt als waterlichaam, waaronder het 
water in stedelijk gebied. De chemische doelen en de kwantiteitsdoelen zijn op alle 
grondwaterlichamen van toepassing. 

 In 2015 is de chemische toestand geen belemmering voor het bereiken van het 
Goed Ecologisch Potentieel (GEP). Dat betekent dat de daarvoor nodige (generieke) 
emissiemaatregelen dan ook werkelijk zijn uitgevoerd.

2. Stedelijk gebied
 In stedelijk gebied waar geen oppervlaktewaterlichamen zijn, is geen ecologische 

opgave voor de KRW. In stedelijk gebied gelden wel de chemische doelen. In 
stedelijk gebied kunnen maatregelen nodig zijn voor het halen van de doelen in 
oppervlaktewaterlichamen buiten het stedelijk gebied.  In stedelijk gebied kunnen 
maatregelen nodig zijn voor het halen van de grondwaterdoelen. Voor zowel grond- 
als oppervlaktewater is dit per gemeente inzichtelijk gemaakt.

3.  KRW-doelen en maatregelen in Stroomgebiedbeheerplan  
en reguliere waterplannen

 In het Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) worden de doelen en maatregelen 
opgenomen die nodig zijn voor het behalen van de KRW-opgaven. In de reguliere 
waterplannen (waterbeheerplan, waterhuishoudingsplan/omgevingsplan, 
Beheerplan Rijkswateren) worden de doelen en maatregelen voor de KRW duidelijk 
herkenbaar opgenomen. Gemeenten leggen eventuele maatregelen in het stedelijk 
gebied vast in raadsbesluiten.
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Het generieke mestbeleid en het bestrijdingsmiddelenbeleid gericht op het terug-
dringen van diffuse bronnen, vormen de basis voor het verbeteren van de kwaliteit 
van het oppervlakte- en grondwater. De partijen in de regio zullen de maatregelen en 
instrumenten inzetten die ze tot hun beschikking hebben en de generieke maatregelen 
aanvullen.

Doorgaan met de goede dingen die we al doen
Volgens goede gewoonte werken we in Nederland al decennia aan een goede water-
kwaliteit. Om de watersystemen ten minste op orde te houden, is het nodig dat dit beleid 
wordt voortgezet. De KRW vraagt dat ook; er mag geen sprake zijn van achteruitgang in 
de waterkwaliteit. 
Soms betekent dit dat afspraken over de regionale ambities worden uitgevoerd, omdat 
ze eraan bijdragen dat we voldoen aan het principe van ‘geen achteruitgang’. 

Afmaken waarmee we zijn begonnen
Waterschappen, provincies, gemeenten en rijk hebben vaak voor de komende jaren 
maatregelen gepland die bijdragen aan het bereiken van de KRW-doelen. Voorbeelden 
hiervan zijn de Basisinspanning door gemeenten – die in 2010 zal zijn afgerond – en het 
uitvoeren van maatregelen voor het tegengaan van wateroverlast door waterschappen. 
Omdat het maatregelpakket voor de KRW voortbouwt op die voorgenomen maatregelen, 
is het nodig dat ze ook daadwerkelijk en volgens planning worden uitgevoerd. 

Faseren
In 2006 is in Nederland als algemene lijn afgesproken dat de KRW-maatregelen in 
periode tot en met 2027 gefaseerd kunnen worden uitgevoerd om onevenredig hoge 
kosten te voorkomen. Deze lijn is opgenomen in de landelijke Decembernota 2006. In 
de eerste planperiode (2010 – 2015) zullen in een eerste pakket de maatregelen worden 
uitgevoerd die ‘haalbaar en betaalbaar’ zijn. Partijen bepalen en motiveren zelf wat ze 
haalbaar en betaalbaar vinden. De nog resterende maatregelen komen aan bod in de 
tweede en derde planperiode.

Combinaties van maatregelen
Uit analyses die in 2005 en 2006 zijn uitgevoerd, blijkt dat de ecologische doelen voor 
de oppervlaktewateren in veel gevallen kunnen worden bereikt met inrichtings- en 
beheersmaatregelen in de waterlichamen (natuurvriendelijke oevers, maaibeheer en 
ecologisch baggeren), in combinatie met de aanpak van de emissies van nutriënten. 

Per waterschapsgebied verschilt de effectiviteit van maatregelen. Zo is in waterlichamen 
waar RWZI’s het halen van de KRW-doelen belemmeren, aanpassing van de RWZI’s 
om nutriëntengehaltes te verlagen een effectieve maatregel. Dit geldt voor de gebieden 
Vallei & Eem en in mindere mate Veluwe vanwege de benedenstrooms gelegen 
waterlichamen.

4.  Maatregelen in de eerste planperiode niet nodig?  
Misschien wel in de tweede of derde!

 Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie opeenvolgende, zesjaarlijkse planperiodes 
van de KRW (2010 – 2015, 2016 – 2021 en 2022 – 2027). Het kan zijn dat maatregelen 
in de eerste planperiode niet kosteneffectief zijn, maar wel in beeld blijven voor 
een volgende planperiode. De relatieve bijdrage aan een knelpunt zou bijvoorbeeld 
kunnen toenemen. Deze doorkijk naar nog volgende planperiodes maakt zichtbaar  
of het nodig is dat partijen die in de eerste planperiode niets hoeven te doen, wellicht 
in een volgende planperiode maatregelen gaan uitvoeren.

 Ook kan in de eerste planperiode worden onderzocht wat de precieze oorzaak is  
van knelpunten in de waterkwaliteit. Uit dit onderzoek kan volgen dat er in een 
volgende planperiode toch maatregelen nodig en mogelijk zijn om problemen in  
de water kwaliteit op te lossen.

 De maatregelen uit het bestaande beleid, die naar het oordeel van de waterbeheerders 
nodig zijn om de KRW-doelen te halen, en de benodigde extra KRW-maatregelen, 
vallen onder de resultaatsverplichting van de eerste planperiode.

5. De KRW is deel van het waterkwaliteitsbeleid
 Naast de KRW-opgaven hebben provincies, waterschappen, gemeenten en rijk 

regulier beleid voor bijvoorbeeld de ecologische kwaliteit van het stedelijk water, 
de ecologische kwaliteit buiten de oppervlaktewaterlichamen, of de waterketen. 
Hierover maken partijen veelal afspraken in het kader van de waterplannen. Ook 
kunnen partijen afspraken maken die aanvullend zijn op wat nodig is voor de KRW-
opgaven. Afspraken over het terugdringen van diffuse bronnen zijn daarvan een 
voorbeeld.

 
 Dit reguliere en aanvullende beleid en de bijbehorende maatregelen worden niet in 

het Stroomgebiedbeheerplan opgenomen. Wanneer sprake is van zo’n eigen regionale 
ambitie, is dat expliciet in deze nota vermeld.

 2.2 Algemene bestuurlijke redeneerlijn
Op basis van de bestuurlijke uitgangspunten heeft het RBO een algemene bestuurlijke 
redeneerlijn vastgesteld, die het kader vormt voor de te maken keuzes.

Gezamenlijke opgave
De KRW is een gezamenlijke opgave. Het is alleen mogelijk de doelen te halen wanneer 
de partijen binnen de regio met elkaar en met het rijk samenwerken. De partijen in de 
regio zijn zich bewust van de samenhang tussen verschillende regionale maatregelen 
en tussen regionale en generieke maatregelen. Per regio, per beheergebied en soms zelfs 
per waterlichaam zijn verschillende combinaties van maatregelen mogelijk en nodig. 
Om die combinatie te kunnen vormen is doorgaans de inzet van verschillende partijen 
nodig.
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Op plaatsen waar het aandeel van de land- en tuinbouw in de nutriëntenlast groot 
is, waar sprake is van hoge achtergrondwaarden door kwel, of waar RWZI’s geen 
belemmering zijn voor het behalen van de KRW-doelen, zijn aanpassingen aan RWZI’s 
nauwelijks effectief. Dit geldt voor het gebied IJsselmeerpolders en voor enkele 
waterlichamen in het gebied Veluwe en in Vallei & Eem.

Aanpak van de chemische opgave en de ecologie-ondersteunende chemie – zoals stikstof 
en fosfaat – is vooral een kwestie van generiek beleid en generieke maatregelen. Hierover 
is consensus tussen regionale partijen en het rijk.

 2.3 Doelen voor de waterlichamen in Rijn-Midden
De bovenstaande algemene redeneerlijn is de basis geweest waarop in de vier werk-
gebieden de waterschappen, provincie(s), Rijkswaterstaat en gemeenten elkaar hebben 
gevonden in het vaststellen van doelen voor de waterlichamen. Bij de gebiedsprocessen 
zijn ook belangenorganisaties betrokken geweest.

Algemeen principe van de KRW is: ‘geen achteruitgang’. Dit houdt in dat de toestand 
van de grond- en oppervlaktewaterlichamen niet mag verslechteren ten opzichte 
van de situatie in het jaar 2000. In de praktijk betekent dit dat een waterlichaam niet 
in een lagere klasse terecht mag komen. Dit is het minimale doel dat de KRW aan de 
waterkwaliteit stelt.

De doelen voor het oppervlaktewater hebben een chemische en een ecologische 
component. Voor de chemische kwaliteit van het water zijn de doelen bepaald door 
de Europese Commissie. De normen voor de concentraties chemische stoffen in 
oppervlaktewater zijn opgenomen in de Richtlijn Prioritaire Stoffen. De ecologische 
doelstelling voor de waterlichamen kunnen de lidstaten zelf formuleren. De spelregels 
voor dit proces zijn door de Europese Commissie in verschillende documenten 
beschreven. 

 2.3.1 Hoe de doelen voor oppervlaktewater tot stand zijn gekomen
In Nederland zijn de Europese regels voor het formuleren van ecologische doelen 
uitgewerkt in een stappenplan dat algemeen bekend is als de ‘Praagse methode’. Kern 
van de redenering is dat niet eerst doelen worden gesteld en vervolgens de maatregelen 
om die te bereiken, maar dat omgekeerd de doelen het resultaat zijn van de best 
mogelijke maatregelenpakketten. Meer precies: de huidige situatie is het uitgangspunt. 
Vervolgens wordt bekeken welke maatregelen op het gebied van inrichting, beheer 
en onderhoud maximaal haalbaar zijn, rekening houdend met de randvoorwaarden 
die de gebruiksfuncties met zich meebrengen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van 
verschillende referentiewatertypen. 
Belangrijke kanttekening is, dat de KRW voor onder andere nutriënten en andere stoffen 
die van nature in het oppervlaktewater voorkomen, uitgaat van een natuurlijke situatie 
in plaats van de huidige situatie.

Ook in Rijn-Midden is de Praagse methode toegepast. Het proces omvatte drie stappen:
1.   Per oppervlaktewaterlichaam is een inventarisatie gemaakt van alle mogelijke 

maatregelen om de ecologische kwaliteit ervan te verbeteren. Dit is de brutolijst  
van maatregelen, die vanzelfsprekend per waterlichaam verschilt.

2.   Vervolgens is, conform de landelijke denklijn (zie kader 1), gekeken of maatregelen 
leiden tot ‘significante schade’ aan maatschappelijke functies en milieu in brede zin. 
Deze analyse is uitgewerkt en onderbouwd door de waterbeheerders en besproken in 
de gebiedsgroepen. Maatregelen die tot significante schade leiden zijn afgevallen. 

3.   Daarna is de effectiviteit beschouwd. Maatregelen die maar een geringe bijdrage 
leveren aan het halen van een betere ecologische waterkwaliteit en qua effectiviteit 
dus laag scoren, zijn eveneens afgevallen.

De bestuurlijke motieven voor het laten vallen van bepaalde maatregelen zijn beschreven 
in rapportages die per gebied zijn opgesteld.
De uitkomst van het stappenplan is een nettolijst van maatregelen die leiden tot de 
ecologische doelen voor elk oppervlaktewaterlichaam. Deze nettolijst is per werkgebied 
opgenomen in hoofdstuk 3. De maatregelen die per stap zijn afgevallen zijn terug te 
vinden in bijlage 2.
Conform de KRW-terminologie staan de ecologische doelen voor een Goed Ecologisch 
Potentieel (GEP). Omdat de ecologische kwaliteit zich moeilijk laat voorspellen, is het 
GEP een ecologische eindsituatie die door deskundigen wordt ingeschat. 

Uit de nettolijst van maatregelen kiezen de bestuurders vervolgens welk pakket aan 
maatregelen in de eerste planperiode (2010 – 2015) wordt uitgevoerd en de maatregelen 
die ná 2015 aan de beurt zijn. Redenen voor faseren kunnen zijn: disproportionele kosten 
of technische belemmeringen bij de uitvoering van maatregelen. Het is de bedoeling dat 
uiteindelijk de gehele nettolijst van maatregelen wordt uitgevoerd.

De Kaderrichtlijn Water gaat ervan uit dat de ecologische doelen worden gehaald. Volgens 
de ‘Praagse methode’ is het doelbereik 100 procent wanneer de maatregelen – inclusief 
de generieke maatregelen voor bijvoorbeeld nutriënten – werkelijk zijn uitgevoerd en 
deze het vooraf ingeschatte effect hebben. Het is echter moeilijk te voorspellen hoe de 
ecologie zich in een waterlichaam zal ontwikkelen. Het is ook onzeker of het generieke 
beleid voor nutriënten (mestbeleid) effectief genoeg is voor een gezonde ecologische 
situatie. Daarom is op dit moment niet te zeggen of het ecologisch doel uiteindelijk 
volledig wordt bereikt. De partijen in Rijn-Midden hebben om die reden afgesproken dat 
ze elkaar kunnen houden aan het uitvoeren van de overeengekomen maatregelen, maar 
niet aan het halen van de ecologische doelen. Of de maatregelen de verwachte effecten 
hebben, zal via monitoring en metingen worden nagegaan. Wanneer aan het eind van 
de tweede planperiode (2021) blijkt dat het GEP naar verwachting – ook met eventueel 
aanvullende maatregelen – niet realiseerbaar is in 2027, bijvoorbeeld door nalevering van 
fosfaat uit landbouwgrond of doordat maatregelen technisch onuitvoerbaar blijken, kan 
op dat moment doelverlaging worden gemotiveerd.
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 Veelal is het aangrijpingspunt dat deze herstelmaatregelen leiden tot een 
minder optimale waterhuishouding, afwatering of wateroverlast, gezien vanuit 
het landbouwbelang. Uitgangspunt is dat de opbrengstderving die door de 
herstelmaatregel ontstaat, niet te mitigeren is door beproefde aanpassingen in de 
goede landbouwpraktijk.

6. In stedelijk gebied leiden de volgende maatregelen veelal tot significant negatieve 
effecten:

 a. het instellen van een natuurlijk peil in (grotere) waterlopen
 b. opheffen van drainage of het verhogen van de drainagebasis
 c. peilwijziging en/of verwijderen van stuwen en sluizen
 d. hermeandering van beken en kreken.
  Uitgangspunt bij de beoordeling is dat het gaat om waterhuishoudkundige effecten, 

zoals droogte, wateroverlast en slechte afwatering. Bovendien moet de schade aan 
stedelijke functies niet te mitigeren zijn door beproefde aanpassingen in stedelijk 
waterbeheer.

 
 2.3.2 De status van waterlichamen in Rijn-Midden

Het uitgangspunt van de KRW is dat het ecologisch doel voor elk oppervlaktewater-
lichaam een natuurlijke toestand benadert. Veel wateren zijn echter verregaand 
aangepast aan menselijk gebruik of helemaal door de mens aangelegd. Daarom 
bepaalt de mate van menselijke beïnvloeding de status van een waterlichaam. Er zijn 
drie mogelijkheden; een oppervlaktewaterlichaam is natuurlijk, sterk veranderd of 
kunstmatig.

De status van een oppervlaktewaterlichaam is mede bepalend voor de ecologische 
doelen die voor dat waterlichaam gelden. Voor sterk veranderde en kunstmatige 
waterlichamen hoeven de doelen niet gericht te zijn op het bereiken van een natuurlijke 
toestand. Ze mogen worden aangepast tot realistische doelen die passen bij sterk door 
de mens beïnvloede wateren.

Volgens de systematiek van de KRW hebben de oppervlaktewaterlichamen in Rijn-
Midden de status ‘sterk veranderd’ of ‘kunstmatig’. Met de vaststelling van het 
Stroomgebiedbeheerplan in 2009 wordt deze status voor de eerste planperiode 
definitief. 

De grondwaterlichamen kennen niet het principe van statustoekenning.

 Kader 1 Landelijke algemene denklijn significant schade, 21 augustus 2007
Op basis van de ervaringen in de regionale gebiedsprocessen en binnen de rand-
voorwaarden die de KRW stelt, is de volgende overweging rondom significante 
negatieve effecten op 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. Die negatieve effecten moeten dan wel 
aantoonbaar zijn. Zo kan het zijn dat bijvoorbeeld het aanpassen of weghalen van 
een strekdam geen effect heeft op de scheepvaartfunctie.

2.  Voor het realiseren van KRW-doelen worden geen (gedwongen) functiewijzigingen 
doorgevoerd. Uitzondering daarop vormen:

 a. functiewijzigingen die onderdeel zijn van bestaand beleid
  b. inrichting van bufferstroken en natuurvriendelijke oevers met een beperkte 

omvang, die ongeacht de overheersende functie kan worden uitgevoerd zonder  
te leiden tot significant negatieve effecten op functies of milieu.

3.  De beoordeling of schade significant is hangt samen met de belangrijkste 
gebruiksfuncties. Het maakt verschil of het gaat om gebieden met veel natuur 
(zie 4) of dat sprake is van intensief landbouwgebied en stedelijk gebied (zie 5 
respectievelijk 6).

  Nederland heeft ook landbouwgebieden die deels een natuurfunctie hebben 
en ook zijn er gebieden met overwegend landbouwkundig gebruik, waarin ook 
kleinere natuurgebieden liggen. Voor deze tussencategorie moet bij het beoordelen 
van maatregelen op hun negatieve effecten worden gelet op de locatiespecifieke 
omstandigheden. Met name bij beekherstel/hermeandering komt het aan op 
gebiedsspecifiek maatwerk. Zo leiden hydromorfologische herstelmaatregelen in 
de vorm van beekherstel/hermeandering in gebieden met intensieve landbouw 
al snel tot significante negatieve effecten op de waterhuishouding. In de meeste 
gevallen zijn de ingrepen aan het beeksysteem in het verleden immers gedaan om 
de waterhuishouding zo optimaal mogelijk in te stellen voor intensieve landbouw. 
In gebieden met extensieve landbouw zijn de mogelijkheden voor beekherstel/
hermeandering zonder negatieve effecten veel groter.

4.  In gebieden met een hoofdfunctie natuur dragen hydrologische herstelmaatregelen 
veelal bij aan de ecologische doelstellingen. Zij hebben in het algemeen dan ook 
veel minder snel significant schadelijke effecten op functies. Een uitzondering 
hierop zijn gebieden waar grote peilveranderingen wel degelijk de ecologische 
doelstellingen ter plaatse tegenwerken.

5.  In gebieden met intensieve landbouw leiden de volgende hydromorfologische 
herstelmaatregelen mogelijk tot significant negatieve effecten op functies: 

 a. het instellen van een natuurlijk peil in (grotere) waterlopen
 b. opheffen van drainage of het verhogen van de drainagebasis
 c. peilwijziging en/of verwijderen van stuwen en sluizen in poldergebied
 d. hermeandering van beken en kreken.
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 2.3.4 De chemische doelen voor oppervlaktewaterlichamen
De doelen voor de chemische kwaliteit van het oppervlaktewater worden uitgedrukt in 
normen voor de concentraties van een aantal stoffen. Voor het bereiken van de Goede 
Chemische Toestand zijn alleen de stoffen waarvoor de Europese Commissie (EC) de 
normen afleidt van belang. De KRW-doelstellingen voor de chemische waterkwaliteit 
staan verwoord in de Richtlijn Prioritaire stoffen. Het gaat om normen voor prioritaire 
en prioritair gevaarlijke stoffen. Van de prioritair gevaarlijke stoffen moet de emissie 
in 2015 tot nul zijn gereduceerd. De EC moet een maatregelpakket voorstellen waarmee 
stopzetten van alle lozingen binnen twintig jaar wordt bereikt. 

Voor de prioritaire stoffen zijn in de richtlijn concentraties opgenomen die in het opper-
vlaktewater mogen voorkomen. De Richtlijn Prioritaire Stoffen is nog niet definitief 
vastgesteld, maar de verwachting van het rijk is dat het uitvoeren van bestaande 
maatregelen voldoende zal zijn en dat er geen aanvullend beleid nodig is. Dit betekent 
dat er vooralsnog geen extra kosten of ecologische effecten worden verwacht van 
maatregelen op het gebied van de chemische waterkwaliteit die het gevolg zijn van de 
KRW. Wel zullen de regionale waterbeheerders onderzoek doen naar mogelijk lokale 
knelpunten in de chemische kwaliteit van het oppervlaktewater om te bezien of er lokaal 
aanvullende maatregelen nodig zijn.

Daarnaast zijn er ook chemische stoffen waarvoor de lidstaten zelf normen mogen 
stellen. Het gaat om stoffen die giftig zijn voor het waterleven als ze in normover-
schrij dende concentraties voorkomen. Zo gelden voor de overige relevante stoffen en 
de chemische stoffen die deel uitmaken van de ecologie, nationale normen. Dit zijn 
de zogenaamde Milieukwaliteitsnormen (MKN) die zijn opgenomen in de Regeling 
milieukwaliteitseisen voor gevaarlijke stoffen (MKN, 2004). Het ministerie van VROM 
zal uiteindelijk vastleggen welke stoffen tot deze groep behoren en welke normen 
hiervoor moeten worden gehanteerd. 

Voor de stoffen waarvoor geen MKN is afgeleid, wordt gebruikgemaakt van de 
waarden die horen bij het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) uit de vierde Nota 
waterhuishouding (NW4, 1998). 

Aan de hand van dit stelsel van normen voor de verschillende stoffen hebben de 
waterbeheerders in Rijn-Midden beoordeeld of er sprake is van een opgave voor het 
verbeteren van de chemische toestand. Wanneer er een opgave voor de chemische 
toestand is, is deze opgenomen in hoofdstuk 3. Als kader is daarvoor de benadering  
van het rijk gehanteerd over de aanpak van diffuse bronnen (zie kader 2). 

 

TABEL 2.2
Aantal en status van de waterlichamen 

Gebied Aantal 
waterlichamen

Sterk 
veranderd

Kunst- 
matig

– Veluwe 16 5 11

– Vallei & Eem 19 12 7

– IJsselmeerpolders 18 2 16

– IJsselmeergebied 6 6 0

– Grondwater 1 nvt nvt

Totaal 60 25 34

Een compleet overzicht van alle waterlichamen in Rijn-Midden inclusief status en type 
is opgenomen in bijlage 1.

 2.3.3 De ecologische doelen voor de oppervlaktewaterlichamen
De KRW gaat uit van het GEP als ecologisch doel voor sterk veranderde en kunstmatige 
waterlichamen. Dit houdt in dat de waterlichamen minimaal de score ‘goed’ behalen 
voor vissen, macrofauna (bodemdiertjes), macrofyten (waterplanten), fytoplankton 
(zwevende algen) en fytobenthos (bodemalgen). Bij de score ‘goed’ horen bijvoorbeeld 
aantallen vissen en het aantal soorten dat voorkomt, de soorten en hoeveelheden 
waterplanten die in het water groeien en de algensoorten die in het water leven. 
De oppervlaktewaterlichamen krijgen de score ‘goed’ wanneer de voorgenomen 
maatregelen volledig zijn uitgevoerd en werkelijk de verwachte ecologische effecten 
hebben. Voor de oppervlaktewateren in Rijn-Midden is het doel om uiteindelijk de  
klasse ‘goed’ te behalen voor de ecologische kwaliteit van het betreffende watertype.  
Wat ‘goed’ precies is, kunnen de partijen in Rijn-Midden zelf bepalen op basis van 
landelijk opgestelde handreikingen. 

Ook fosfor, stikstof, zoutgehalte, zuurstofgehalte, zuurgraad en temperatuur hebben 
invloed op de ecologische kwaliteit van de oppervlaktewaterlichamen. De normen voor 
deze elementen en factoren zijn zo gesteld, dat het ecologisch functioneren van de 
oppervlaktewaterlichamen er – op GEP-niveau – niet door wordt belemmerd.
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Voor de goede chemische toestand van het grondwater gelden voor nitraat en bestrij-
dingsmiddelen de normen die de Europese Commissie heeft vastgesteld. De normen 
in de Grondwaterrichtlijn zijn overgenomen uit de oude Europese Nitraatrichtlijn en, 
voor wat betreft de bestrijdingsmiddelen, uit de Drinkwaterrichtlijn. Voor de overige 
verontreinigende stoffen zal het ministerie van VROM zogenaamde drempelwaarden 
vaststellen. In het gebiedsproces in Rijn-Midden is uitgegaan van de verwachte 
drempelwaarden voor grondwater. Deze zijn immers nog niet vastgesteld.

Ook mag in gebieden die bestemd zijn voor drinkwaterwinning voor menselijke 
consumptie de kwaliteit van grondwater niet verslechteren door menselijk toedoen. 
Deze regel moet verdere toename van de inspanningen voor drinkwaterzuivering 
voorkomen. Dat kan de noodzaak met zich meebrengen om puntbronnen te saneren. 
Een kwantitatieve eis is dat de onttrekking van grondwater in evenwicht moet zijn 
met de aanvulling ervan. Verder mogen Natura 2000-gebieden die van de aanvoer van 
grondwater afhankelijk zijn, niet achteruitgaan als gevolg van menselijke activiteiten. 
De kwantitatieve toestand mag ook niet zodanig achteruitgaan dat het bereiken van de 
doelen voor de oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd.

De toestand van het grondwater wordt beoordeeld aan de hand van de grondwater-
lichamen als geheel. In de grondwaterwinningen bestemd voor menselijke consumptie 
kunnen desondanks lokaal problemen zijn met de grondwaterkwaliteit die om maat-
regelen vragen.

Bestrijdingsmiddelen
In de Grondwaterrichtlijn (GWR) is een generieke norm gesteld voor de concentraties 
bestrijdingsmiddelen, namelijk: 0,1 µg/l voor individuele stoffen en 0,5 µg/l voor de som 
ervan. 

Nitraat
Nitraat is een milieu-eigen stof. Niet de stof op zich, maar te hoge concentraties zijn 
schadelijk voor het milieu. De Nitraatrichtlijn is dan ook een brongerichte richtlijn. 
Hij moet voorkomen dat oppervlaktewater te voedselrijk is of zou kunnen worden als 
gevolg van het opbrengen en lozen van dierlijke mest of door buitensporig gebruik van 
meststoffen zonder adequate beschermingsmaatregelen. Voor de aanwezigheid van 
nitraat in het grondwater geeft de Nitraatrichtlijn een communautaire kwaliteitsnorm 
van 50 mg/l.

Het grondwaterlichaam in Rijn-Midden is aan de doelen voor kwaliteit en kwantiteit 
getoetst. Waar de huidige situatie niet voldoet aan de doelen, is sprake van een opgave 
voor het grondwater. Deze opgave is dan opgenomen in hoofdstuk 3.

  Kader 2 De benadering van het rijk op het gebied van Diffuse Bronnen

Probleemstoffen zijn naar aanpak in drie categorieën in te delen:
– Categorie 1 

Niet verdergaand aan te pakken: stoffen waarvoor geldt dat, nadat Nederland heeft 
gedaan wat het kon doen, de vereiste emissiereducties om de gestelde doelen te 
halen niet kunnen worden gerealiseerd vanwege overmacht.

 Dit betreft probleemstoffen, in een aantal gevallen al lang verboden, waarvoor 
geen (definitieve) oplossing bestaat, vooral omdat sprake is van nalevering vanuit 
diffuus verontreinigde bodem. Daardoor is de verwachting dat doelen niet tijdig 
(in 2027) worden gehaald. Tot deze stoffen worden sommige prioritair gevaarlijke 
stoffen gerekend zoals tributyltin, lindaan, kwik maar ook prioritaire stoffen zoals de 
drins. Voor de prioritair gevaarlijke stoffen geldt dat ze vaak niet de KRW-normen 
overschrijden, maar dat de emissies te langzaam afnemen vanwege genoemde 
nalevering. De emissies van deze stoffen moeten namelijk binnen twintig jaar na het 
van kracht worden van de Richtlijn Prioritaire Stoffen zijn beëindigd.

– Categorie 2
 Primair Europees aan te pakken: stoffen waarvoor brongericht beleid denkbaar is 

met mogelijk doelbereik als resultaat, maar waarvoor gelijk optrekken op EU-niveau 
een voorwaarde is.

 Dit zijn de stoffen die Nederland vanwege Europese regelgeving dan wel de wens 
naar een gelijk speelveld (level playing field) alleen in Europees verband geheel 
of gedeeltelijk kan/wil oplossen. De voorbeelden daarvan zijn legio: PAK’s in 
autobanden, de (PAK)emissies vanwege verkeer en vervoer waarvoor Europese 
regels bestaan, het bestrijdingsmiddelenbeleid, beleid voor biociden, koper en zink 
in veevoer en metalen in remvoeringen.

– Categorie 3
 Nationaal aan te pakken: stoffen waarvoor (in betekenende mate) een eigen, 

nationaal bronbeleid mogelijk en nodig is om de doelstellingen te halen. Daarop 
ligt de focus van het uitvoeringsprogramma van het rijk. Tot deze stoffen behoren 
bijvoorbeeld de nutriënten, de emissies van metalen, PAK’s en bestrijdingsmiddelen 
voor zover Nederland daarop kan worden aangesproken, maar ook de aanpak van 
geneesmiddelen. Hiervoor geldt dat innovatie-impulsen nodig zijn om te komen tot 
kosteneffectieve maatregelen. 

 2.3.5 De doelen voor de grondwaterlichamen
De goede toestand van het grondwater bestaat uit een goede chemische toestand 
en een goede kwantitatieve toestand. Dit is beschreven in de KRW zelf en in de 
Grondwaterrichtlijn. Voor grondwater is dus niet de ‘Praagse methode’ toegepast  
om doelen af te leiden. 
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‘Focus op  
waar het concreet  

om gaat’

Je hoeft geen deskundige te zijn op het gebied 
van water om de grote betekenis ervan in te 
zien. Water is één van de dragers voor mens, 
dier en natuur. Tegelijkertijd is het een 
thema waarin ongeveer alles samenkomt: 
de economie, veiligheid, sociale structuren, 
kwaliteit van leven, voedselvoorziening, ruimte 
en transport. Daarvan ben ik mij extra bewust 
geworden sinds ik de portefeuille water kreeg. 

Vooral de laatste maanden is op het gebied van de 
KRW veel gebeurd. We moesten definiëren waar het 
in Flevoland concreet op neer komt. Wat gaan we 
nu echt doen, wat betekent dat voor het beheer en 
waar kunnen en willen we op worden afgerekend? 
Het gaat er nu om de ambities te koppelen aan wat 
we werkelijk kunnen doen. We moeten nu focussen 
op waar het concreet om gaat.

De ambities van de provincie zijn hoog, erg hoog. 
Dat is een merkwaardige kant van de KRW: een 
hoge ambitie past bij het wezen van de KRW en 
wordt door Brussel gewaardeerd, maar niet bepaald 
gestimuleerd. We worden eigenlijk gedwongen 
om op zeker te spelen, anders lopen we het risico 
op een ingebrekestelling van de Europese Unie en 
uiteindelijk zelfs een boete; daar zitten we niet op 
te wachten. 

Zo is het onze ambitie om zes jaar eerder klaar te 
zijn dan nodig is. Dat is een voornemen waarmee 

we voortvarend aan de slag gaan, maar waarvan 
we niet keihard kunnen garanderen dat het lukt. 
Bovendien heeft het geen zin dat Flevoland in  
z’n eentje hard loopt. Het is dan ook belangrijk  
dat ambities worden gedeeld. Dit betekent dat  
je anderen moet aanspreken met een goed verhaal 
over het ecologische belang. Het is – zeker nu 
het op concretiseren aankomt – zaak om goede 
antwoorden te hebben op de terechte vraag: 
‘Waarom doet u dat?’ Gezien onze uitgangs -
positie vind ik overigens wel dat Flevoland 
ambitieus moét zijn en dus vóór 2027 klaar  
moet willen zijn. 

Aan de andere kant moeten we de KRW ook  
niet groter of belangrijker maken dan hij is. 
Waar gaat het nou helemaal om? Wij, de armste 
provincie van Nederland, kunnen de maat- 
regelen goed en zeker op tijd uitvoeren. Dan 
moeten andere partijen dat zéker kunnen.  
Wat we moeten doen, natuurvriendelijke oevers 
aanleggen bijvoorbeeld, gebeurt nu ook al;  
we versnellen alleen. Daarbij is het essentieel  
om elkaar als bestuurders te blijven onder- 
steunen. We zullen allerlei onverwachte com - 
pli caties of problemen tegenkomen en dan  
is het prettig en nuttig als we samen kunnen 
optrekken.

John Bos gedeputeerde Provincie Flevoland

Locatie Bovenwater, Lelystad-Haven
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‘We moeten wél  
tempo maken!’

Water is later aan mijn portefeuille toegevoegd. 
Ik was al verantwoordelijk voor duurzaamheid, 
milieu en groen en de toevoeging van water 
maakte de duurzaamheidsportefeuille 
compleet. Groen en water zijn belangrijk voor 
de leefomgeving. Ook in Apeldoorn, waar 
we proberen om de beken weer boven water 
te krijgen. En dat is niet alleen goed voor het 
milieu, ook de omgeving wordt er mooier van. 

Iedereen ervaart water als iets positiefs, het is een 
thema waarvan iedereen de waarde en het belang 
inziet. Ik vind het dan ook positief dat we voor de 
Kaderrichtlijn Water nu met elkaar samenwerken 
om de waterkwaliteit te verbeteren.
Het KRW-proces loopt mooi parallel met wat 
we in Apeldoorn willen: een duurzame stad, 
waar ‘groen’ en ‘blauw’ de ruimte krijgen en zelfs 
richtinggevend zijn voor de ontwikkeling van 
‘rood’. We werken daarvoor al goed samen met het 
waterschap: we hebben een waterplan opgesteld 
voor de komende tien jaar en ook het beekherstel 
doen we gezamenlijk. Voor de KRW praten we over 
een waterlichaam en zitten we met partijen aan 
tafel waarmee we normaliter geen contact hebben. 
Ook dat is dus een mooie verbreding. 

Wat mij heeft verrast, is dat er zo weinig ambitie 
is om de waterkwaliteit zo snel mogelijk te 
verbeteren. Want terwijl we in Nederland niet 

eens precies wisten welke maatregelen we nu 
moeten nemen, hebben we al wel besloten gebruik 
te maken van de mogelijkheid om te faseren tot 
2027. Zo verlies je momentum, in plaats van dat je 
dit moment juist aangrijpt om energie en geld te 
mobiliseren, zodat de doelstellingen in 2015 wel 
worden bereikt! 

Als je waterkwaliteit belangrijk vindt, dan moet je 
het ook bestuurlijke prioriteit geven. In Apeldoorn 
hebben we iedere kans aangegrepen om het 
beekherstel stukje bij beetje mee te nemen met 
andere werkzaamheden. We lieten het herstel ook 
deels door die andere werkzaamheden financieren, 
want je krijgt er tenslotte mooie plekken in de 
stad voor terug en dat verhoogt de waarde van een 
gebied. Op deze manier hebben we straks over twee 
à drie jaar zo’n tien kilometer beek hersteld. 
De enige maatregel die wij als gemeente in het 
kader van de KRW moeten nemen is een onderzoek 
naar de riooloverstorten. En of daar andere 
maatregelen uit volgen is maar zeer de vraag. 
Wat mij betreft maken we wél tempo. De kwaliteit 
van ons water zegt namelijk iets over de kwaliteit 
van onze samenleving, over hoe we met elkaar en 
met onze omgeving omgaan. Mijn motto: schoon 
water is gewoon een kwestie van beschaving!

Michael Boddeke wethouder gemeente Apeldoorn

Locatie beek in aanleg in Apeldoorn
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 3.
 Wat partijen in  
 Rijn-Midden gaan  
doen voor de KRW

Dit hoofdstuk beschrijft wat de samenwerkende partijen in Rijn-Midden 

willen bereiken, welke maatregelen zij daarvoor ieder voor zich in hun 

eigen (beheer)gebied nemen, en wat ze samen ondernemen. Ook de 

kosten van de maatregelen komen in beeld. Deze gegevens zijn niet alleen 

per gebied weergegeven, maar zijn ook voor alle gebieden naast elkaar 

gerangschikt. Zo ontstaat inzicht in overeenkomsten en verschillen 

in doelen, maat regelen en kosten. Dit weerspiegelt de uniciteit van de 

verschillende gebieden, elk met een eigen opgave en een bijpassend 

maatregelenpakket.

 De partijen in Rijn-Midden zijn te werk gegaan volgens de aanpak die is beschreven in 
hoofdstuk 2. Onder aanvoering van de waterschappen en Rijkswaterstaat zijn via het 
stappenplan van de ‘Praagse methode’ nettolijsten opgesteld van maatregelen waarmee 
de ecologische doelen kunnen worden bereikt. De provincies hebben samen met andere 
partijen maatregelen voor het grondwater bepaald. Verder zijn maatregelen toegevoegd 
voor het verbeteren van de chemische toestand van oppervlaktewater in situaties 
waarin de huidige toestand niet aan de gestelde doelen voldoet. Die maatregelen moeten 
bovendien uitvoerbaar zijn. Maatregelen die tegemoet komen aan de natuurdoelen voor 
Natura 2000-gebieden, zijn opgenomen voor zover ze een directe relatie hebben met de 
opgaven voor de KRW. Met dit totale maatregelenpakket kan aan de KRW-eisen worden 
voldaan. De maatregelen die uiteindelijk worden uitgevoerd, zijn per werk gebied 
vermeld. Deze lijsten vormen het vertrekpunt voor het opstellen van de ontwerpplannen 
in 2008. Tijdens dit planvormingsproces kunnen ze nog worden aangepast aan nieuwe 
inzichten.

 3.1  Maatregelen voor het behalen van het Goed Ecologisch  
Potentieel
Maatregelen voor het behalen van het GEP van de oppervlaktewaterlichamen zijn 
aan de orde wanneer de ecologische toestand slecht, ontoereikend, of matig is. Per 
gebied beschrijft deze paragraaf beknopt de knelpunten, de ecologische opgave en de 
maatregelen die worden voorzien om het GEP te bereiken. Kaartbeelden 3 tot en met 8 
beschrijven de huidige ecologische toestand in de verschillende gebieden.

IJsselmeerpolders
In veertien van de achttien waterlichamen in de IJsselmeerpolders geldt een ecologische 
opgave. De knelpunten voor het ecologisch functioneren liggen in de sfeer van 
inrichting, beheer en onderhoud, en de belasting met stoffen. 

De waterlichamen in de IJsselmeerpolders bieden weinig vestigingsmogelijk-
heden voor water- en oeverplanten. Oorzaak zijn harde oevers, een vast waterpeil en 
– lokaal – frequent maaien. Nutriënten- en ijzerrijke kwel veroorzaakt in delen van het 
gebied troebel water, wat eveneens de groei van waterplanten beperkt. De schaarse 
en overwegend eenzijdige plantengroei biedt geringe vestigingsmogelijkheden voor 
macrofauna en vissen. Doordat het water in grote delen van het beheergebied voedselrijk 
is, voldoet een aantal waterlichamen niet aan de doelstelling voor fytoplankton 
(zwevende algen).
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In twee van de achttien waterlichamen in het gebied IJsselmeerpolders hebben de 
stoffen fosfaat en stikstof hogere waarden dan goed is voor het ecologisch functioneren. 
Dit geldt voor de waterlichamen Harderbroek en Lage Vaart. Echter, vooral de 
structuurdiversiteit is hier de beperkende factor voor de ecologie. 

In dertien waterlichamen overschrijdt het sulfaatgehalte de norm. Oorzaak is kwel met 
hoge achtergrondconcentraties. Voor zover bekend, beperken deze concentraties niet 
het ecologisch functioneren van de waterlichamen. In het waterlichaam Bovenwater 
wordt de norm voor de zuurgraad overschreden. Dit komt door algenbloei en een groot 
areaal waterplanten.

Om het GEP te bereiken – met andere woorden om de knelpunten weg te nemen – is in 
de IJsselmeerpolders de volgende nettolijst van maatregelen voorzien:

TABEL 3.1
IJsselmeerpolders maatregelen

Inrichting Beheer en onderhoud Emissiemaatregelen Onderzoeksmaatregelen

-  Natuurvriendelijke/ 
duurzame oeverinrichting 
over 40% van de oever-
lengte 

-  Natuurvriendelijke/ 
duurzame oeverinrichting 
over 30% van de oever-
lengte (Weerwater en 
Noorderplassen)

-  Vergroten areaal diep 
water

-  Verondiepen langs oever

-  Optimaliseren maai-
beheer

-   Verdiepen en herindelen 
in Harderbroek 

-   Verwijderen van 
gecreo  soteerde 
oeverbeschoeiing in 
combinatie met de 
natuurvriendelijke/
duurzame oeverinrichting

- Landelijk mestbeleid -  Onderzoek huidige 
situatie fytoplankton,  
vis en/of macrofauna

-  Onderzoek huidige 
situatie relevante stoffen

-  Onderzoek terugdringen 
belasting door tributyltin

- Onderzoek baggeren
-  Onderzoek visstand-

beheer
-  Onderzoek herkomst en 

invloed van nutriënten in 
Harderbroek

Per waterlichaam verschilt de inzet van maatregelen.

Volgens expert judgement is voor het behalen van de ecologische doelen in de 
IJsselmeerpolders nodig dat 40 procent van de oevers natuurvriendelijk/duurzaam 
wordt ingericht. Voor het Weerwater en de Noorderplassen is 30 procent voldoende. 
Deze cijfers zijn afgeleid van de landelijke maatlatten die zijn opgesteld voor de 
watertypen waartoe de IJsselmeerpolders behoren.

De inrichting van natuurvriendelijke oevers wordt als goed uitvoerbaar en zeer effectief 
ingeschat. Méér dan 40 procent van de oevers aanpakken voegt weinig toe aan het 
behalen van de ecologische doelen en valt daarom af als maatregel.

De landbouw en het stedelijk gebied hebben in de IJsselmeerpolders naar verhouding 
een geringe invloed op de ecologische toestand. Dat betekent dat voor de eerste 
planperiode van de KRW geen emissiereducerende maatregelen in het stedelijk gebied 
worden voorgesteld. De invloed van landbouw en stedelijk gebied krijgt echter naar 
verhouding meer gewicht naarmate de maatregelen van waterschap en provincie op 
het gebied van inrichting, beheer en onderhoud hun uitwerking hebben. Het is dus 
mogelijk dat op termijn de invloed van landbouw en stedelijk gebied wél de beperkende 
factor wordt voor het ecologisch functioneren. Dat zou kunnen leiden tot aanvullende 
maatregelen in een volgend stroomgebiedbeheerplan.

Veluwe
In het beheergebied van Waterschap Veluwe bieden de oevers van watergangen beperkte 
vestigingsmogelijkheden voor water- en oeverplanten (macrofyten). Dit komt in de 
meeste gevallen door verharde en steile oevers, een vast waterpeil (waardoor planten niet 
kunnen kiemen) en te intensief en weinig gedifferentieerd maai- en schoningsbeheer. 
Daarnaast worden in verschillende waterlichamen de normen voor stikstof en fosfaat 
overschreden, wat een goede ecologische situatie in de weg staat. Overmaat aan 
voedingstoffen kan leiden tot een gering aantal soorten fytoplankton en tot overmatige 
algenbloei.

In enkele waterlichamen is het doorzicht beperkt, waardoor er te weinig licht in het 
water komt. De beperkte en vaak eenzijdige plantengroei biedt geen goed leefmilieu 
voor macrofauna en vissen. Ook de weinige variatie in substraat en stroming 
beperkt de aanwezigheid van macrofauna en vissen. Stuwen, sluizen en gemalen zijn 
migratiebarrières voor vissen en beperken de natuurlijke dynamiek in de beken. 

Te hoge concentraties van nutriënten en van enkele zware metalen worden veroorzaakt 
door emissies vanuit de landbouw, RWZI’s, overstorten, de inlaat van gebiedsvreemd 
water en nalevering door de waterbodem. 

Door het ingezette generieke mestbeleid, aanpassingen aan RWZI’s en de aanpak 
van riooloverstorten is de trend naar een betere waterkwaliteit duidelijk ingezet. Het 
waterschap zet geen extra maatregelen in om de nutriëntengehalten verder te verlagen. 
Uitzondering hierop is het stroomgebied van de Hierdense Beek.
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In het gebied van Waterschap Veluwe ligt een opgave om voor alle waterlichamen 
maatregelen te treffen. Onderstaande tabel bevat de nettolijst van maatregelen.

TABEL 3.2
Waterschap Veluwe maatregelen

Inrichting Beheer en onderhoud Emissiemaatregelen Onderzoeksmaatregelen

-  Natuurvriendelijke 
oeverinrichting over 25% 
van de oeverlengte

-  Natuurvriendelijke 
vooroevers

-  Stuw, sluis of gemaal 
passeerbaar maken voor 
vis

- Stuw verwijderen
- Aanleg bufferstroken
-  Aanleg rietmoeras/

helofyten

-  Baggeren waterbodem
- Saneren waterbodem
-  Natuurvriendelijk, 

extensief onderhoud
-  Verwijderen van 

gecreosoteerde 
oeverbeschoeiing 
in combinatie met 
inrichtings- of 
onderhoudsmaatregelen

- Landelijk mestbeleid
-  Voorlichting en educatie 

diffuse bronnen
- Aanpassen RWZI Epe
-  Aanpassen RWZI 

Harderwijk

-  Onderzoek diffuse 
bronnen stedelijk gebied 

-  Onderzoek effect 
overstorten

-  Onderzoek waterafvoer 
en peilbeheer

-  Onderzoek aanpak 
RWZI Heerde

-  Onderzoek beperken 
piekafvoeren

-  Onderzoek 
nutriëntenpilot 

-  Onderzoek effect van 
saneren vervuilde 
waterbodems op 
ecologie

-  Onderzoek erfafspoeling

Per waterlichaam verschilt de inzet van maatregelen.

De negatieve effecten van diffuse bronnen en riooloverstorten op de ecologische 
kwaliteit van het water zijn onvoldoende inzichtelijk om maatregelen te kunnen 
bepalen. Daarom zijn hiervoor onderzoeksmaatregelen opgenomen. Het waterschap en 
de gemeenten willen op korte termijn onderzoeken voor welke overstorten een aanpak 
nodig is die verder gaat dan de Basisinspanning, en welke daarvan in de periode tot en 
met 2015 kunnen worden uitgevoerd.

Vallei & Eem
In de beken van het gebied Vallei & Eem doen de macrofauna en macrofyten het 
slecht. De belangrijkste oorzaken zijn de geringe stroming in de zomerperiode, het te 
eenzijdige leefmilieu, intensief onderhoud en eutrofiëring.
De ecologische kwaliteit van de poldergebieden voldoet in de huidige situatie al 
voor een groot deel aan het GEP. De aspecten waterplanten (vooral oevervegetatie) en 
fytoplankton voldoen niet. Hierdoor voldoet ook het aandeel plantminnende vis niet. De 
hoge fosfaatconcentratie in de zomer wordt (mede) veroorzaakt door hoge concentraties 
in het inlaatwater en door de belasting vanuit RWZI’s. In enkele wielen dragen ook grote 
aantallen bodemomwoelende vis bij aan de eutrofe situatie. 

De samenwerkende partijen hebben al afspraken gemaakt over de aanpak van deze 
knelpunten. In het kader van de Reconstructie en het project Bestrijding Eutrofiëring 
Zuidelijke Randmeren (BEZEM) hebben het rijk, het waterschap, de provincies Utrecht 
en Gelderland en de agrarische sector overeenkomsten gesloten voor de uitvoering van 
maatregelen. De verwachting is dat hiermee een belangrijk deel van de KRW-opgave 
wordt uitgevoerd.

In de eerste helft van 2007 is onderzocht of het nodig is de afspraken bij te stellen 
omwille van een betere aansluiting op de ecologische doelen van de KRW. De voorlopige 
conclusie is dat het maatregelenpakket voor de fosfaatproblematiek vrijwel voldoende is 
om ook de KRW-knelpunten te helpen oplossen.

Mogelijk zijn vanaf 2015 – dus in de tweede of derde planperiode – aanvullende maat-
regelen nodig om de fosfaatbelasting terug te dringen. Dat zou het geval kunnen zijn 
in het stedelijk gebied, of zou het gevolg kunnen zijn van onvoldoende bestrijding van 
diffuse bronnen. Dit is mede afhankelijk van de effecten van het generieke mestbeleid.
In het project Inrichtingsbeelden heeft het waterschap de inrichting voor de beken en 
polders uitgewerkt, samen met de partners in het gebied Vallei & Eem. De inrichtings-
beelden voor de beken en polders zijn de basis voor het maatregelpakket voor de KRW. 



Per waterlichaam verschilt de inzet van maatregelen.

50 Rijn-Midden 51 Keuzenota over KRW-doelen, maatregelen en kosten

Voor alle negentien waterlichamen ligt er een KRW-opgave voor de ecologie. Hiervoor 
zijn in ieder geval inrichtings- en herstelmaatregelen nodig. De nettolijst van 
maatregelen voor het gebied Vallei & Eem is als volgt:

TABEL 3.3
Vallei & Eem maatregelen

Inrichting Beheer en onderhoud Emissiemaatregelen Onderzoeksmaatregelen

-  Aanpassen dwarsprofiel 
en aanbrengen variatie in 
substraat/structuur

-  Aanpassen dwarsprofiel 
en aanleg natuur-
vriendelijke oever

-  Aanleg meanders in 
brede meanderzone 
(40m)

-  Aanleg meanders in 
smalle meanderzone 
(20m)

-  Aanleg natuurvrien-
delijke oevers, met of 
zonder damwand

-  Stuwen passeerbaar 
maken voor vis

- Verwijderen van stuwen
-  Aanplanten hout-

opstanden
- Aanleg van slibvang

-  Natuurvriendelijk 
onderhoud 1

- Landelijk mestbeleid
-  Verbeteren fosfaat-

verwijdering RWZI’s
-  Nulbemesting water-

kanten
-  Verminderen afspoeling 

erven

-  Onderzoek naar beperkte 
vegetatieontwikkeling in 
weteringen inclusief pilot

-  Onderzoek verminderen 
nutriënten en ecologisch 
effect in de polders

-  Onderzoek naar de 
relatie vegetatie-
ontwikkeling en water-
overlast in de weteringen

-  Onderzoek naar effect 
van peilbeheer in de 
polders

-  Onderzoek naar effect 
van herinrichting van 
beken op stroomsnelheid 
en ecologie

-  Onderzoek naar maat-
regelen en ecologische 
effect van vermindering 
van nutriënten in 
boven stroomse 
landbouwgebieden 
inclusief pilot (beken-
gebied)

-  Onderzoek naar de 
mogelijke effecten 
van maatregelen als 
peilbeheer en ecolo-
gisch onderhoud  
in poldergebieden

1  Onder natuurvriendelijk onderhoud worden maatregelen verstaan als: handmatig onderhoud, vervangen maaihark 
door maaikorf en afvoer van maaisel, maaiboot vervangen door maaikorf, verlagen maaifrequentie en gedifferentieerd 
onderhoud.

Op voorhand zijn geen maatregelen bekend die al kunnen worden uitgevoerd om de 
ecologie in de polderwateren te verbeteren. Maatregelen waarvan een positief effect 
wordt verwacht zijn meer natuurlijk peilbeheer, aanleg van natuurvriendelijke oevers en 
aanpassing van het onderhoud. Waterschap Vallei & Eem gaat daarom in een deel van de 
polders in de vorm van pilots onderzoek doen naar de effectiviteit van die maatregelen. 
Het waterschap voert dit onderzoek uit samen met de betrokkenen in het gebied. Voor 
de polderwateren komen in het eerste SGBP geen maatregelen. Wanneer blijkt dat in 
de polders effectieve maatregelen mogelijk zijn, kunnen deze na 2015 in de vorm van 
groenblauwe diensten worden uitgevoerd.

Van de gemeenten in het beheergebied van Waterschap Vallei & Eem hoeft alleen 
Veenendaal in de eerste planperiode extra maatregelen uit te voeren om de doelen voor 
oppervlaktewater te kunnen halen. Het gaat om de reductie van emissie vanuit de 
riolering op het Valleikanaal. Deze reductie komt bovenop de Basisinspanning die is 
vastgelegd in het Gemeentelijk rioleringsplan. De overige overstorten in het gebied van 
Waterschap Vallei & Eem dragen maximaal 1 procent per jaar bij aan de fosfaatbelasting. 
Dat is zo gering, dat sanering in de eerste planperiode van de KRW niet effectief is. 
Mogelijk komen na 2015 wel extra maatregelen in beeld, omdat de relatieve bijdrage dan 
kan zijn toegenomen. Overigens blijft het reguliere beleid uit het Emissiebeheerplan en de 
gemeentelijke waterplannen onverkort van kracht, gezien de gunstige gevolgen voor de 
wateren die niet onder de KRW vallen. Deze maatregelen krijgen – voorlopig – geen ‘KRW-
etiket’. Mogelijk komen ze na 2015 wel in beeld voor de KRW.

IJsselmeergebied
De kwaliteit van het IJsselwater is bepalend voor de kwaliteit van het Ketelmeer en het 
IJsselmeer, en in mindere mate ook voor de kwaliteit van het Markermeer. Het Zwarte 
Meer wordt vooral beïnvloed vanuit Rijn-Oost (stroomgebied Zwarte Water, Overijsselse 
Vecht en Meppelerdiep, inclusief het Duitse achterland). Het Eemmeer en het Gooimeer 
worden voornamelijk gevoed vanuit het stroomgebied van de Eem. De Randmeren  
Oost ontvangen water vanuit de gebieden Veluwe en IJsselmeerpolders. Al het water  
uit bovenstroomse gebieden bevat fosfaat en stikstof, die een opgave voor het IJssel-
meergebied met zich meebrengen. Bovenstrooms – deels buiten Rijn-Midden – is een 
forse nutriëntenreductie noodzakelijk om in de meeste waterlichamen van het 
IJsselmeergebied de doelen voor fosfaat en stikstof te kunnen halen. De opgave voor 
algen en waterplanten in de randmeren is een regionale.

Vissen moeten meer mogelijkheden krijgen om te trekken tussen de Noordzee en het 
IJsselmeer, en tussen het IJsselmeer en de omliggende regionale wateren. Daarnaast is 
het nodig dat de visserij duurzamer wordt, met name in het IJsselmeer en Markermeer. 

Verbetering van het doorzicht in de relatief ondiepe oeverzone langs de Noord-
Hollandse kust van het Markermeer is te weinig effectief voor de specifieke KRW-doelen. 
Wel wil het ministerie van Verkeer en Waterstaat investeren in de kwaliteit van het 
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Markermeer. Dat zal gebeuren onder de Watervisie van de staatssecretaris van Verkeer  
en Waterstaat.

In het Eemmeer en Gooimeer komen voedingstoffen vrij uit de waterbodem. 
Bodemomwoelende vis en de afwezigheid van waterplanten die de bodem vastleggen, 
versterken dit effect. Deze omstandigheden werken eutrofiëring in de hand. Een analyse 
van het functioneren van het ecosysteem in de Zuidelijke Randmeren in het kader van 
het zogenaamde BEZEM-project heeft aangetoond dat belangrijke verbeteringen zijn 
te bereiken door de bovenstroomse aanvoer van fosfaat te reduceren en slib – waaraan 
fosfaat is gebonden – te verwijderen.

De nettolijst van maatregelen voor het behalen van het GEP in de zes waterlichamen van 
het IJsselmeergebied ziet er als volgt uit:

TABEL 3.4
IJsselmeergebied maatregelen

Inrichting Beheer en onderhoud Emissiemaatregelen

-  Aanleg twee vispassages in 
Afsluitdijk

-  Verbeteren visintrek omliggend 
gebied 

2

-  Studie slibproblematiek 
Markermeer

-  Aanleg vispassage in spuikoker 
Markermeer

-  Lokale herinrichting oevers voor 
oeverplanten

- Slibvang (BEZEM) 
-  Uitbreiding ondiepe zones voor  

riet en waterplanten
-  Uitbreiden ondiepe zone voor 

oever- en moeraszones

-  Maatregelen duurzame visserij 
(LNV)

-  Visvriendelijk spuisluisbeheer 
-  Visvriendelijk schutsluisbeheer
-  Zaaien submerse water- 

planten (BEZEM)
-  Maaibeheer riet (terrein beheerders)

-  Aanpassen RWZI Harderwijk

Per waterlichaam verschilt de inzet van maatregelen.

2 Samen met waterschappen, met name in Rijn-West en Rijn-Noord. Uitvoering van maatregelen is afhankelijk  
van de medewerking van de waterschappen. Definitieve opname van maatregelen in het BPRW is afhankelijk van  
de initiatieven van waterschappen voor vistrekmaatregelen.

Door verandering in het regime van de bemaling in de IJsselmeerpolders verwachten 
Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland dat de belasting van het Markermeer, met 
name met fosfaat, toeneemt. In de eerste planperiode zal RWS samen met Waterschap 
Zuiderzeeland en andere waterschappen die grenzen aan het Markermeer, de precieze 
gevolgen van deze verandering in het bemalingsregime onderzoeken. Uit een eerste 
onderzoek blijkt dat een ander bemalingsregime vooralsnog niet tot aantoonbare 
verslechtering leidt. Het is mogelijk dat in een volgende planperiode aanvullende 
maatregelen nodig zijn om de ecologische doelen voor het Markermeer te bereiken.
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KaaRt 4  Oppervlaktewaterlichamen Rijn-Midden
Toestand fytoplankton

Fytoplankton hoeft alleen te worden beoordeeld in stagnante wateren. De als stromende  

wateren getypeerde waterlichamen (R-types) staan daarom niet op de kaart. De kaart met 

fytobenthos-oordelen ontbreekt, de maatlatten en toetsing eraan zijn nog lastig. Fytobenthos  

is alleen verplicht in stromende wateren. 

KaaRt 3  Oppervlaktewaterlichamen Rijn-Midden
Toestand Biologie-totaal

Voor de beoordeling van de oppervlaktewaterlichamen zijn de meest recente toetsgegevens 

gebruikt. De oordelen voor de biologie zijn uitgedrukt ten opzichte van het GEP, behalve die van 

Waterschap Veluwe waar de oordelen zijn uitgedrukt ten opzichte van het MEP (de maatlat voor 

natuurlijke wateren). Bij uitzetten van de scores van de Veluwse waterlichamen ten opzichte van 

het GEP zal een gunstiger beeld ontstaan. 
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KaaRt 6  Oppervlaktewaterlichamen Rijn-Midden
Toestand macrofauna

KaaRt 5  Oppervlaktewaterlichamen Rijn-Midden
Toestand macrofyten
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KaaRt 8  Oppervlaktewaterlichamen Rijn-Midden
Toestand ecologie ondersteunende stofffen

KaaRt 7  Oppervlaktewaterlichamen Rijn-Midden
Toestand vis
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KaaRt 9  Oppervlaktewaterlichamen Rijn-Midden
Toestand overige verontreinigende stoffen
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 3.2  Maatregelen voor het behalen van de Goede Chemische  
Toestand van het oppervlaktewater
Maatregelen voor het behalen van de Goede Chemische Toestand van het oppervlakte-
water zijn aan de orde wanneer sprake is van overschrijding van de normen voor 
de KRW-relevante stoffen. De chemische toestand heeft betrekking op de stoffen 
waarvoor op Europees niveau eisen en normen zijn vastgesteld. Dit zijn voornamelijk 
de zogenaamde prioritaire stoffen. Chemie speelt daarnaast een rol in de beoordeling 
van de ecologische toestand. Het gaat dan onder andere om de overige verontreinigende 
stoffen. Voor deze stoffen mag het rijk normen opstellen. Dan zijn er ook nog de zo-
ge naamde ‘ecologie ondersteunende stoffen’. Voorbeelden hiervan zijn nutriënten en 
zuurstofgehaltes. De regionale waterbeheerders bepalen hiervoor de normering.

Strikt genomen heeft de Goede Chemische Toestand alleen betrekking op een beperkt 
aantal stoffen. Gemakshalve, en omwille van een goed totaalbeeld van de chemische 
opgave, beschrijft deze nota in één bestek alle categorieën chemische stoffen. 

De regionale partijen beschikken slechts over zeer beperkte wettelijke en bestuurlijke 
instrumenten om de chemische opgaven uit te voeren. Dit wordt bevestigd door de 
lijn die het rijk hanteert voor de aanpak van diffuse bronnen (zie kader hoofdstuk 2). 
De regionale partijen zijn in het algemeen wél bereid om nader onderzoek te doen 
naar de herkomst van stoffen en de stofstromen, om te bezien of er lokaal problemen 
met chemische stoffen zijn. Voor het oplossen van knelpunten op dit gebied moeten 
de departementen van VROM, VenW en LNV en/of de Europese Commissie hun 
instrumenten inzetten of andere effectieve maatregelen ontwikkelen. Hieronder is 
per gebied aangegeven of er een opgave is voor chemie en welke maatregelen worden 
voorgesteld. 

IJsselmeerpolders
In twee van de achttien waterlichamen in de IJsselmeerpolders zijn normoverschrij-
dingen aangetroffen van prioritaire stoffen. Het gaat om overschrijdingen van de 
normen voor drie stoffen in twee waterlichamen in de Noordoostpolder. Twee van de 
aangetroffen stoffen zijn prioritair gevaarlijke stoffen (benzoapyreen en tributyltin).

In negen waterlichamen zijn normoverschrijdingen van overige verontreinigende 
stoffen gemeten. Dit zijn koper en enkele gewasbeschermingsmiddelen. Door deze 
overschrijdingen is er een opgave voor chemie in de IJsselmeerpolders. 
De enige maatregel die partijen zelf kunnen nemen, is het verwijderen van gecreo-
soteerde oeverbeschoeiing. Waterschap Zuiderzeeland heeft deze maatregel opgevoerd 
in combinatie met de aanleg van duurzame/natuurvriendelijke oevers. Hiermee wordt 
een bijdrage geleverd aan de chemische opgave op het gebied van PAK’s. De partijen 
hebben geen instrumenten voor de aanpak van de overige probleemstoffen in het 
gebied. Hiervoor zijn dan ook geen regionale maatregelen opgevoerd.
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IJsselmeergebied
Prioritaire probleemstof in de rijkswateren van het IJsselmeergebied is tributyltin. 
Stroomgebiedrelevante stoffen die de norm overschrijden zijn: koper en nutriënten.  
De grootste problemen met stoffen doen zich voor in het Ketelmeer/Vossemeer, 
IJsselmeer en de Zuidelijke Randmeren. 

De opgave voor chemie is nagenoeg geheel toe te schrijven aan de bovenstroomse 
belasting en atmosferische depositie. Voor de eerste planperiode van het SGBP worden 
dan ook geen maatregelen voorgesteld, bovenop het reeds voorgenomen generieke 
rijksbeleid. De waterbodemsanering verloopt volgens het Saneringsprogramma 
Rijkswateren 2013 met een doorloop tot 2015.

 

Onduidelijk is nog hoe de chemische opgave voor het oppervlaktewater in stedelijk 
gebied kan worden aangepakt. Daarom zal in eerste instantie de toestand van de 
waterkwaliteit worden gemonitord. Als normoverschrijdingen worden aangetoond, 
maar de oorzaken onduidelijk zijn, volgt nader onderzoek om na te gaan welke 
maatregelen nodig zijn.

Veluwe
Op de acht punten waar het oppervlaktewater het beheergebied van Waterschap  
Veluwe verlaat, zijn bij metingen geen prioritaire stoffen boven de norm aangetroffen. 
Op grond hiervan wordt aangenomen dat prioritaire stoffen voor de waterlichamen 
van het gebied Veluwe geen knelpunten vormen. Op sommige plaatsen buiten de 
waterlichamen overschrijden de prioritaire stoffen wel de normen, maar dit heeft  
geen gevolgen voor de kwaliteit van de waterlichamen.

Van de overige verontreinigende stoffen zijn concentraties boven de norm aangetroffen 
in de Voorsterbeek (gewasbeschermingsmiddel), het Apeldoorns Kanaal (koper), 
de Grift (koper en zink), de Hierdense Beek (koper), de Schuitenbeek (koper) en de 
Voorstondense Beek (koper, zink en het gewasbeschermingsmiddel heptenofos).  
In de overige wateren zijn te hoge waarden van nikkel, kwik en cadmium gemeten.  
Deze overschrijdingen maken dat in het gebied Veluwe een opgave voor chemie ligt.

Het ontbreekt nog aan inzicht in de bronnen en stofstromen van de prioritaire en 
overige verontreinigende stoffen. Effectieve maatregelen kunnen daarom nog niet 
worden uitgevoerd. Wanneer dit kan worden gecombineerd met inrichtings- of 
onderhoudswerkzaamheden, zal Waterschap Veluwe wel gecreosoteerde oever-
beschoeiing verwijderen. Dit draagt bij aan de chemische opgave op het gebied van 
PAK’s. Waterschap Veluwe gaat onderzoeken of en welke maatregelen mogelijk zijn  
om de waterkwaliteit kosteneffectief te verbeteren. Deze maatregelen kunnen dan 
wellicht op termijn worden ingezet.

Vallei & Eem
Binnen het gebied Vallei & Eem zijn geen problemen met prioritaire stoffen gecon-
stateerd. Van de overige verontreinigende stoffen overschrijden koper en zink periodiek 
de norm. Partijen in de regio hebben niet de mogelijkheid om deze knelpunten met 
kosteneffectieve maatregelen op te lossen. Voor de eerste planperiode van het SGBP 
worden dan ook geen regionale maatregelen voorgesteld.



KaaRt 10  Oppervlaktewaterlichamen Rijn-Midden
Toestand prioritaire stoffen

LEgENDa

 Goed

 Slecht

64 Rijn-Midden 65 Keuzenota over KRW-doelen, maatregelen en kosten

 3.3  Maatregelen voor het behalen  
van de Goede Grondwater Toestand
De KRW vraagt aan iedere lidstaat om ervoor te zorgen dat grondwaterlichamen 
de Goede Grondwater Toestand behouden of bereiken. De toestand van het grond-
waterlichaam in Rijn-Midden als geheel is nu als goed beoordeeld. Desondanks zijn 
er lokaal of regionaal opgaven in de sfeer van bestrijdingsmiddelen, meststoffen, 
puntbronnen en verdroging. 

Het gerichte vergunningenbeleid heeft ervoor gezorgd dat er een langjarig evenwicht  
is tussen onttrekking en aanvulling van het grondwater in de grondwaterlichamen.  
Op het schaalniveau van de grondwaterlichamen als geheel is er dan ook geen opgave 
voor de grondwaterkwantiteit. Wel vragen de Natura 2000-gebieden om maatregelen 
op lokale schaal die de verdroging tegengaan. Deze opgaven zijn per provincie expliciet 
opgenomen.

Het huidige beleid voor grondwaterbeschermingsgebieden streeft naar het duurzaam 
veiligstellen van de drinkwatervoorziening in Nederland. Dit beleid heeft goede 
resultaten gehad, maar de gekozen aanpak heeft zijn grenzen bereikt. In de praktijk 
komen regelmatig verontreinigingen voor in intrekgebieden en in ruwwater. Hierdoor 
zou bij de bereiding van drinkwater extra zuivering nodig zijn. Toename van de 
zuiveringsinspanning is in strijd met de doelen van de KRW.
 
Wanneer te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen de kwaliteit van het grondwater 
bedreigen, moeten die worden teruggedrongen. Metingen op 10 en 25 meter diepte 
tonen aan dat daar bestrijdingsmiddelen in het grondwater voorkomen. Omdat het hier 
gaat om lokale overschrijdingen van de normen, is de toestand van het grondwater als 
geheel niet in gevaar. In algemene zin zijn generieke Europese en landelijke maatregelen 
nodig om bestrijdingsmiddelen aan te pakken. De provincies verwachten dat de nieuwe 
Wet gewasbeschermingsmiddelen (2007), het Convenant gewasbeschermingsmiddelen en 
het Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen van het ministerie van VROM de toestand 
van het grondwater verbeteren. Resterende knelpunten kunnen verdwijnen als de 
Commissie voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) het 
toelatingsbeleid aanscherpt. Wanneer toegelaten bestrijdingsmiddelen toch boven de 
norm in het grondwater worden aangetroffen, zullen de provincies de meetgegevens 
overleggen aan de Ctgb. Het is vervolgens aan de Ctgb om te bepalen of aanpassing van 
de gebruiksmogelijkheden nodig is of dat een totaalverbod moet worden afgekondigd. 
In kwetsbare gebieden zijn naar het oordeel van de provincies aanvullende regionale 
maatregelen nodig, omdat generiek beleid hier niet toereikend zal zijn.

Generieke maatregelen voor meststoffen spelen een grote rol bij het halen van de doelen 
voor grondwater. De implementatie van de Europese Nitraatrichtlijn levert hieraan een 
belangrijke bijdrage. De partijen in Rijn-Midden gaan ervan uit dat met de landelijke 
uitvoering van de Nitraatrichtlijn de norm van maximaal 50 milligram nitraat per liter 
in het ondiepe grondwater wordt gehaald. 
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De provincies willen met gemeenten afspraken maken die de negatieve invloed van  
het stedelijk gebied op beschermde gebieden voor drinkwater kunnen verminderen.  
In sommige gevallen zijn die afspraken al gemaakt.

Flevoland
In Flevoland is het grondwater relatief schoon, mede door de recente ontstaans-
geschiedenis en de geringe dynamiek van het grondwatersysteem. Twee thema’s zijn 
belangrijk: bestrijdingsmiddelen en bodemverontreinigingen uit puntbronnen. Alleen 
hiervoor zijn maatregelen voorzien.

Bodemverontreinigingen vormen een bedreiging voor grondwaterlichamen waaruit 
water voor menselijke consumptie (drinkwater) wordt gewonnen. Deze bedreigingen 
zullen worden weggenomen. 

Wat bestrijdingsmiddelen betreft voldoet het grondwater in Flevoland aan de normen. 
Extra maatregelen in stedelijk gebied zijn niet nodig om de KRW-doelen voor grond-
water te behalen. 

In het kader van het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (ILG) worden 
wel de zogenaamde ‘stimuleringsprojecten bestrijdingsmiddelen’ uitgevoerd, die 
achteruitgang van de grondwaterkwaliteit voorkomen en bovendien tot verbetering 
kunnen leiden. Gelet op het agrarisch karakter van het gebied en de kwetsbaarheid 
van het grondwater, ziet het ernaar uit dat de gemeenten Noordoostpolder, Dronten, 
Zeewolde en wellicht ook Lelystad met deze projecten te maken krijgen.

De opgave voor de drinkwaterwinning Bremerberg ziet er schematisch als volgt uit:

TABEL 3.5
Bremerberg opgave drinkwaterwinning

Drinkwaterwinning Mest Bestrijdings-
middelen

Puntbronnen

– Nunspeet Bremerberg

 Er zijn geen knelpunten. Naast regulier beleid geen extra maatregelen nodig

 Er zijn knelpunten. Het treffen van maatregelen is noodzakelijk

In de regio zijn mogelijk aanvullende maatregelen voor nitraat nodig waar de concen-
traties toch de norm overschrijden, of wanneer lagere concentraties dan 50 milligram 
per liter gewenst zijn. Lagere concentraties kunnen bijvoorbeeld nodig zijn, gelet op de 
invloed die grondwater kan hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het zal 
dan met name gaan om stimuleringsbeleid in kwetsbare gebieden.

Op verschillende plaatsen is het nodig om puntbronnen van bodemverontreinigingen 
aan te pakken. Wanneer een puntbron een probleem oplevert, zal onderzoek worden 
gedaan naar de verspreiding van verontreinigende stoffen in de richting van grond-
waterwinningen voor menselijke consumptie. Wanneer die verspreiding een grotere 
zuiveringsinspanning noodzakelijk maakt, moet de puntbron worden gesaneerd of 
beheerst.

Het voorkómen van bodemverontreinigingen in kwetsbare gebieden heeft, naast de 
specifieke maatregelen, permanent de aandacht. Het gaat om het handhaven van de wet 
en het beleidsmatig weren van risicovolle activiteiten.

Voor het bestrijden van verdroging zijn vooral maatregelen op regionaal niveau nodig, 
zoals: aanpassing van aan- en afvoer van (oppervlakte)water, verminderen van de 
ontwatering rondom natuurgebieden, plaggen, reductie van grondwaterwinningen, 
grondwatersanering en aankoop van gronden. Op dit punt raakt de KRW aan de 
natuurdoelen van Natura 2000. Meer bijzonderheden over dit onderwerp zijn 
opgenomen in paragraaf 3.5.

Maatregelen in stedelijk gebied zijn alleen aan de orde wanneer sprake is van negatieve 
invloed op beschermde gebieden voor drinkwater. 

Mogelijke invloeden van stedelijk gebied op de grondwaterkwaliteit zijn:
– infiltratie van effluent uit de RWZI
– infiltratie bij overstorten
– lekkende riolering
– locaties van bodemverontreiniging (puntbronnen)
– afkoppelen en andere diffuse bronnen, zoals het strooien van zout
– onkruidbestrijding.

De invloed van stedelijk gebied op het grondwater is ook afhankelijk van de ondergrond. 
In kleigebieden zal er geen of nauwelijks invloed zijn, terwijl zandgebieden wel gevoelig 
zijn voor stedelijke invloeden. De kosten van extra maatregelen zijn in sommige 
beschermde drinkwatergebieden zo hoog, dat aanvullende maatregelen daar achterwege 
worden gelaten. Omdat invloeden vanuit stedelijk gebied deels samenhangen met 
houding en gedrag van individuele burgers en bedrijven (diffuse bronnen), is in enkele 
gevallen ook gekozen voor het instrument communicatie (voorlichting).
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De maatregelen voor de thema’s bestrijdingsmiddelen en bodemverontreinigingen voor 
Flevoland zijn opgenomen in onderstaande tabel:

TABEL 3.6
Flevoland maatregelen

Saneringsmaatregelen Emissiemaatregelen Onderzoeksmaatregelen

-  Aanname is dat uit onderzoek één 
sanering volgt vóór 2015

-  Aanpassen afwegingskader Wet 
bodembescherming gericht op 
bescherming 100-jaarszone

-  Stimuleringsprojecten 
minder/ander gebruik van 
bestrijdingsmiddelen door 
landbouw, meer meten, inclusief 
communicatie/voorlichting aan 
boeren, burgers én Ctgb

-  Onderzoek op 22 risicovolle 
bodemverontreinigingslocaties  
in Gelderland

-  Dossieronderzoek 16 benzine-
servicestations 

De emissiemaatregelen zijn onderdeel van de regionale Flevolandse ambitie en vallen 
daarmee buiten de werkingssfeer van de KRW. Zoals uit het schema blijkt, ligt het 
intrekgebied voor de Flevolandse drinkwaterwinning Bremerberg in de gemeente 
Nunspeet (Provincie Gelderland). De onderzoeks- en saneringsmaatregelen hebben dan 
ook betrekking op de gemeente Nunspeet. Zie ook onder ‘Gelderland’. De verwachting 
van de Provincie Flevoland is dat met het uitvoeren van de saneringsmaatregel en de 
emissiemaatregelen de goede grondwatertoestand wordt bereikt.

Utrecht
In de grondwaterlichamen in de Provincie Utrecht liggen verschillende grond-
waterwinningen. De KRW verlangt dat achteruitgang van de grondwaterkwaliteit 
wordt vookomen. De bedoeling hiervan is het niveau van zuivering, dat nodig is 
voor de productie van drinkwater, te verlagen. Dat maakt dat er specifiek voor de 
grondwaterwinningen in Utrecht een opgave is voor nitraat, bestrijdingsmiddelen en 
lokale historische bodemverontreinigingen. 

Vooral de Utrechtse Heuvelrug is kwetsbaar voor uitspoeling van verontreinigingen naar 
het diepe grondwater. Voor het kwetsbare infiltratiegebied zijn dan ook aanvullende, 
regionale maatregelen nodig. De maatregelen liggen in de sfeer van: stimuleren van 

duurzame bedrijfsvoering, registratie van het gebruik van schadelijke stoffen en 
striktere handhaving van de regelgeving. 

De aanvullende, regionale maatregelen gelden voor de landbouw, maar ook voor het 
beheer van wegen, spoorwegen en van het stedelijk gebied. In het stedelijk gebied heeft 
vooral het gebruik van bestrijdingsmiddelen op openbare terreinen de aandacht.

Op verschillende locaties belemmert bodemverontreiniging het KRW-doel van 
gelijkblijvende zuiveringsinspanning voor drinkwater. De Provincie Utrecht heeft 
enkele te onderzoeken locaties met verontreinigde bodem geselecteerd waarvan wordt 
aangenomen dat saneren nodig is om de KRW-doelen te halen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opgaven in de drinkwater-
beschermingsgebieden en overige winningen voor menselijke consumptie:

TABEL 3.7
Utrecht opgave drinkwaterwinning

Drinkwaterwinningen en grondwaterwinning  
voor menselijke consumptie

Mest Bestrij-
dings  - 

middelen

Punt-
bronnen

Zout- 
intrusie

– Amersfoort Amersfoort-Berg (drinkwater)

– Bunschoten Koelewijn Haringleggerij (ind. winning)

– Soest Soestduinen (drinkwater)

– Veenendaal Veenendaal (drinkwater)

– Woudenberg Woudenberg (drinkwater)

 Er zijn geen knelpunten. Naast regulier beleid geen extra maatregelen nodig

 Er zijn knelpunten. Het treffen van maatregelen is noodzakelijk
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Daarnaast zijn er opgaven voor het bereiken van Natura 2000-doelstellingen die een 
relatie hebben met de KRW.

De maatregelen voor het bereiken van de goede toestand van het grondwater in de 
Provincie Utrecht (voor zover gelegen in Rijn-Midden) zijn opgenomen in onderstaande 
tabel:

TABEL 3.8
Utrecht maatregelen

Saneringsmaatregelen Emissiemaatregelen Onderzoeksmaatregelen

-  Onderzoek en mogelijk saneren  
50 locaties Wet bodem-
bescherming

-  Onderzoek en mogelijk saneren 
33 locaties historische bodem-
verontreiniging

-  Saneren 6 veront reinigingslocaties  
(vóór 2015)

-  Bestrijdingsmiddelen: stimulering 
en voor lichting gericht op  
minder uitspoeling

-  Bestrijdingsmiddelen: monitoring, 
registratie en evaluatie gebruik, 
handhaving

-  Terughoudend strooibeleid (zout)
-  Met prioriteit rioolvervanging 

binnen een grondwater-
beschermingsgebied

-  Verwijderen drainage
- Plaggen
- Aanleg ondiepe greppels
-  Omleggen ondiepe watergangen
- Grondverwerving binnen de EHS
- Beekmeandering
- Stuwen plaatsen
-  Artesische bronnen afsluitbaar 

maken
-  Stoppen beregenen met 

grondwater
-  Alternatieve watervoorziening  

voor beregening
-  Peil Modderbeek verhogen

Gelderland
In Gelderland liggen Natura 2000-gebieden die voor een groot deel grondwater-
afhankelijk zijn. In zogenaamde sense of urgency-gebieden met acute grondwater-
problemen is het nodig de watercondities voor 2015 op orde te brengen. In het  
Rijn-Middengedeelte van Gelderland zijn dit de ‘Landgoederen Brummen’ en  
‘Bennekomse Meent’ (Gelders deel).

Onderstaande figuur geeft voor de aspecten mest, bestrijdingsmiddelen en 
puntbronnen aan of er een opgave is voor de drinkwaterwinningen in Gelderland  
(voor zover ze in Rijn-Midden liggen). 

TABEL 3.9
Gelderland opgave drinkwaterwinning

Drinkwaterwinningen Mest Bestrijdings-
middelen

Puntbronnen

– Apeldoorn Amersfoortseweg 

– Apeldoorn/Brummen Eerbeek

– Apeldoorn Hoenderloo

– Apeldoorn Schalterberg

– Ede Edese Bos

– Elburg De Haere

– Elburg Elburg

– Epe Epe

– Ermelo Speuld

– Harderwijk Harderwijk

– Nijkerk Holk

– Nunspeet Bremerberg

– Oldebroek Wezep (Boele)

– Putten Putten

– Renkum Oosterbeek

– Renkum/Wageningen Wageningen

– Voorst Twello

 Er zijn geen knelpunten. Naast regulier beleid geen extra maatregelen nodig

 Mogelijk ontstaan (weer) knelpunten. Voor het aspect puntbronnen wordt bodemonderzoek gedaan. Zonodig volgt sanering

 Er zijn knelpunten. Het treffen van maatregelen is noodzakelijk
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De toetsgegevens voor het grondwaterlichaam zijn onder voorbehoud van vaststellling van de 

drempelwaarden. Vooral over de achtergrondwaarden voor arseen en chloride is nogal discussie. 

De achtergrondwaarden zijn de basis voor de bepaling van de drempelwaarden. Gebruikt zijn  

de concept-drempelwaarden van 20 december 2007.
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De voorgenomen maatregelen om in Gelderland de goede grondwatertoestand te 
bereiken zijn:

TABEL 3.10
Gelderland maatregelen

Saneringsmaatregel Emissiemaatregel Inrichtingsmaatregel  
voor verdroging

-  Onderzoek en mogelijk saneren  
24 locaties Wet bodem-
bescherming

-  Onderzoek en mogelijk saneren  
9 locaties historische bodem-
verontreiniging

-  Saneren bodemverontreinigingen

-  Geen -  Inrichtingsmaatregelen 
Bennekomse Meent

-  Maatregelen voor beschikbaarheid 
van voldoende grondwater 
Bennekomse Meent

-  Maatregelen deelgebied 
‘Empesche en Tondensche Heide’

-  Maatregelen deelgebied 
Voorstonden

Om het knelpunt bij de drinkwaterwinning Bremerberg – gelegen in Flevoland – weg  
te nemen, zijn maatregelen nodig in Gelderland (gemeente Nunspeet).

Niet alle maatregelen voor verdrogingsbestrijding vallen onder de werkingssfeer van  
de KRW. In deze Nota worden alleen die maatregelen genoemd die een relatie hebben 
met de KRW.
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 3.4 Uitvoering; kosten en faseren van de maatregelen
In de vorige paragraaf is per gebied opgenomen welke nettolijst van maatregelen 
partijen voor de KRW willen uitvoeren. Déze paragraaf geeft per gebied weer welke 
kosten zijn verbonden aan het uitvoeren van de KRW-maatregelen. Daarbij is uitgegaan 
van het principe van ‘investeringskosten’. Dit type kosten maakt vergelijking mogelijk 
van de verschillende gebieden in Rijn-Midden. Investeringskosten zijn opgebouwd 
uit kosten voor grondverwerving en kosten voor inrichting. Daar komen in enkele 
gevallen kosten voor beheer en onderhoud en voor onderzoeksmaatregelen bij. Verder 
is onderscheid gemaakt tussen de periode 2007 – 2015 en de periode ná 2015. Hiermee 
is ook meteen het doelbereik in 2015 bekend. Wanneer wordt gesproken over het 
doelbereik in de eerste planperiode, wordt hiermee in Rijn-Midden namelijk bedoeld: 
het maatregelpakket dat in de periode 2010 – 2015 wordt uitgevoerd. Wat het werkelijke 
ecologische of chemische effect van deze maatregelen is, is zo goed mogelijk ingeschat. 
Het is echter niet te voorspellen wat precies de effecten van de uitgevoerde maatregelen 
zullen zijn op het ecologisch en chemisch functioneren van de waterlichamen. 
Wél is met zekerheid te zeggen dat de maatregelen zullen bijdragen aan een betere 
waterkwaliteit. Uit de onderzoeken die in de periode tot en met 2015 worden uitgevoerd, 
kunnen nog maatregelen volgen voor de periode tot en met 2015 of na 2015. De kosten 
van deze aanvullende maatregelen – die voor rekening van verschillende partijen 
kunnen komen – zijn uiteraard niet opgenomen in de kostenoverzichten.

De kosten zijn per organisatie opgenomen en er is een verdeling gemaakt naar het type 
maatregel.
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 3.4.1 IJsselmeerpolders
In tabel 3.11 zijn de kosten opgenomen van de maatregelen die voor de IJsselmeer -
polders worden voorgesteld. Het gaat om een totaaloverzicht van maatregelen die  
door Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland worden uitgevoerd.  
Het waterschap overlegt  met de gemeente Almere nog over maatregelen die de 
gemeente uitvoert.

TABEL 3.11
Gebied IJsselmeerpolders kostensoorten

Type maatregel Investerings- 
kosten (€ )

Grond- 
verwerving

Inrichtings- 
kosten

–  Aanleg natuurvriendelijke/duurzame oevers in 
tochten, vaarten en plassen

–  Verwijderen gecreosoteerde oeverbeschoeiing in 
combinatie met aanleg natuurvriendelijke/duurzame 
oevers

30.200.000 4.500.000 25.700.000

– Natuurvriendelijk maaibeheer

Totaal 30.200.000 4.500.000 25.700.000

(alle bedragen zijn inclusief BTW)

Geraamd zijn de kosten van inrichtings- en beheersmaatregelen in tochten, vaarten en 
plassen. Het gaat dan alleen om het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, soms in 
combinatie met het verwijderen van gecreosoteerde oeverbeschoeiing. Het ‘KRW-proof ’ 
uitvoeren van het maaibeheer brengt, naar wordt aangenomen, geen extra kosten met 
zich mee. 

De aanleg van natuurvriendelijke/duurzaam ingerichte oevers wordt in het huidige 
tempo van circa 20 kilometer per jaar voortgezet. Bij het verschijnen van het eerste 
Stroomgebiedbeheerplan eind 2009 zal circa 17 procent van de oevers die voor inrichting 
in aanmerking komen, daadwerkelijk zijn ingericht. In 2015 zal bij dit uitvoeringstempo 
26 procent van de oevers zijn ingericht. Het doelbereik komt hiermee op 65 procent in 
2015. Wanneer het huidige tempo wordt voortgezet, zal in 2027 40 procent van de oevers 
natuurlijk/duurzaam zijn ingericht, waarmee het doel is bereikt.

In tabel 3.12 zijn de kosten opgenomen zoals die per organisatie worden voorzien.

TABEL 3.12 
Gebied IJsselmeerpolders kostendrager

Investerings- 
kosten (€ )

Grond- 
verwerving

Inrichtings- 
kosten

– Provincie Flevoland 4.800.000 700.000 4.100.000

– Waterschap Zuiderzeeland 25.000.000 3.800.000 21.200.000

– Gemeente Almere 3 400.000 400.000

Totaal 30.200.00 4.500.000 25.700.000

(alle bedragen zijn inclusief BTW)

In tabel 3.13 is onderscheid gemaakt in de periode 2007 – 2015 en de periode ná 2015 om 
aan te geven hoe de fasering van maatregelen er uitziet.

TABEL 3.13
Gebied IJsselmeerpolders faseren; periode t/m 2015 en ná 2015

Investerings- 
kosten (€ )

Periode
t/m 2015

Periode
ná 2015

– Provincie Flevoland 4.800.000 2.400.000 2.400.000

– Waterschap Zuiderzeeland 25.000.000 8.300.000 16.700.000

– Gemeente Almere 400.000 300.000 100.000

Totaal 30.200.00 11.000.000 19.200.000

(alle bedragen zijn inclusief BTW)

 

3 De maatregelen komen voort uit het werkproces in het gebied IJsselmeerpolders. Het Waterschap Zuiderzeeland overlegt nog 
met de gemeente Almere over de precieze uitvoering van de maatregelen.
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 3.4.2 Veluwe
De kosten die zijn gemoeid met de uitvoering van de voorgestelde maatregelen in het 
Veluwegebied zijn opgenomen in tabel 3.14. 

TABEL 3.14
Gebied Veluwe kostensoorten

Type maatregel Investerings-
kosten (€)

Grond- 
verwerving

Inrichtings-
kosten

– Natuurvriendelijke inrichting

–  Natuurvriendelijke vooroevers

–  Verwijderen gecreosoteerde oeverbeschoeiing

–  Baggeren waterbodem Grift

–  Kunstwerken passeerbaar maken voor vis

–  Visvriendelijk gemaalbeheer

–  Saneren waterbodem

–   Stelpost bijdrage waterschap aan saneren 
Apeldoorns Kanaal

–  Aanpassen RWZI Epe

–   Aanpassen RWZI Harderwijk  
(bedrag opgenomen bij IJsselmeergebied)

–  Bufferstroken aanleggen

–  Rietmoeras aanleggen

–  Onderzoek aanpak overstorten

–   Onderzoek ecologische effecten vervuilde 
waterbodem in Oude IJsselarm

–   Onderzoek vervuilde waterbodem Apeldoorns Kanaal 
actualiseren

–  Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer

–  Onderzoek diffuse bronnen in stedelijk gebied

–  Onderzoek nutriëntenpilot

–  Onderzoek RWZI Heerde

–  Voorlichting en educatie

17.090.000

10.000

1.530.000

4.070.000

2.480.000

4.500.000

4.000.000 

4.700.000

 

690.000

700.000

50.000

50.000 

100.000 

pm

100.000

100.000

25.000

60.000

4.748.000

 

 

676.400

213.600

12.342.000

10.000

1.530.000

4.070.000

2.480.000

4.500.000

4.000.000 

4.700.000

 

13.600

486.400

Totaal 40.255.000 5.638.000 34.617.000

(alle bedragen zijn inclusief BTW)

In het Apeldoorns Kanaal en de Oude IJsselarm liggen vervuilde waterbodems. Saneren 
van deze bodems is kostbaar. Als alternatief kan isoleren van de bodem een optie zijn. 
De ecologische effecten én de mogelijke maatregelen worden onderzocht. Gezien de 
verwachte hoge kosten van eventuele maatregelen is de inschatting dat uitvoering pas 
na 2015 zal worden gepland. Vooruitlopend hierop heeft het waterschap een stelpost 
opgenomen van 4 miljoen euro als bijdrage aan de aanpak van het Apeldoorns Kanaal.
 
Aan de maatregel ‘natuurvriendelijk onderhoud’ verwacht het waterschap jaarlijks ruim 
200.000 euro extra uit te geven.

In tabel 3.15 zijn de kosten per organisatie opgenomen.

TABEL 3.15
Gebied Veluwe kostendrager

Investerings- 
kosten (€ )

Grond- 
verwerving 

Inrichtings- 
kosten

– Provincie Gelderland/rijk 12.234.000 2.080.000 10.154.000

– Waterschap Veluwe 27.098.000 2.766.000 23.847.000

– Gemeenten 131.000 131.000

– Derden 792.000 792.000 pm

Totaal 40.255.000 5.638.000 34.617.000

(alle bedragen zijn inclusief BTW)
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In tabel 3.16 is onderscheid gemaakt in de periode 2007 – 2015 en de periode ná 2015 om 
inzicht te geven in de fasering van maatregelen.

TABEL 3.16
Gebied Veluwe faseren; periode t/m 2015 en ná 2015

Investerings- 
kosten (€ )

Periode
t/m 2015 

Periode
ná 2015

– Provincie Gelderland/rijk 12.234.000 9.994.000 2.340.000

– Waterschap Veluwe 27.098.000 18.858.000 8.140.000

– Gemeenten 131.000 131.000 pm

– Derden 792.000 792.000 pm

Totaal 40.255.000 29.775.000 10.480.000

(alle bedragen zijn inclusief BTW)

 3.4.3 Vallei & Eem
De kosten die zijn gemoeid met de uitvoering van maatregelen in het gebied  
Vallei & Eem zijn opgenomen in tabel 3.17. 

TABEL 3.17
Gebied Vallei & Eem kostensoorten

Type maatregel Investerings-
kosten (€)

Grond-
verwerving

Inrichtings-
kosten

–  Aanpassen dwarsprofiel en aanbrengen variatie in 
substraat/structuur

–  Aanpassen dwarsprofiel, aanbrengen variatie in 
substraat/structuur en aanleg natuurvriendelijke  
oever

–  Aanleg meanders in brede meanderzone (40m)

–  Aanleg meanders in smalle meanderzone (20m)

–  Aanleg natuurvriendelijke oevers, met of zonder 
damwand

–  Stuwen passeerbaar maken voor vis

–  Verwijderen van stuwen

–  Aanplanten houtopstanden

–  Aanleg van slibvangen

–  Vaste kosten natuurvriendelijke oevers stapstenen 
Valleikanaal-Binnenveld

–  Landelijk mestbeleid

–  Verbeteren fosfaatverwijdering RWZI’s

–  Verminderen afspoeling erven

–  Natuurvriendelijk onderhoud 
4

–  Aanpassen overstorten

2.297.783 

4.242.350 
 

4.366.031

2.426.110

3.541.400 

1.231.728

48.240

27.336

12.645.218

3.069.000 

43.400.000

114.702

2.000.000

393.107 

2.096.152 
 

2.381.759

954.790

245.000 

2.908.657

1.904.676 

2.146.198 
 

1.984.272

1.471.320

3.296.400 

1.231.728

48.240

27.336

9.736.561

3.069.000 

43.400.000

114.702

2.000.000

Totaal 79.409.898 8.979.465 70.430.433

(alle bedragen zijn inclusief BTW)

4 Onder natuurvriendelijk onderhoud worden maatregelen verstaan als: handmatig onderhoud, vervangen maaihark 
door maaikorf en afvoer van maaisel, maaiboot vervangen door maaikorf, verlagen maaifrequentie en gedifferentieerd 
onderhoud.
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De aanleg van ecologische verbindingszones wordt in de periode tot en met 2015 in 
verhoogd tempo voortgezet. Het is de bedoeling dat deze maatregelen in 2015 zijn 
uitgevoerd. Na 2015 zullen in het gebied Vallei & Eem nog enkele inrichtingsmaatregelen 
worden uitgevoerd.
Voor beken waar verbetering van het stromende karakter geen doelstelling is, is 
aanleg van natuurvriendelijke oevers een belangrijke maatregel; voor beken met een 
doelstelling voor stroming wordt de verbindingszone meegenomen in de herinrichting 
(profielaanpassing) van de beek. 

Herinrichting van de beken maakt ecologisch maaibeheer mogelijk. Na de herinrichting 
is tijd nodig voordat een zekere evenwichtssituatie ontstaat. Vanaf dat moment zal 
ecologisch maaibeheer het maximale effect hebben. Pas ná 2015 is het grootste deel van 
het effect te verwachten. 

Om in de Zuidelijke Randmeren de ecologische doelen te halen, krijgen in het gebied 
Vallei & Eem zeven van de acht RWZI’s een vierde trap op de zuivering. Het verwachte 
effect van de maatregel is verlaging van de huidige fosfaatconcentraties van 0,3 tot 0,5 
mg/l in de zomer tot maximaal 0,18 mg/l. Dit betekent een flinke kwaliteitsverbetering 
voor de Eem, het Valleikanaal, de Heiligenbergerbeek en de polders van waaruit water  
de Eem wordt ingelaten.

In tabel 3.18 zijn de kosten per organisatie opgenomen in het gebied Vallei & Eem.

TABEL 3.18
Gebied Vallei & Eem kostendrager

Investerings- 
kosten (€)

Grond- 
verwerving

Inrichtings- 
kosten

– Provincie Gelderland/rijk 18.220.039 1.427.494 16.792.545

– Provincie Utrecht/rijk 18.434.513 1.676.610 16.757.903

– Waterschap Vallei & Eem 40.755.346 5.875.361 34.879.985

– Gemeente Veenendaal 2.000.000 2.000.000

Totaal 79.409.898 8.979.465 70.430.433

(alle bedragen zijn inclusief BTW)

In tabel 3.19 is onderscheid gemaakt in de periode 2007 – 2015 en de periode ná 2015 om 
aan te geven hoe de fasering van de uitvoering er uitziet.

TABEL 3.19
Gebied Vallei & Eem faseren; periode t/m 2015 en ná 2015 

Investerings- 
kosten (€)

Periode  
t/m 2015

Periode  
ná 2015

– Provincie Gelderland/rijk 18.220.039 18.220.039

– Provincie Utrecht/rijk 18.434.513 18.434.513

– Waterschap Vallei & Eem 40.755.346 29.630.752 11.124.594

– Gemeente Veenendaal 2.000.000 2.000.000

Totaal 79.409.898 68.285.304 11.124.594

(alle bedragen zijn inclusief BTW)

 3.4.4 Uitgelicht; verschillen tussen de waterschappen 
Uit de overzichten van maatregelen blijken duidelijke verschillen tussen de drie 
waterschappen in Rijn-Midden. In deze paragraaf worden de meest opmerkelijke 
verschillen per thema toegelicht, waaronder de verschillen in kosten en fasering.

Zuiveringen
De waterschappen Vallei & Eem en in mindere mate Veluwe zetten in op het aanpassen 
van de zuiveringen. Waterschap Zuiderzeeland doet dit niet. Redenen hiervan zijn dat 
het rendement van de zuiveringen in de IJsselmeerpolders al ruim boven de 90 procent 
ligt (fosfaat) en dat er nauwelijks opgaven zijn voor nutriënten in dit gebied. In de 
gebieden Veluwe en Vallei & Eem voldoen de zuiveringen weliswaar aan de wettelijke 
eisen, maar is er ten behoeve van benedenstrooms gelegen gebieden winst te behalen 
uit hogere zuiveringsrendementen. Het aanpassen van de zuiveringen in die gebieden 
is effectief voor het halen van de ecologische doelen in benedenstrooms gelegen 
waterlichamen.
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Aanpak waterbodems
In het gebied van Waterschap Veluwe is de aanpak van de waterbodem een effectieve 
maatregel om de kwaliteitsdoelen in de waterlichamen te bereiken, met name in de 
waterlichamen de Grift en het Apeldoorns Kanaal. De precieze maatregelen zijn nog 
nader te bepalen.

In de gebieden Vallei & Eem en IJsselmeerpolders wordt gebaggerd, maar dit gebeurt 
vanwege het op orde houden van de watersystemen voor de waterkwantiteit. Voor het 
halen van de KRW-doelen is baggeren in die gebieden niet nodig. Daarom zijn deze 
maatregelen niet opgenomen in de overzichten van beide gebieden, met uitzondering 
van een kleine baggerinspanning in het waterlichaam Harderbroek.

Beekherstel/meanderen
In de gebieden van de waterschappen Veluwe en Vallei & Eem komen verschillende 
beken voor die in het verleden zijn aangepast aan de eisen van de landbouw. Dat 
betekent dat ze zijn genormaliseerd en gekanaliseerd. Om de ecologische doelen te 
bereiken, is het nodig dat beken weer kunnen meanderen en dat bepaalde ingrepen 
uit het verleden ongedaan worden gemaakt (beekherstel). In het poldergebied van 
Zuiderzeeland komen geen beken voor; de maatregel beekherstel/meanderen is daarom 
niet opgenomen voor de IJsselmeerpolders.

Stuwen, sluizen en gemalen passeerbaar maken voor vis
Harde barrières, zoals stuwen, sluizen en gemalen, belemmeren de vrije doorgang  
voor vissen. Zulke barrières komen in de gebieden van de drie waterschappen voor. 
De waterschappen Vallei & Eem en Veluwe zijn van plan maatregelen te nemen om 
die belemmeringen op te heffen. In het gebied van Waterschap Zuiderzeeland zijn 
de barrières geen belemmeringen voor het halen van de doelen voor vissen. Wel 
zijn er ten aanzien van vis mogelijk knelpunten op plaatsen waar de wateren van de 
IJsselmeerpolders en de omliggende rijkswateren samenkomen. In 2008 wordt bezien  
of het nodig is de mogelijke knelpunten op te lossen. Belemmeringen op de knoop-
punten van de rijkswateren en het gebied van Waterschap Veluwe kunnen worden 
weggenomen. Op de plaatsen waar het gebied van Waterschap Vallei & Eem en de 
benedenstrooms gelegen rijkswateren samenkomen, zijn geen knelpunten voor vis.

Rietmoeras/helofyten
De waterschappen verschillen ook wat betreft het toepassen van emissiebeperkende 
maatregelen, aanvullend op het generieke beleid. Zo blijkt het in de gebieden van water-
schappen Vallei & Eem en Veluwe zinvol te zijn om lokaal rietmoeras, helofytenfilters 
en slibvangen aan te leggen om in het zomerhalfjaar de concentraties nutriënten op 
een gunstig niveau te krijgen. Dergelijke maatregelen leveren dan een bijdrage aan het 
halen van de KRW-doelen. In het gebied van Zuiderzeeland zou dit een druppel op de 
gloeiende plaat zijn, gezien de nutriëntenrijke kwel die aan de oppervlakte komt. Hier 
zijn zulke maatregelen dan ook niet opgevoerd.

Kosten en fasering
In het gebied van Waterschap Vallei & Eem valt de KRW-opgave grotendeels binnen 
de kaders van het Reconstructieplan en de Overeenkomst waterthema’s reconstructie. 
De partijen in het gebied hebben over de uitvoering al overeenstemming bereikt. Dat 
betekent dat de maatregelen voor de KRW vrijwel volledig in de periode tot en met 2015 
worden uitgevoerd en de resterende maatregelen na 2015.

De partijen in de IJsselmeerpolders volgen de afgesproken uitvoeringstermijn voor de 
aanleg van natuurvriendelijke/duurzame oevers. Deze termijn loopt tot en met 2027. 
Versnelling van de uitvoering zou onder meer kapitaalvernietiging betekenen en  
een extra lastenstijging met zich meebrengen. In de IJsselmeerpolders is ongeveer  
65 procent van de benodigde natuurvriendelijke oevers in 2015 aangelegd; de overige  
35 procent wordt geleidelijk uitgevoerd in de periode daarna tot 2027.
In het gebied Veluwe valt de KRW-opgave grotendeels binnen de kaders van het 
bestaande beleid dat is vastgelegd in de zogenaamde Stroomgebieduitwerkingsplannen 
(SUP’s) en de Waterovereenkomst Veluwe. De partijen in het gebied hebben over de 
uitvoering al overeenstemming bereikt. Dat betekent dat de maatregelen voor de KRW 
vrijwel volledig in de periode tot en met 2015 worden uitgevoerd. De dan nog resterende 
maatregelen volgen na 2015. Versnelling van de uitvoering zou een extra lastenstijging 
met zich meebrengen voor de periode tot en met 2015.
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 3.4.5 IJsselmeergebied
De KRW-maatregelen die Rijkswaterstaat wil uitvoeren in de zes waterlichamen zijn 
opgenomen in tabel 3.20, inclusief de in het huidige beleid voorgenomen maatregelen.

TABEL 3.20
IJsselmeergebied faseren; periode t/m 2015 en ná 2015

Waterlichaam/
Maatregel

Investerings- 
kosten (€)

Periode  
t/m 2015

Periode  
ná 2015

IJsselmeer
– Bodemsanering
– Aanleg twee vispassages Afsluitdijk
– Vispassage in nieuw spuimiddel Afsluitdijk
– Visvriendelijk spuisluisbeheer Afsluitdijk
– Visvriendelijk schutsluisbeheer Afsluitdijk
– Duurzame visserij (visserijbeperkende maatregelen)
– Verbeteren visintrek omliggend gebied
–  Aangepast beheer in verband met 

drinkwaterbeschermingszone (Andijk)

3.294.000
2.200.000

40.000
40.000

800.000

3.294.000
2.200.000

40.000
40.000

400.000 400.000

Markermeer
– Visvriendelijk beheer spuisluizen
– Visvriendelijk beheer schutsluizen
– Aanleg vispassage in spuikoker
– Duurzame visserij (visserijbeperkende maatregelen)
– Verbeteren visintrek omliggend gebied 5

– Studie slibproblematiek
– Aanleg moerasgebied; planstudie (géén KRW)

40.000
40.000

800.000

1.400.000
350.000

40.000
40.000

400.000

700.000
250.000

400.000

700.000
100.000

Ketelmeer en Vossemeer
– Bodemsanering
– Uitbreiden ondiepe zone
– Maaibeheer riet

43.626.000
1.930.000

43.626.000
1.930.000

Randmeren Oost
– Bodemsanering
– Uitbreiden ondiepe zone
– Maaibeheer riet
– Duurzame visserij; beheersvisserij brasem
– Aanpassen RWZI Harderwijk
– Verbeteren visintrek omliggend gebied 5

– Beekherstel Veluwerandmeren

1.370.000
20.000.000

7.575.000
200.000

2.843.000

1.370.000

7.575.000
200.000
780.000

20.000.000

2.063.000

»

Waterlichaam/
Maatregel

Investerings- 
kosten (€)

Periode  
t/m 2015

Periode  
ná 2015

Randmeren Zuid
– Ecologisch herstel Eem- en Gooimeer
– Lokale herinrichting oevers
– Duurzame visserij; beheersvisserij brasem
– Maaibeheer riet

12.300.000
3.500.000

Zwartemeer
– Herstel en inrichting Zwarte Meer
– Uitbreiden ondiepe zone
– Duurzame visserij; beheersvisserij brasem
– Herstel vispassage
– Bodemsanering (géén KRW)

275.000
8.000.000

275.000
8.000.000

Totaal 110.623.000 75.460.000 35.163.000

(alle bedragen zijn inclusief BTW)

In tabel 3.21 zijn de kosten per organisatie opgenomen.

TABEL 3.21
IJsselmeergebied kostendrager

Investerings- 
kosten (€)

– Rijkswaterstaat 109.605.000

– Waterschap Veluwe 1.018.000

Totaal 110.623.000

(alle bedragen zijn inclusief BTW)

5 Uitvoering van maatregelen is afhankelijk van de medewerking van de waterschappen. Definitieve opname van maatregelen 
in het BPRW is afhankelijk van de initiatieven van waterschappen voor vistrekmaatregelen.
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Meerdere partijen zijn verantwoordelijk voor de maatregelen op het gebied van 
duurzame visserij in de meren, vismigratie tussen de rijkswateren en de regionale 
wateren, en maaibeheer van het riet. In onderstaande tabel is per waterlichaam 
opgenomen wie voor welke maatregelen verantwoordelijk is.

TABEL 3.22
IJsselmeergebied maatregelen voor vis en riet

Waterlichaam Maatregel Organisatie

IJsselmeer Duurzame visserij: visbeperkende 
maatregelen

Ministerie van LNV en de Visstand- 
beheercommissie IJsselmeer/Markermeer i.o.

IJsselmeer Verbeteren visintrek omliggend gebied Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân  
en Waterschap Zuiderzeeland

Markermeer Duurzame visserij: visbeperkende 
maatregelen

Ministerie van LNV en de Visstand-
beheercommissie IJsselmeer/Markermeer i.o.

Markermeer Verbeteren visintrek omlig gend gebied Hoogheemraadschap Amstel, Gooi & Vecht, 
Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier en Waterschap Zuiderzeeland

Randmeren 
Zuid

Maaibeheer riet (80 ha) Staatsbosbeheer

Randmeren 
Zuid

Duurzame visserij: beheersvisserij brasem Visstandbeheercommissie Zuidelijke 
Randmeren

Randmeren 
Oost

Maaibeheer riet (190 ha) Terreinbeheerders: gemeente Kampen, 
gemeente Harderwijk, Recreatie 
Gemeenschap Veluwe, Waterschap Veluwe, 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Randmeren 
Oost

Duurzame visserij: beheersvisserij brasem Visstandbeheercommissie Oostelijke 
Randmeren

Randmeren 
Oost

Verbeteren visintrek omlig gend gebied Waterschap Veluwe en Waterschap 
Zuiderzeeland

Ketelmeer & 
Vossemeer

Maaibeheer riet (105 ha) Terreinbeheerders: gemeente Kampen en 
Noorderstaete, Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer

Zwarte Meer Maaibeheer riet (320 ha) Terreinbeheerders: gemeente Kampen en 
Noorderstaete, Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer

De kosten voor deze maatregelen zijn niet nader gespecificeerd.

 

 3.4.6 Grondwater
Deze paragraaf laat per provincie zien welke maatregelen worden voorzien om de KRW-
doelen voor grondwater in Rijn-Midden te halen. Hierin zijn ook de maatregelen en 
kosten voor de Natura 2000-gebieden opgenomen, voorzover die een relatie hebben met 
de KRW. De provincies zullen ook bij het rijk en de drinkwaterbedrijven extra financiële 
middelen vragen voor het saneren van puntbronnen.

Maatregelen grondwater Flevoland
Tabel 3.23 toont welke maatregelen de Provincie Flevoland voorziet om te kunnen 
voldoen aan de KRW-opgave voor grondwater. 

TABEL 3.23
Flevoland maatregelen en kosten

Maatregel Investerings-
kosten (€)

Periode  
t/m 2015

Periode  
ná 2015

–  Onderzoek op 22 risicovolle bodemverontreinings-
locaties

– 1 Sanering vóór 2015 (aanname)

– Dossieronderzoek 16 benzineservicestations

–  Aanpassen afwegingskader Wet bodembescherming; 
bij beschikkingen binnen de 100-jaarszone rekening 
houden met winning

165.000 
6 

 125.000 tot   
250.000 

6

165.000 

125.000 tot 
 250.000

–  Stimuleringsprojecten verbeteren kwaliteit grond- en 
oppervlaktewater gericht op minder/ander gebruik 
bestrijdingsmiddelen landbouw + monitoring +  
communicatie (met boeren, burgers én Ctgb)

474.500 474.500

Totaal 764.500 tot 
889.500 

764.500 tot
889.500

(alle bedragen zijn inclusief BTW)

De stimuleringsmaatregelen zijn onderdeel van de regionale ambitie van Flevoland en 
vallen buiten de werkingssfeer van de KRW.

6   Deze kosten zijn niet voor Flevoland, gelet op de ligging van de locatie in Gelderland (gemeente Nunspeet).
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In tabel 3.24 zijn de kosten uitgesplitst naar kostendrager.

TABEL 3.24
Gebied Flevoland kostendrager

Investerings- 
kosten (€)

– Provincie Flevoland 474.500 
7

– (Perceelseigenaren binnen de) Provincie Gelderland 290.000 tot 
415.000 

8

Totaal 764.500 tot 
889.500

(alle bedragen zijn inclusief BTW)

Met een beperkte hoeveelheid werk en budget kan de relatief grote grondwater-
onttrekking van Bremerberg worden veiliggesteld.

De financiële middelen voor de stimuleringsprojecten (474.500 euro) zijn geregeld in  
het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (ILG) van Flevoland.

De effecten van de maatregelen op het gebied van bestrijdingsmiddelen zijn niet direct 
te koppelen aan een concreet doelbereik. Toch kunnen ze bijdragen aan een betere 
kwaliteit van het grondwater, doordat dankzij goede voorlichting middelen bewuster 
worden gebruikt. 

7  Deze kosten zijn onderdeel van het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied.
8 Het betreft een kostenraming, de werkelijke kosten volgen uit het (dossier)onderzoek. Deze kosten kunnen volgens  

de inventarisatie van Grontmij in 2007 verhaald worden op de eigenaren van de betreffende percelen.

Maatregelen grondwater Utrecht
In onderstaande tabel zijn per maatregel de kosten opgenomen voor het Rijn- 
Middengedeelte van de Provincie Utrecht. Hieronder vallen ook de maatregelen  
voor de Natura 2000-gebieden, voor zover sprake is van een relatie met de KRW.

TABEL 3.25
Utrecht maatregelen en kosten

Maatregel Investerings- 
kosten (€)

Periode  
t/m 2015

Periode  
ná 2015

–  Onderzoek en mogelijk saneren  
50 locaties Wet bodembescherming, 
 33 locaties historische bodemverontreiniging en 
saneren 6 bodemverontreinigingslocaties (inschatting)

6.011.000 2.636.000 3.375.000

–   Bestrijdingsmiddelen: stimulering en voorlichting 
gericht op minder uitspoeling

70.000 pj 70.000 pj

–  Bestrijdingsmiddelen: monitoring, registratie  
en evaluatie gebruik, handhaving

18.000 pj 18.000 pj

–  Bestrijdingsmiddelengebruik gemeenten,  
barometer zilver

41.000 pj 41.000 pj

–  Opvragen en evalueren van mogelijke 
kwaliteitsproblemen ruwwater/toestromend 
grondwater

9.000 9.000

–  Terughoudend strooibeleid/met prioriteit vervangen 
van riolering in beschermde gebieden

– Maatregelen Natura 2000-gebied Groot Zandbrink 9 1.360.000 200.000 1.160.000

–  Maatregelen Natura 2000-gebied Hel en Blauwe hel  
(behorend bij Bennekomse Meent) 9

750.000
+ pm ná 2015

350.000 400.000  
+ pm

Totaal

(alle bedragen zijn inclusief BTW)

8.130.000   
+ 129.000 pj  

+ pm ná 2015

4.175.000  
+ 129.000 pj

3.955.000  
+ pm

9 De Provincie Utrecht en de waterschappen stemmen in 2008 nog de kosten en maatregelen voor de Natura 2000-gebieden af, 
voordat deze worden opgenomen in de ‘ontwerp-waterplannen’.
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Tabel 3.26 geeft weer wie de kosten van de maatregelen voor zijn rekening neemt.

TABEL 3.26
Gebied Utrecht kostendrager

Kosten (€) Per jaar

– Provincie Utrecht/rijk/marktpartijen 10 6.011.000

– Provincie Utrecht 536.500 88.000

– Rijk 1.055.000

– Waterschap Vallei & Eem 527.500

– Gemeente Amersfoort 17.630

– Gemeente Leusden 2.460

– Gemeente Soest 20.910

Totaal 8.130.000  
+ pm ná 2015

129.000 pj 
+ pm ná 2015

(alle bedragen zijn inclusief BTW)

10 Een nadere verdeling voor het saneren van puntbronnen komt later tot stand.

Maatregelen grondwater Gelderland
In onderstaande tabel staan de maatregelen die de Provincie Gelderland voorziet om te 
kunnen voldoen aan de KRW-opgave voor grondwater in het Rijn-Middengedeelte van 
de provincie. Hierin zijn ook de maatregelen opgenomen voor de Natura 2000-gebieden, 
voor zover er een relatie is met de KRW.

TABEL 3.27
Gelderland maatregelen en kosten

Maatregel Investerings- 
kosten (€)

Periode  
t/m 2015

Periode 
ná 2015

–  Maatregelen Natura 2000-gebied  
‘Landgoederen Brummen’

2.210.000 2.210.000

–  Maatregelen Natura 2000-gebied  
‘Bennekomse Meent’

6.300.000 6.300.000

–  Onderzoek bodemverontreiningen  
24 wbb- en 9 hbb-locaties

780.000 780.000

–  Saneren bodemverontreinigingen  
24 wbb- en 9 hbb- locaties

1.500.000 750.000 750.000

Totaal 10.790.000 10.040.000 750.000

(alle bedragen zijn inclusief BTW)
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Tabel 3.28 geeft weer wie de kosten van de maatregelen voor zijn rekening neemt.

TABEL 3.28
Gebied Gelderland kostendrager

Kosten (€)

– Provincie Gelderland/rijk/marktpartijen 11 2.280.000

– Provincie Gelderland 8.300.000

– Waterschap Veluwe 210.000

Totaal 10.790.000

(alle bedragen zijn inclusief BTW)

 

 3.5 Relatie KRW met overige opgaven
 
 3.5.1 Natura 2000

In Rijn-Midden hebben de provincies, de waterschappen en het ministerie van LNV in 
hun gebiedsproces geïnventariseerd over welke maatregelen voor Natura 2000-doelen de 
partijen het eens zijn en over welke maatregelen nog niet. Het gaat dan om maatregelen 
die de achteruitgang in de zogenaamde sense of urgency-gebieden stoppen en KRW-
maatregelen die bijdragen aan het bereiken van de Natura 2000-doelstellingen. De 
maatregelen hebben alleen betrekking op Natura 2000-gebieden die een relatie hebben 
met een grond- of oppervlaktewaterlichaam. 

De maatregelen voor de Natura 2000-gebieden waarover geen consensus is bereikt, 
worden uitgewerkt in het traject van de beheerplannen die op grond van de Natuur-
beschermingswet in de periode 2010 – 2012 voor de Natura 2000-gebieden worden 
opgesteld. 

Rijkswaterstaat, die coördinerend beheerder is voor het IJsselmeergebied, stemt de 
planning van het beheerplan Natura 2000 af op die van het BPRW.

De samenwerkende partijen in Rijn-Midden hebben geconcludeerd dat met de 
maatregelen voor de Natura 2000-gebieden in ieder geval de achteruitgang wordt 
gestopt in de sense of urgency-gebieden en een (forse) stap wordt gezet in het bereiken 

11 Een nadere verdeling voor het saneren van puntbronnen komt later tot stand.

van de instandhoudingsdoelen. Voor de overige Natura 2000-gebieden wordt verwacht 
dat de benodigde watercondities in 2015 met de voorgenomen maatregelen kunnen 
worden bereikt. 

De maatregelen voor de Natura 2000-gebieden zijn opgenomen in de overzichten van  
de provincies in paragraaf 3.4.

 3.5.2 Zwemwaterlocaties
De Europese Zwemwaterlichtlijn is op 24 maart 2006 in werking getreden. Volgens 
de nieuwe richtlijn mag het risico op misselijkheid en maagdarmstoornissen door 
zwemmen op locaties in binnenwateren maximaal 10 procent zijn. In Rijn-Midden 
liggen ruim zestig zwemwaterlocaties.

In Nederland is ervoor gekozen om de Zwemwaterrichtlijn en de KRW gedeeltelijk te 
koppelen. Het gaat immers in beide gevallen om een goede waterkwaliteit. Om die 
reden liggen de maatregelen naar verwachting in elkaars verlengde. Volgens landelijke 
afspraak wordt voor de eerste planperiode van het SGBP gefocust op zwemwaterlocaties 
waarvan het vermoeden bestaat of waarvan uit meetgegevens bekend is, dat er maat-
regelen nodig zijn om te voldoen aan de doelen van de nieuwe Zwemwaterrichtlijn.

Hierna is per gebied in Rijn-Midden opgenomen hoe de zwemwaterlocaties er voorstaan.
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IJsselmeerpolders
In de IJsselmeerpolders liggen acht zwemwaterlocaties. In 2007 is onderzocht of 
maatregelen nodig zijn om aan de eisen van de Zwemwaterrichtlijn te voldoen.  
De uitkomst is dat op geen van de locaties structurele problemen te verwachten zijn. 
Er zijn dan ook geen maatregelen nodig. Via monitoring zal Waterschap Zuiderzeeland 
in de gaten houden of in het bijzonder blauwalgen en watervogels de kwaliteit van het 
zwemwater kunnen aantasten.

Veluwe
Waterschap Veluwe heeft de vijf zwemwaterlocaties in het gebied onderzocht op 
knelpunten. Alle vijf locaties – Cortenoever, Kievitsveld, Zandenplas, Bussloo en 
Heerderstrand – hebben de kwalificatie ‘uitstekend’. Er zijn geen maatregelen nodig  
om aan de eisen van de Zwemwaterrichtlijn te voldoen.

IJsselmeergebied
Rijkswaterstaat is in 2007 begonnen met het onderzoeken van ruim vijftig zwemwater-
locaties in het IJsselmeergebied. De resultaten zullen in 2008 en 2009 gefaseerd 
beschikbaar komen.

Bij de locaties Elburg en Naarden is inmiddels vast komen te staan dat watervogels  
de zwemwaterkwaliteit kunnen beperken. Rijkswaterstaat, de betreffende provincie  
en de beheerders van de zwemwaterlocaties overleggen over de aanpak van watervogels. 
Dit is mogelijk lastig te verenigen met de doelen van Natura 2000. 

De kwaliteit van het water op de locaties in het Eem- en Gooimeer wordt voor een groot 
deel bepaald door de nutriënten in het oppervlaktewater en de waterbodem. De hoge 
concentraties fosfaat zorgen voor overmatige groei van blauwalgen. In het kader van het 
project Bestrijding Eutrofiëring Zuidelijk Randmeren (BEZEM) en de Reconstructie hebben 
Rijkswaterstaat, Waterschap Vallei & Eem, de provincies Gelderland en Utrecht en de 
agrarische sector afspraken gemaakt om de eutrofiëring aan te pakken. De verwachting 
is dat hiermee de kwaliteit van het (zwem)water aanzienlijk verbetert.

Vallei & Eem
In het gebied van Vallei & Eem zijn in ieder geval maatregelen nodig op de locaties 
Henschotermeer en Zeumeren. Voor de andere zwemwaterlocaties, die als minder 
risicovol zijn aangemerkt, wordt de komende jaren onderzocht of maatregelen nodig 
zijn. Op basis van de huidige inzichten worden hier geen problemen verwacht. 

Het waterschap heeft voor de locaties Henschotermeer en Zeumeren een beheeradvies 
gegeven aan het recreatieschap, de beheerder van de locatie. Het advies voor het 
Henschotermeer was om periodiek – bijvoorbeeld elke vijf jaar – het bodemslib weg te 
zuigen om zo eutrofiëring tegen te gaan en de groei van blauwalgen te voorkomen.
Voor Zeumeren raadde het waterschap aan om de meeuwen te verjagen en het talud van 
de badzone steiler te maken, zodat het gebied onaantrekkelijk wordt als foerageerplaats 
voor meeuwen. 
Het recreatieschap heeft de maatregelen zo goed mogelijk uitgevoerd en ze lijken effect 
te hebben. Sinds 2004 vertoont de waterkwaliteit een zichtbare verbetering.

 3.5.3 WB21 en Stedelijke wateropgave
De waterbeheerders in Rijn-Midden zijn voorstander van een gecombineerde aanpak  
van WB21 en de KRW. Zij zien hierin de beste mogelijkheden om synergie te bereiken  
en aan te sluiten bij initiatieven van de verschillende partners in de werkgebieden.

De natuurvriendelijke inrichting van oevers is een voorbeeld van maatregelen die 
zowel de KRW als WB21 dienen. Door de aanleg van deze oevers naar locatie en tijd zo 
te plannen dat ook de wateropgave volgens WB21 wordt meegenomen, kan synergie op 
papier in praktijk worden omgezet.

IJsselmeerpolders
Waterschap Zuiderzeeland heeft onderzoek gedaan naar het effect van technische 
maatregelen op de kwantitatieve wateropgave. Volgens de huidige inzichten wordt 
met het bestaande beleid de WB21-opgave tot 2015 uitgevoerd. Ook hier is synergie van 
KRW- en WB21-maatregelen mogelijk. 

Veluwe
De gemeenten en het waterschap onderzoeken in de periode tot 2015 welke maatregelen 
nodig zijn voor het (verder) terugdringen van het effect van overstorten. Dit om de 
doelen te halen voor waterlichamen die rechtstreeks of indirect worden beïnvloed door 
stedelijk gebied. Waar op basis van eerder onderzoek al bekend is welke maatregelen 
nodig zijn, kunnen deze eventueel in de periode tot 2015 worden uitgevoerd. Als uit 
onderzoek blijkt dat nog andere maatregelen noodzakelijk zijn, zullen deze worden 
genomen in de periode 2015 – 2027, mits ze haalbaar en betaalbaar zijn.

Vallei & Eem
Het gebied van Vallei & Eem is op orde wat betreft de WB21-opgaven. In de komende 
periode worden geen maatregelen meer uitgevoerd voor de waterkwantiteitsopgave. 
De stedelijke wateropgave is beperkt tot de gemeente Veenendaal. Het is voor zowel 
de stedelijke wateropgave als de KRW nodig binnen de grenzen van Veenendaal vijf 
overstorten te saneren.



98 Rijn-Midden 99 Keuzenota over KRW-doelen, maatregelen en kosten

‘Er is hard en goed 
gewerkt, maar niemand 

die het ziet’

Zonder water geen leven, dat geldt voor de hele 
wereld, dus ook hier. Geen nieuw geluid, maar 
hoe ver en hoe diep die waarheid reikt, is voor 
mij pas manifest geworden toen ik anderhalf 
jaar geleden hoofdingenieur-directeur werd 
van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied. Ik 
kreeg toen in de volle omvang te maken 
met de implementatie van de Kaderrichtlijn 
Water. De architectuur van het werkproces 
was al klaar en het ging hier in Rijn-Midden al 
meteen om inhoud en om de effectiviteit van de 
samenwerking tussen de partners.

Over het werkproces in de regio niets dan goeds. 
Het blijkt dat Rijkswaterstaat zich als agentschap 
goed in zo’n regionale samenwerking kan voegen. 
Er wordt met grote inzet en toewijding gewerkt; 
we komen samen tot resultaten die een paar jaar 
geleden nog ondenkbaar waren, maar – en dat 
houdt mij mateloos bezig – niemand weet ervan. 
Water is, veel sterker dan bijvoorbeeld de droge 
infrastructuur, het privédomein van experts. Het 
waterverhaal gaat voorbij aan de gewone burger. 
Dat is doodzonde, want uiteindelijk zal dat een 
rem zijn op de vertaling van ambities naar concrete 
maatregelen. Als wij als beheerders en bestuurders 

roepen: ‘Eureka, we zijn eruit!’ zal de bevolking zich 
afvragen: ‘Waaruit?’

Niet voor niets eist Brussel publieke participatie, 
maar het is een hele toer om daarvoor een goede 
vorm te vinden. Met sportvissers, boeren en 
recreatieondernemers kun je praten omdat ze 
in belangengroepen zijn georganiseerd. Met de 
individuele burger hebben we echter nog geen 
basis voor een dialoog. Formele procedures met 
wettelijke inspraak genereren geen betrokkenheid. 
De incidentele landelijke informatiecampagnes 
over water gaan grotendeels teloor in de ruis van 
de vele mediacampagnes die permanent worden 
gevoerd. Op dit punt ligt voor mij dan ook een van 
de grote uitdagingen voor de komende jaren. We 
zullen, denk ik, op intelligente wijze veel meer 
gebruik moeten maken van nieuwe media én van de 
kansen die er zijn op het niveau van de gemeenten. 
Met name op lokaal niveau is immers de grootste 
confrontatie te verwachten tussen wat we willen  
en waar de bevolking begrip voor heeft.

Fred Delpeut hoofdingenieur-directeur  

RWS IJsselmeergebied 

Locatie Smedinghuis, Lelystad
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‘Meer en intensiever 
samenwerken’

Water is een onderwerp waar ik bijna dagelijks 
mee te maken heb. In mijn portefeuilles 
‘stedelijk beheer’ en ‘natuur in en rond de stad’ 
speelt het een prominente rol. Water is van 
levensbelang voor mens en natuur.

Toen de implementatie van de KRW op gang 
kwam, zaten we al op het goede spoor met ons 
beleid voor grond- en oppervlaktewater. Wij 
hebben een waterplan en een grondwaterplan 
dat al goed aansluit bij de nieuwe wetgeving 
en de Kaderrichtlijn Water. Je ziet dat terug 
bij de inrichting van nieuwe woonwijken. De 
watermaatregelen die we zelf al hadden bedacht 
kwamen een eind in de richting van de KRW-
doelstelling. In de toekomst worden gemeenten 
wettelijk verplicht een gemeentelijk rioleringsplan 
te hebben. Wij denken dat eenvoudig te kunnen 
realiseren door ons huidige rioleringsplan en het 
grondwaterplan te combineren.

Als het om water gaat, kun je niet in je eentje ope-
reren en moet je de handen ineen slaan. Gelukkig 
gebeurt dat steeds vaker. Meer en intensiever 
samenwerken en over de eigen gebiedsgrenzen 
heen kijken is noodzaak. Ik ben wat dat betreft blij 
met de grote vooruitgang die de afgelopen jaren op 
dit terrein is geboekt. Er is een goed contact met 
het Waterschap Vallei & Eem. We weten elkaar snel 

te vinden en maken afspraken over beheertaken. 
Als het dan bijvoorbeeld handig is om een bepaald 
water of een dijk over te dragen, dan gaan we vooral 
pragmatisch te werk. Dat bevalt me prima. Het gaat 
niet om ‘wij’ en ‘zij’, maar om ‘ons’.

Om samenwerking en afstemming in het hele 
beheergebied Gelderse Vallei & Eemvallei te 
verkrijgen, is een nieuwe overlegvorm in de maak. 
Alle gemeenten in het beheergebied gaan samen 
met het Waterschap Vallei & Eem en de provincies 
Utrecht en Gelderland een paar keer per jaar een 
regionaal wateroverleg houden. Op die momenten 
zitten alle bij het waterbeheer betrokken partijen bij 
elkaar om zaken af te stemmen, samenwerking te 
stimuleren en van elkaar te leren. Daarmee kunnen 
we een verbeterslag maken in de kwaliteit van het 
waterbeheer, efficiënter werken en kosten besparen. 
Dat overleg zal ook een goede aanvulling zijn op het 
Regionaal Bestuurlijk Overleg. We hebben zo meer 
kans op volwaardig overleg tussen gelijkwaardige 
partijen. Gemeenten met een afvaardiging in het 
RBO hebben weliswaar een vertegenwoordigende 
rol voor de andere gemeenten, maar het RBO is niet 
toegerust om bestuurlijke zaken tot in de finesses 
van de regionale wateren te sturen.

Hans van Daalen wethouder gemeente Amersfoort

Locatie Amersfoortse wijk De Laak
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‘Dankzij de KRW wordt 
nu veel intensiever 

samengewerkt’ 
Water is de structurerende factor in een  
land als Nederland, zowel kwalitatief als 
kwantitatief. Water is belangrijk voor de 
ruimtelijke ordening, de recreatie, de land -
bouw en dat belang zal in de komende jaren 
alleen maar toenemen. Als gedeputeerde heb  
ik de combinatie landelijk gebied en water in 
portefeuille, bij elkaar 80 procent van het 
gebied van de provincie Gelderland. Juist  
die combinatie is zeer interessant. 

In het KRW-proces is Gelderland betrokken bij vier 
deelstroomgebieden, waaronder Rijn-West, een 
gebied waar tweehonderd gemeenten, acht water-
schappen en vijf provincies met elkaar tot over-
eenstemming moesten komen. Als voorzitter van 
het RBO Rijn-West heb ik daar het afgelopen jaar 
veel tijd en aandacht aan besteed. Daardoor kon ik 
het RBO Rijn-Midden niet altijd persoonlijk bij-
wonen, maar mijn betrokkenheid bij dat proces  
is daarom niet minder groot. 

Het moeilijkste is om de lijn van het provinciale 
beleid goed in beeld te houden bij alle RBO’s. 
Gelukkig hebben we net in 2005 een nieuw 
provinciaal waterhuishoudingsplan ingesteld, 
waarover grote consensus bestaat en dat in veel 
opzichten al redelijk KRW-proof is. Onze inbreng  
in het KRW-proces is dan ook gebaseerd op acht 
punten uit dat WHP, zoals verdrogingsbestrijding 
en grondwaterkwaliteit, maar ook de bescherming 

van onze waterparels en Natura 2000-gebieden. Die 
beleidsuitgangspunten hebben we als voorwaarden 
meegegeven in de KRW-gebiedsprocessen. 

Vervolgens is het nog wel een taai proces geweest 
om tot consensus te komen. Maar ik ben van 
mening dat het KRW-proces ertoe heeft geleid dat 
in heel Nederland veel intensiever wordt samen-
gewerkt. In Gelderland heeft het bovendien gezorgd 
voor een sense of urgency, bijvoorbeeld wat betreft 
de aanpak van bodemverontreiniging in water-
wingebieden. Ik ben ook blij dat het proces de 
ecologische doelstellingen en maatregelen goed  
in beeld heeft gebracht. 

Het kan nog een knelpunt worden dat gemeenten, 
waterschappen en provincies straks de KRW-
onderdelen van hun eigen plan tegelijkertijd af 
moeten hebben. Dat is nodig voor besluitvorming, 
terinzage legging en inspraak. Geen eenvoudige 
zaak en daaarom moeten we elkaars handen goed 
vasthouden, want dat proces moeten we wel dit jaar 
af hebben. Aan de andere kant, we hebben nu drie, 
vier jaar gepraat; de fase van praten en discussiëren 
is nu afgelopen. Vanaf 2009 moeten er echt maat-
regelen worden genomen, want uitvoering  
is de toekomst! 

Harry Keereweer gedeputeerde Provincie 

Gelderland

Locatie Bennekomse Meent
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 Bijlagen

 4.
 Bijlage 1 Overzicht oppervlaktewaterlichamen Rijn-Midden

De KRW schrijft voor dat lidstaten waterlichamen onderscheiden en aan elk 
waterlichaam een watertype toekennen. Dit watertype is afhankelijk van de vorm 
van het water (wel of niet lijnvormig) en van overige kenmerken (onder andere 
stroomsnelheid en dimensie).

De status van een waterlichaam is ‘natuurlijk’, ‘sterk veranderd’ of ‘kunstmatig’. 
Een oppervlaktewaterlichaam krijgt de status ‘natuurlijk’ als het waterlichaam op 
een natuurlijke wijze is ontstaan en er geen wezenlijke menselijke beïnvloeding is 
geweest. De status ‘sterk veranderd’ kan gelden wanneer als gevolg van ingrepen 
de hydromorfologische sleutelfactoren voor de ecologie (hydrologie, morfologie, 
continuïteit) van een natuurlijke waterloop zodanig zijn veranderd dat het aquatische 
ecosysteem hierdoor beperkt functioneert, en die veranderingen onomkeerbaar zijn.  
De status ‘kunstmatig’ geldt wanneer een waterloop is gegraven of door ander menselijk 
handelen is ontstaan.

Een oppervlaktewaterlichaam mag als ‘kunstmatig’ of ‘sterk veranderd’ worden 
aangemerkt als wijzigingen van de hydromorfologische kenmerken significante 
negatieve effecten hebben voor:
–  het milieu in brede zin
–  scheepvaart inclusief havenfaciliteiten en recreatie
–  activiteiten waarvoor water wordt opgeslagen, zoals drinkwatervoorzieningen, 

energieopwekking of irrigatie
–  de waterhuishouding, bescherming tegen overstroming of afwatering
– andere even belangrijke duurzame activiteiten voor menselijke ontwikkeling.
Hetzelfde geldt als het met de sterk veranderde of kunstmatige kenmerken bereikte doel 
niet redelijkerwijs met andere, voor het milieu gunstiger middelen kan worden bereikt.

De status en het watertype zijn medebepalend voor de ecologische doelen die aan het 
waterlichaam zijn toegekend. Met de vaststelling van het Stroomgebiedbeheerplan in 
2009 wordt de status voor de eerste planperiode definitief. 
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Overzicht
IJsselmeerpolders 

Waterlichaam Status Watertype

alle tochten Kunstmatig M3 
gebufferde regionale kanalen

alle vaarten Kunstmatig M6
Grote ondiepe kanalen

Bovenwater Kunstmatig M14 
Ondiepe gebufferde plassen

Harderbroek Kunstmatig M14
Ondiepe gebufferde plassen

Lepelaarplassen Kunstmatig M14
Ondiepe gebufferde plassen

Noorderplassen Kunstmatig M20
Matig grote diepe gebufferde meren

Oostvaardersplassen Sterk veranderd M14
Ondiepe gebufferde plassen

Vollenhover- en Kadoelermeer Sterk veranderd M14
Ondiepe gebufferde plassen

Weerwater Kunstmatig M20
Matig grote diepe gebufferde meren

Overzicht
Veluwe

 
Waterlichaam Status Watertype

Schuitenbeek Kunstmatig R5
Langzaam stromende midden-/ 
benedenloop op zand

Veldbeek Sterk veranderd R5
Langzaam stromende midden-/ 
benedenloop op zand

Hierdense Beek Sterk veranderd R5
Langzaam stromende midden-/ 
benedenloop op zand

Puttenerbeek Kunstmatig R5
Langzaam stromende midden-/ 
benedenloop op zand

Stadsgracht Elburg Kunstmatig M6
Grote ondiepe kanalen

Watergangen Oosterwolde Kunstmatig M3
Gebufferde regionale kanalen

grift Kunstmatig R5
Langzaam stromende midden-/ 
benedenloop op zand

apeldoorns Kanaal Kunstmatig M6
Grote ondiepe kanalen

Weteringen noordelijke IJsselvallei Kunstmatig M3
Gebufferde regionale kanalen

toevoerkanaal Kunstmatig M6
Grote ondiepe kanalen

Fliert Sterk veranderd R5
Langzaam stromende midden-/ 
benedenloop op zand

Bussloo Kunstmatig M20
Matig grote diepe gebufferde meren

Voorsterbeek Sterk veranderd R5
Langzaam stromende midden-/ 
benedenloop op zand

»
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Waterlichaam Status Watertype

Voorstondense Beek Kunstmatig R5
Langzaam stromende midden-/ 
benedenloop op zand

Oude IJsselarm Sterk veranderd M5
Ondiep lijnvormig water dat in open 
verbinding staat met een rivier of 
geïnundeerd wordt 

Lage Leiding Kunstmatig M3
Gebufferde regionale kanalen

Overzicht
IJsselmeergebied

 
Waterlichaam Status Watertype

IJsselmeer Sterk veranderd M21
Grote diepe gebufferde meren

Markermeer/IJmeer Sterk veranderd M21 
Grote diepe gebufferde meren

Randmeren Zuid Sterk veranderd M14
Ondiepe gebufferde plassen

Randmeren Oost Sterk veranderd M14
Ondiepe gebufferde plassen

Zwarte Meer Sterk veranderd M14
Ondiepe gebufferde plassen

Ketelmeer/Vossemeer Sterk veranderd M14
Ondiepe gebufferde plassen
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Overzicht
Vallei & Eem

 
Waterlichaam Status Watertype

Heelsumse Beek Sterk veranderd R4
Permanente langzaam stromende 
bovenloop op zand

Valleikanaal Kunstmatig R6
Langzaam stromend riviertje op 
zand/klei

Lunterse Beek Sterk veranderd R5
Langzaam stromende midden-/ 
benedenloop op zand

Heiligenbergerbeek Sterk veranderd R5
Langzaam stromende midden-/ 
benedenloop op zand

Modderbeek Sterk veranderd R4
Permanente langzaam stromende 
bovenloop op zand

Moorsterbeek Sterk veranderd R4
Permanente langzaam stromende 
bovenloop op zand

grote Valkse Beek Sterk veranderd R4
Permanente langzaam stromende 
bovenloop op zand

Kleine Barneveldse Beek Sterk veranderd R4
Permanente langzaam stromende 
bovenloop op zand

Middenloop Barneveldse Beek Sterk veranderd R5
Langzaam stromende midden-/ 
benedenloop op zand

Benedenloop Barneveldse Beek Sterk veranderd R6
Langzaam stromend riviertje  
op zand/klei

Esvelderbeek Sterk veranderd R5
Langzaam stromende midden-/ 
benedenloop op zand

Hoevelakense Beek Sterk veranderd R5
Langzaam stromende midden-/ 
benedenloop op zand

»

Waterlichaam Status Watertype

Eem Sterk veranderd R7
Langzaam stromende rivier op zand/
klei

Zijdewetering Kunstmatig R5
Langzaam stromende midden-/ 
benedenloop op zand

Wiel Kunstmatig M3
Gebufferde regionale kanalen

Eemnesservaart Kunstmatig M3
Gebufferde regionale kanalen

Noorderwetering Kunstmatig M3
Gebufferde regionale kanalen

Haarse wetering Kunstmatig M3
Gebufferde regionale kanalen

arkervaart Kunstmatig M7
Grote diepe kanalen
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 Bijlage 2 Maatregelen die zijn afgevallen
De waterbeheerders in Rijn-Midden hebben de ecologische doelen voor de opper-
vlaktewaterlichamen volgens de Praagse methode afgeleid. Eerst is de huidige situatie 
beschreven. Daarna is een vergelijking met de referentiesituatie gemaakt. Uit de 
confrontatie tussen beide zijn knelpunten gekomen die betrekking hebben op het 
ecologisch functioneren van de waterlichamen. Al deze knelpunten zijn theoretisch 
op te lossen. Hiervoor is een lijst met alle mogelijke maatregelen opgesteld. Dit is de 
brutolijst van maatregelen; hiermee wordt het MEP bepaald.

Nadat de brutolijst is samengesteld, is een aantal maatregelen afgevallen, omdat die tot 
significante schade zouden leiden. Volgens de KRW mag rekening worden gehouden 
met schade van herstelmaatregelen aan de huidige gebruiksfuncties. Per werkgebied 
is invulling gegeven aan het begrip ‘significante schade’ binnen de kaders die hiervoor 
landelijk zijn opgesteld (zie kader 1 op pagina 34). Daarna zijn maatregelen afgevallen 
waarmee slechts een gering ecologisch effect kan worden bereikt.

De resterende maatregelen worden beschouwd als zinvol voor de ecologie en haalbaar 
met behoud van functies van het gebied. De ecologische toestand die wordt verwacht 
na het uitvoeren van deze nettolijst van maatregelen wordt beschouwd als de mogelijke 
doelstelling, het GEP.

Vanwege eventuele disproportionele kosten van het uitvoeren van de nettolijst van 
maatregelen in de eerste planperiode, bestaat de mogelijkheid om de uitvoering van de 
maatregelen te faseren tot 2021 of tot 2027.

Hierna zijn per gebied opgenomen: de brutolijst van maatregelen, de maatregelen die 
zouden leiden tot significante schade en de maatregelen met een gering ecologisch effect.  
De nettolijsten van maatregelen zijn per gebied opgenomen in hoofdstuk 3.

Gebied IJsselmeerpolders 
Brutolijst van maatregelen
 

Hydromorfologische 
herstelmaatregelen

Emissiemaatregelen Onderzoek en voorlichting

-  Aanleg van natuurvriendelijker 
ingerichte oevers

-  Baggeren voor behoud van de 
waterdiepte

-  Verondiepen langs oevers
-  Maatregelen voor stimuleren 

vismigratie 
-  Flexibel peilbeheer
-  Actief biologisch beheer
-  Vasthouden van water in de 

haarvaten van het systeem
-  Verhogen van de drainagebasis
-  Optimaliseren peilbeheer
-  Optimaliseren gemaalbeheer
-  Vernatten door aanpassen van het 

peilbeheer
-  Zandwinputten uitbaggeren
-  Maaibeheer extensiveren
-  Optimaliseren maaibeheer
-  Verschralingsbeheer

-  Doorspoelen
-  Inlaat gebiedsvreemd water
-  Verminderen van de mestgift
-  Verminderen van gebruik van 

bestrijdingsmiddelen in de 
landbouw

-  Verminderen van gebruik van 
bestrijdingsmiddelen in het 
stedelijk gebied

-  Rioleren in plaats van aanleggen 
IBA

-  Afkoppelen verhard oppervlak
-  Saneren van overstorten
-  Aansluiten van ongezuiverde 

lozingen op het riool
-  Aanleg van slibvang
-  Scheiden of omleiden van vuile en 

schone oppervlaktewaterstromen
-  Zuiveren van afstromend 

hemelwater
-  Verminderen van de invloed van 

diffuse bronnen in het verkeer 
(aanleg bodempassages, 
vervuilende wegen aansluiten op 
de riolering)

-  Verwijderen van gecreosoteerde 
oeverbeschoeiing

-  Optimalisatie van n-verwijdering bij 
RWZI’s

-  Aanleggen van een 4e trap bij 
RWZI’s

-  Saneren van loswal bij Urk
-  Baggeren ter sanering van 

nutriëntenrijke bodems
-  Optimaliseren van vergunningen  

en handhaving

-  Akkerrandenbeheer
-  Verminderen van afspoeling van 

erven
-  Leemten in kennis 

onderzoeken (macrofauna- en 
vislevensgemeenschappen)

-  Effect van aanleg van een slibvang 
in sloten

-  Recirculatie van gietwater in 
kassen

-  Studie naar afwentelingseffect op 
lage vaart en rijkswateren (specifiek 
voor Oostvaardersplasssen)

-  Stimuleren van verder aanpassen 
van spuitinstallaties voor 
bestrijdingsmiddelen

-  Bestaande 
voorlichtingsmaatregelen, 
voortkomend uit nationaal en 
Europees beleid
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Gebied IJsselmeerpolders
Maatregelen die leiden tot significante schade

Maatregel Motivering significante schade Conclusie

Verhogen van de drainagebasis Het verhogen van de drainagebasis 
leidt tot significante schade aan de 
bloembollenteelt

Significante schade voor de functie 
landbouw

Verwijderen van de drainagebasis De schade als gevolg van het 
verwijderen van de drainagebasis 
is significant voor de akkerbouw, 
fruitteelt en bloembollenteelt in alle 
waterlichamen

Significante schade voor de functie 
landbouw

Peilopzet Peilopzet blijkt te leiden tot 
significante schade voor de 
gebruiksfunctie landbouw

Significante schade voor de functie 
landbouw

Natuurlijker peilbeheer in plassen Grote peilverschillen – nodig voor 
een gunstig ecologisch effect – 
leiden tot significante schade aan 
waterkeringen, Natura 2000-doelen 
of de stedelijke functie

Significante schade voor de functies 
natuur, veiligheid en stedelijk gebied

Zandwinputten leegzuigen/ 
baggeren in de Lepelaarplassen

Na baggeren zou een diepe plas 
ontstaan die niet geschikt is voor de 
huidige vogelstand. De doelen voor 
Natura 2000 kunnen hierdoor in 
gevaar komen

Significante schade voor functie 
natuur

Actief biologisch beheer in 
Oostvaardersplassen en 
Lepelaarplassen

Het wegvangen van witvis kan tot 
een verstoring leiden en een milieu 
creëren dat minder geschikt is voor 
watervogels 

Significante schade voor de functie 
natuur

Aanpassen maaibeheer Bovenwater Het beheer van het Bovenwater 
is zo danig afgestemd dat wo nen, 
recreëren en ecologie samen optimaal 
functioneren. Extensiveren van het 
maaibeheer leidt tot signi ficante 
schade voor wonen en recreëren

Significante schade voor de functies 
wonen en recreëren

Gebied IJsselmeerpolders 
Maatregelen met een gering ecologisch effect

Maatregel Motivering gering  
ecologisch effect

Conclusie

Baggeren voor onderhoud van de 
waterdiepte

Voor de aan- en afvoerfunctie in de 
polders worden de watergangen al 
op voldoende diepte gehouden

Er kan geen sprake zijn van aan-
vullend baggeren voor behoud van 
de waterdiepte

Verdiepen van watergangen De diepte van watergangen is in 
het algemeen geen knelpunt. In een 
aantal watergangen kan verdiepen 
zelfs een negatief effect hebben 
vanwege het aantrekken van slecht 
kwelwater

Verdiepen van watergangen levert 
geen gunstige effecten op voor de 
ecologie

Verondiepen langs oevers Verondiepen van oevers wordt 
waar mogelijk al gecombineerd 
met het aanleggen van duurzame/
natuurvriendelijke oevers

De maatregel wordt gecombineerd 
met het aanleggen van duurzame/ 
natuurvriendelijke oevers

Gemalen en stuwen passeerbaar 
maken voor vissen

Het passeerbaar maken van gemalen 
en stuwen binnen het gebied 
IJsselmeerpolders levert bovenop 
de verbetering van de inrichting en 
het onderhoud weinig extra op. Voor 
de lokale visstand is migratie geen 
knelpunt

De maatregel levert geen significante 
verbetering op voor de visstand

Actief biologisch beheer De belasting van het opper-
vlaktewater met nutriënten is 
de beperkende factor voor het 
ecologisch functioneren van het 
waterlichaam. In de ‘meren’ is  
deze belasting hoog vanwege  
Natura 2000-doelen en voegt  
deze maatregel weinig toe

Leidt niet tot het een betere 
ecologische toestand vanwege 
beperkende factor van nutriënten-
gehalten in de betreffende meren

Vasthouden van water in de 
haarvaten van het systeem/flexibel 
peilbeheer

De maatregel geeft slechts een 
lokaal positief effect en levert geen 
bijdrage aan de ecologische doelen 
op waterlichaamniveau

Heeft geen effect op het schaal-
niveau van een waterlichaam
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Gebied Veluwe
Brutolijst van maatregelen

Hydromorfologische 
herstelmaatregelen

Emissiemaatregelen Onderzoek en voorlichting

-  Natuurvriendelijke vooroevers
-  Natuurvriendelijke inrichting
-  Herstel natuurlijke loop van de 

beken
-  Vasthouden en bergen van water in 

de haarvaten
-  Beperken van piekafvoeren
-  Optimaliseren van de waterafvoer 

en het peilbeheer
-  Kunstwerken passeerbaar maken 

voor vis
-  Visvriendelijk gemaalbeheer

-  Verwijderen gecreosoteerde 
oeverbeschoeiing

-  Baggeren waterbodem Grift
-  Aanpak overstorten vanuit de 

riolering
-  Verminderen van de belasting 

vanuit diffuse bronnen
-  Saneren van de vervuilde 

waterbodems met het oog op het 
ecologisch functioneren 

-  Bufferstroken aanleggen waarmee 
de afstroom van nutriënten vanuit 
de landbouw wordt beperkt

-  Aanleg van rietmoerassen 
(zuiveringsmoerassen)

-  Aanpassen RWZI Epe
-  Aanpassen RWZI Harderwijk

-  Onderzoek aanpak overstorten
-  Onderzoek ecologische effecten 

vervuilde waterbodem in Oude 
IJsselarm

-  Onderzoek vervuilde waterbodem 
Apeldoorns Kanaal actualiseren

-  Onderzoek naar waterafvoer en 
peilbeheer

-  Onderzoek diffuse bronnen in 
stedelijk gebied

-  Onderzoek naar nutriëntenpilot
-  Onderzoek RWZI Heerde
-  Voorlichting en educatie

Gebied Veluwe
Maatregelen die leiden tot significante schade

Maatregel Motivering significante schade Conclusie

Herstel natuurlijke loop van de beken Waar het nodig is om bestaande, 
harde infrastructuur te verleggen 
en bebouwing te verplaatsen, is 
sprake van significante schade. In 
landbouwgebieden kan sprake zijn 
van significante schade door de 
benodigde grondoppervlakten en de 
ontstane dynamiek van de beek

Beken behouden of krijgen hun 
oorspronkelijke karakter terug. 
Dat wil zeggen dat bij de natuur-
vriendelijke inrichting rekening 
wordt gehouden met de historische 
situatie. Beken die van oorsprong 
niet hebben gemeanderd, gaan ook 
niet meanderen. Lokaal is geen of 
beperkte ruimte voor beekherstel 
vanwege de aanwezigheid van 
infrastructuur en/of bebouwing.
In landbouwgebieden mag natuur-
vriendelijke inrichting niet leiden tot 
een significant negatief effect door 
de veranderde waterhuishouding

Vasthouden en bergen van water in 
de haarvaten

Voor het vergroten van de basis-
afvoer is in een groot deel van het 
stroomgebied een verhoging van de 
grondwaterstand nodig. Dit heeft 
effect op de aanwezige functies, 
zoals landbouw en bebouwing

Verhogen van de grondwaterstand 
is alleen mogelijk binnen de functie 
natuur of op plekken waar bestaande 
functies er geen negatieve invloed 
van ondervinden

Bufferstroken waarmee de afstroom 
van nutriënten vanuit de landbouw 
wordt beperkt en aanleg van 
rietmoerassen (zuiveringsmoerassen)

In combinatie met de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers is er geen 
sprake van significante schade. 
Toepassing bij alle oevers in het 
hele stroomgebied, zou een sterke 
beperking betekenen voor de 
landbouw

Toepassen van bufferstroken bij  
alle oevers in het hele stroomgebied 
leidt tot significante schade. Of 
de maatregel uiteindelijk wordt 
uitgevoerd, wordt afgezet tegen 
de effecten van het landelijk mest-
beleid. De maatregel wordt wel 
meegenomen bij de Hierdense Beek

»
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Maatregel Motivering significante schade Conclusie

Aanleg van natuurvriendelijke oevers 
en herinrichten van waterlopen

Sommige wateren hebben 
een cultuurhistorische waarde 
bijvoorbeeld doordat er 
(resten van) watermolens of 
stadskades voorkomen. Aanleg 
van natuurvriendelijke oevers en 
herinrichten van waterlopen kan 
schade toebrengen aan deze 
waarden. De scheepvaartfunctie  
kan door de aanleg van natuur-
vriendelijke oevers worden beperkt. 
Dit leidt tot significante schade

De aanleg van natuurvriendelijke 
oevers en herinrichten van water-
lopen leiden tot significante schade 
aan de cultuurhistorische waarde 
van de Stadsgracht Elburg en het 
Apeldoorns Kanaal. Bovendien leidt 
de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers tot significante schade aan 
de scheepvaartfunctie van het 
Apeldoorns Kanaal

Gebied Veluwe 
Maatregelen met een gering ecologisch effect

Maatregel Motivering gering ecologisch 
effect

Conclusie

Aanpak overstorten vanuit de 
riolering

De invloed van overstorten op de 
waterkwaliteit in de waterlichamen is 
waarschijnlijk beperkt

De aanpak van overstorten heeft 
waarschijnlijk een beperkt effect. 
Onderzocht wordt welke ecologische 
effecten eventueel kunnen worden 
bereikt

Verminderen van de belasting vanuit 
diffuse bronnen

Het aandeel van diffuse bronnen 
aan de totale belasting van het 
oppervlaktewater is niet geheel 
bekend

De aanpak van diffuse bronnen 
heeft waarschijnlijk een beperkt 
effect. Onderzocht wordt welke 
ecologische effecten eventueel 
kunnen worden bereikt

Beperken van piekafvoeren Vanwege de aanpak van verdroging 
in verdroogde gebieden worden 
(bovenstrooms) al diverse maat-
regelen uitgevoerd om de 
waterafvoer te verminderen 

Het is nu niet duidelijk of er na 
het uitvoeren van verdro gings-
maatregelen nog piekafvoeren 
optreden. Dit wordt onderzocht 

Optimaliseren van de waterafvoer en 
het peilbeheer

Het is onduidelijk of er mogelijk-
heden voor aanpassingen van de 
waterafvoer en het peilbeheer zijn die 
passen binnen de randvoorwaarden 
welke de landbouw stelt aan het 
peilbeheer en die toch een meer dan 
gering ecologisch effect hebben

Na onderzoek zal blijken of er, binnen 
de marges die vanuit de landbouw 
worden gesteld, positieve effecten 
zijn te verwachten van de maatregel

Saneren van de vervuilde 
waterbodems met het oog op het 
ecologisch functioneren

Het is de vraag of saneren van 
waterbodems nodig is om het 
gewenste ecologische effect te 
bereiken

Onderzocht wordt of het isoleren 
van de waterbodem een effectieve 
maatregel is om de beperkingen voor 
het ecologisch functioneren weg te 
nemen en daarmee een alternatief is 
voor saneren
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Gebied Vallei & Eem 
Brutolijst van maatregelen

Inrichtingsmaatregelen Beheermaatregelen Emissiemaatregelen 

-  Aanpassen dwarsprofiel en 
aanbrengen variatie substraat/
structuren 

-  Aanpassen dwarsprofiel en 
aanbrengen variatie substraat/
structuren + natuurvriendelijke 
oever 

-  Vasthouden en bergen van  
water in de haarvaten

-  Meandering in brede meander - 
zone (40 m)

-  Meandering in smalle meander-
zone (20 m)

-  Aanleggen natuurvriendelijke 
oevers 

-  Aanleggen natuurvriendelijke 
oevers met beschoeiing 

-  Aanleggen natuurvriendelijke 
oevers met damwand 

-  Aanleggen van by-pass of 
nevengeul 

-  Aanleggen helofytenfilters /
zuiveringsmoerassen 

-  Passeerbaar maken stuwen 
Verwijderen stuwen 

-  Variatie in diepte ten behoeve van 
stroomsnelheid

-  Aanplanten van houtopstanden
-  Aanleggen van bovenstroomse 

waterberging
-  Aanleg van slibvang
-  Laten vervallen beroepsvaart -

functie 
-  Laten vervallen 

recreatievaartfunctie

-  Handmatig onderhoud
-  Onderhoud met maaikorf, afvoer 

maaisel
-  Maaiboot, afwisselend banen 

maaien
-  Maaiboot vervangen door maaikorf
-  Vermindering maaifrequentie (natte) 

oevers
-  Vermindering maaifrequentie 

watergang
-  Differentiëren in tijd en ruimte bij 

onderhoud watergangen
-  Baggeren van nutriëntrijke 

waterbodems
-  Baggeren voor behoud waterdiepte
-  Visstandbeheer
-  Natuurvriendelijker peilbeheer

-  Effectgerichte maatregelen 
mestbeleid (o.a. uitmijnen, 
verwijderen toplaag)

-  Vermindering afspoeling erven
-  Nulbemesting waterkanten/ 

bufferzones (mestvrije zones)
-  Afkoppelen verhard oppervlak
-  Sanering overstorten
-  Aansluiting op riool van 

ongezuiverde lozingen
-  Verminderen mestgift
-  Extensivering van de landbouw
-  Uit gebruik nemen landbouwgrond, 

omvormen naar natuur
-  4e trap RWZI Bennekom
-  4e trap RWZI Soest
-  4e trap RWZI Amersfoort
-  4e trap RWZI Veenendaal
-  4e trap RWZI Ede
-  4e trap RWZI Woudenberg
-  4e trap RWZI Nijkerk
-  Vermindering 

grondwateronttrekking

Gebied Vallei & Eem 
Maatregelen die leiden tot significante schade

Maatregel Motivering significante schade Conclusie

Herstel natuurlijke loop van de beken Waar het nodig is om bestaande, 
harde infrastructuur te verleggen 
en bebouwing te verplaatsen is er 
sprake van significante schade. In 
landbouwgebieden kan sprake zijn 
van significante schade door de 
benodigde grondoppervlakten en de 
ontstane dynamiek van de beek

-  Beken behouden of krijgen 
hun oorspronkelijke karakter 
terug. Dat wil zeggen dat bij 
de natuurvriendelijke inrichting 
rekening wordt gehouden met 
de historische situatie. Beken 
die van oorsprong niet hebben 
gemeanderd, gaan ook niet 
meanderen

-  Lokaal is geen of beperkte ruimte 
voor beekherstel vanwege de 
aanwezigheid van infrastructuur en/
of bebouwing

-  In landbouwgebieden mag 
natuurvriendelijke inrichting niet 
leiden tot een significant negatief 
effect door de veranderde 
waterhuishouding

Nulbemesting waterkanten 
en bufferstroken, en 
aanleg van helofytenfilters/ 
(zuiveringsmoerassen) waarmee de 
afstroom van nutriënten vanuit de 
landbouw wordt beperkt

In combinatie met de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers is er geen 
sprake van significante schade. 
Toepassing bij alle oevers in het 
hele stroomgebied, zou een sterke 
beperking betekenen voor de 
landbouw

Nulbemesting van alle oevers in 
het hele stroomgebied leidt tot 
significante schade. Of de maatregel 
uiteindelijk wordt uitgevoerd, wordt 
afgezet tegen de effecten van het 
landelijk mestbeleid en de aanleg 
van slibvangen 

Laten vervallen recreatie- en 
beroepsvaartfunctie

Opheffen of verminderen van 
deze functies brengt per definitie 
significante schade met zich mee

Altijd significante schade
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Gebied Vallei & Eem 
Maatregelen met een gering ecologisch effect

Maatregel Motivering gering  
ecologisch effect

Conclusie

De uitvoering van visstandbeheer In kleine wateren gaat het om 
relatief kleine hoeveelheden vis, die 
door migratie vanuit de omgeving 
of door groei van jonge vis weer 
snel wordt aangevuld. Daarbij komt 
dat de visstand in belangrijke mate 
wordt bepaald door inrichting en 
onderhoud van deze kleine wateren 
en niet door visstandbeheer (alleen) 
kan worden gestuurd 

Alleen als visstandbeheer zou 
worden uitgevoerd voor een geheel 
gebied zou het misschien effectief 
kunnen zijn, maar dan nog altijd in 
combinatie met andere maatregelen

Gemalen passeerbaar maken  
voor vis

Er is een bestuurlijke nota 
vastgesteld, waarin het beleid is 
uitgewerkt om gemalen passeerbaar 
te maken voor vissen

Er zijn geen vissoorten bekend, 
waarvoor het passeerbaar maken 
van groot belang is. Om vissterfte 
na doorgang door een gemaal zo 
veel mogelijk te beperken, wordt 
bij de bouw van nieuwe gemalen of 
aanpassingen aan oude gemalen 
de mogelijkheid van een goede 
vispassage meegenomen

Aanleg van helofytenfilters en 
zuiveringsmoerassen

Uit balansstudies met aangelegde 
helofytenfilters is gebleken dat het 
zuiveringsrendement voor P slechts 
enkele procenten bedraagt van de 
totale fosfaatvracht. Alleen met een 
groot oppervlak is een substantiële 
bijdrage te verkrijgen, maar dan 
treedt significante schade op

Aanleg is alleen effectief om op 
lokaal niveau de zomerconcentraties 
te verminderen bijvoorbeeld ten 
behoeve van het goed functioneren 
van een inrichtingsproject in een 
kleine beek of polder

»

Maatregel Motivering gering  
ecologisch effect

Conclusie

Baggeren van nutriëntenrijke 
waterbodems

In alle watergangen waar 
nutriëntenrijk slib aanwezig is, 
wordt al gebaggerd voor behoud 
van waterdiepte. Baggeren van 
nutriëntenrijke waterbodems 
betekent derhalve een hogere 
frequentie van baggeren ofwel 
het dieper wegbaggeren dan voor 
de legger nodig is. Een hogere 
frequentie van baggeren lijkt alleen 
zinvol als de oorzaak bekend is van 
de hogere concentraties en dus kan 
worden voorspeld waar deze bagger 
zich bevindt. Uit metingen blijkt 
echter dat nutriëntrijke bagger in de 
ene sloot wel en in een andere weer 
niet voorkomt. De onderzoekskosten 
van het aantonen van nutriëntenrijke 
bagger in het landelijke gebied 
staan dan al gauw in geen goede 
verhouding meer tot de kosten van 
het baggeren zelf. Daarbij komt nog 
dat het effect van de iets meer dan 
gemiddeld nutriëntenrijke bagger 
voor de ecologie onbekend en 
vermoedelijk klein is 

Alleen als er bronnen bekend 
zijn, zoals effluentlozingpunten 
van RWZI’s op de Eem, kan extra 
baggeren zinvol zijn. Voor deze 
specifieke gevallen moet nader 
onderzoek worden gedaan

»
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Maatregel Motivering gering  
ecologisch effect

Conclusie

Aanpak overstorten vanuit de 
riolering

Uit uitgevoerde balansstudies blijkt 
dat de bijdrage uit overstorten nooit 
meer dan 2 procent van de totale 
P-vracht van het stroomgebied van 
een beek of een polder betreft. 
Voor vrijwel alle overstorten geldt, 
dat ze geen belemmering vormen 
voor het halen van de KRW-doelen 
in de waterlichamen. Van de 30 
overstorten die oorspronkelijk op  
de lijst stonden, omdat ze binnen 
een km van de EVZ lagen, zijn er  
10 gesaneerd, zijn er veel afgevoerd 
omdat ze bij nader onderzoek geen 
of weinig invloed op de EVZ hadden 
en zijn alleen de overstorten in 
Veenendaal nog overgebleven

Voor de overstorten in Veenendaal, 
waarvan er enkele relatief groot zijn 
en direct op het waterlichaam en de 
EVZ lozen, moeten nog maatregelen 
worden uitgewerkt; de aanpak van 
de overige overstorten heeft een 
beperkt ecologisch effect 

Aansluiting op riool van ongezuiverde 
lozingen

Aanleg van riolering en IBA’s in het 
buitengebied heeft plaatsgevonden. 
Er mag van worden uitgegaan dat 
vrijwel alle ongezuiverde lozingen in 
het buitengebied zijn gesaneerd

Van sanering van eventuele enkele 
nog overgebleven lozingen kan niet 
meer dan een lokaal effect worden 
verwacht

»

Maatregel Motivering gering  
ecologisch effect

Conclusie

Afkoppelen verhard oppervlak Afkoppeling kan op twee manieren 
bijdragen aan het behalen van  
de doelen. Ten eerste zullen bij  
af koppeling de overstorten minder 
frequent werken, waardoor er 
per saldo minder vuil op het 
oppervlaktewater geloosd wordt. 
Daar de overstorten al geen 
significante bijdrage leveren, zal 
de beperkte vermindering van 
overstortwater zeker niet effectief 
zijn. Ten tweede kan afgekoppeld 
water de watervoerendheid van een 
beek verbeteren, omdat het water 
in het gebied wordt geborgen. 
Deze bijdrage is behalve voor kleine 
beekjes niet substantieel

De bijdrage aan een goede ecologie 
is niet substantieel, het zal geen 
meetbaar effect veroorzaken

Natuurvriendelijker peilbeheer Het effect van natuurvriendelijker 
peilbeheer op de ecologische 
kwaliteit is onbekend. Wel is bekend 
dat het effect op de oevers positief 
is, er ontstaan stabielere oevers

Onderzoek zal voor 2015 worden 
verricht naar de mogelijke effecten 
en de toepasbaarheid in het gebied 
van Eemland en Arkemheen. 
Eventuele effectieve en uitvoerbare 
maatregelen zijn vervolgens na 2015 
te nemen
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IJsselmeergebied 
Onomkeerbare hydromorfologische ingrepen
Rijkswaterstaat verwerkt de laatste resultaten van de afleiding van het voorkeurs-
alternatief in zogenaamde brondocumenten. Deze komen in het voorjaar van 2008 
gereed. Als vertrekpunt is onderstaande redeneerlijn gehanteerd.

Rijkswaterstaat beschouwt de ingrepen inpoldering, bedijking, oeververdediging, aantasting 
natuurlijke inundatiezone, dammen en sluizen en peilbeheer als onomkeerbaar. Deze 
ingrepen houden verband met de duurzaam veilige bewoon baarheid en economische 
ontwikkeling van Nederland. Naar mening van Rijks waterstaat kunnen de doelen 
die ermee beoogd worden niet redelijkerwijs op een andere manier worden gediend. 
Maatregelen voor herstel van deze hydromorfologische ingrepen zou de kustveiligheid 
in het geding brengen. Dit heeft grote consequenties voor het wonen en werken achter 
de dijken.

Stu wen en sluizen die de scheepvaart dienen, en zee-kerende dammen die nodig zijn 
voor de veiligheid, kunnen weliswaar niet ongedaan worden gemaakt, maar in een 
aantal gevallen zijn wél mitigerende maatregelen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan 
vispassages die de eco logische barrièrewerking sterk verminderen.

  IJsselmeergebied 
  Maatregelen met significante schade

De maatregel landinwaarts verleggen bestaande dijk om ruimte te creëren voor de 
ontwikkeling van natuurlijke land-waterovergangen, is technisch gezien uitrvoerbaar. 
De sociaal economische gevolgen van het verplaatsen van de dijk zijn echter groot. Zo 
moet rekening worden gehouden met de aankoop van gronden en met (gedwongen) 
functieverandering van gronden. Vanwege de te verwachten significante schade op 
sociaal-economisch gebied past de maatregel daarom niet binnen de KRW-redeneerlijn. 

Voor de maatregel aanleg omdijkte moeraszones achter de bestaande dijk geldt dezelfde 
redenering als voor bovenstaande maatregel. Daarnaast draagt de maatregel niet of 
nauwelijks bij aan de KRW-doelstellingen, doordat de moeraszones gescheiden zijn van 
het IJsselmeer. De maatregel behoort niet tot het MEP vanwege significante schade aan 
de bestaande (landbouw)functies.
 
De maatregel instellen seizoensgebonden peilbeheer draagt niet of nauwelijks bij aan 
de KRW-doelstellingen zolang de morfologie (glooiende oevers) niet is aangepast. 
Bovendien heeft de maatregel negatieve effecten, onder meer op de veiligheid in de 
periode tot 2050.

 Bijlage 3  Het plan- en besluitvormingsproces 2008 – 2009
De Europese Kaderrichtlijn Water (2000) verplicht lidstaten uiterlijk 22 decem ber 2009 
voor elk stroomgebied een Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) vast te stellen en binnen 
drie maanden daarna over de inhoud aan de Europese Commissie te rapporteren. In een 
SGBP worden de belangrijkste zaken van de Kaderrichtlijn Water (KRW) gerapporteerd. 
De inhoud is voorgeschreven in de KRW zelf. De ontwerp Stroomgebiedbeheerplannen 
worden vanaf 22 december 2008 gedurende een periode van minimaal zes maanden aan 
het publiek voor inspraak voorgelegd.

Alle partijen in Rijn-Midden werken vanuit hun verantwoordelijkheid in 2008 en 
2009 aan de eigen plannen, zoals opgenomen in de Wet op de waterhuishouding. Het 
reguliere plan- en besluitvormingsproces is leidend. De plannen van de overheden in 
Rijn-Midden zullen gedurende acht weken ter inzage worden gelegd.

Het werkproces is erop gericht om uiterlijk op 22 december 2009 de verschillende 
plannen te hebben vastgesteld. De waterschappen werken aan het opstellen/(partieel) 
herzien van de waterbeheerplannen, de provincies aan het opstellen/(partieel) 
herzien van de waterhuishoudingsplannen en Rijkswaterstaat aan het opstellen 
van het Beheerplan voor de Rijkswateren. De gemeentelijke plannen (gemeentelijke 
rioleringsplannen en de stedelijke waterplannen (facultatief )) worden aangepast volgens 
de plancycli die in de gemeenten worden gevolgd. Op basis van de overeenstemming 
die ze over maatregelen hebben bereikt met provincies en waterschappen, zullen 
gemeenten de afspraken in 2008/2009 vastleggen in raadsbesluiten.

Elk SGBP bevat een deel A met daarin de gemeenschappelijk afgestemde doelen en 
acties van alle landen van een internationaal stroomgebieddistrict. In deel B zullen 
de nationale elementen van het SGBP opgenomen worden. Met de plannen van de 
verschillende overheden worden bouwstenen aangeleverd voor de Stroomgebied-
beheerplannen. Deze kunnen alleen maatregelen bevatten die gelijktijdig in andere 
planfiguren zijn opgenomen.

De KRW vereist publieke participatie in relatie tot de Stroomgebiedbeheerplannen.
In Nederland is in de implementatiewet voor de KRW vastgelegd dat inspraak plaats-
vindt op alle plannen die vallen onder de vereisten van deze richtlijn. Dit betekent dat 
kan worden ingesproken:
–  op internationaal niveau op delen A van de Stroomgebiedbeheerplannen
–  op nationaal niveau op de Stroomgebiedbeheerplannen, het Nationaal Waterplan  

met bijbehorend plan MER en het Beheerplan voor de Rijkswateren 
–  op regionaal en lokaal niveau op alle provinciale, waterschaps- en gemeentelijke 

plannen.
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De complete set van relevante plannen wordt daartoe gelijktijdig en gezamenlijk 
op 22 december 2008 ter inspraak gelegd op de daartoe gebruikelijke plekken.
De insprekers kunnen op de plannen reageren bij het bevoegd gezag. 

De plannen hebben onderlinge samenhang op inhoud en/of presenteren dezelfde 
informatie op verschillende schaalniveaus. Voor Nederland betekent dit dat er eind 
2008 inspraak kan plaatsvinden op veertig en, afhankelijk van het aantal gemeentelijke 
plannen, mogelijk zelfs meer dan honderd waterplannen. Het betreft hier plannen die 
vallen onder de verantwoordelijkheid van bevoegd gezag in verschillende bestuurslagen.

Omdat een inspraakreactie op verscheidene plannen van toepassing kan zijn en/of 
een doorwerking kan hebben naar een onder- of bovenliggend plan, is coördinatie en 
afstemming tussen het bevoegd gezag op verschillende niveaus vereist. 

Het is nodig dat de plannen voldoen aan de eisen van de KRW wanneer ze eind 2008  
in ontwerp en eind 2009 definitief worden vastgesteld. 

Er is gezamenlijke coördinatie nodig om de inspraak goed te laten verlopen. Deze 
gezamenlijke coördinatie gaat over alle plannen die een directe relatie met de KRW 
hebben. De coördinatie betreft die zaken waarover afstemming nodig is, dus zaken die 
de competenties van het bevoegde gezag op de afzonderlijke niveaus overstijgen. 

 Bijlage 4 Verwijzigingen naar achtergrondrapportages

‘Schoon en genoeg grondwater in Gelderland’
8 januari 2008, Gedeputeerde Staten Provincie Gelderland

‘Nota KRW Vallei & Eem’
21 februari 2008, Algemeen Bestuur Waterschap Vallei & Eem

‘Gebiedsnota Veluwe 2007; Bestuursnota’
13 februari 2008, Algemeen Bestuur Waterschap Veluwe

‘Gebiedsnota Veluwe 2007; KRW Nota’
8 februari 2008, vastgesteld door het Algemeen Bestuur Waterschap Veluwe  
op 13 februari 2008

‘Gebiedsnota Veluwe 2007; Emissiebeheerplan 2008 – 2015’
8 februari 2008, vastgesteld door het Algemeen Bestuur Waterschap Veluwe  
op 13 februari 2008

‘KRW Inventarisatie Puntbronnen, Pompstation Bremerberg’
13 juli 2007, Grontmij in opdracht van Provincie Flevoland,  
met medewerking van Provincie Gelderland, Gemeente Nunspeet en Waterbedrijf 
Vitens, vastgesteld door Gedeputeerde Staten Provincie Flevoland op 6 november 2007

‘Hoofdnotitie Detailanalyse grondwater KRW’
december 2007, Provincie Utrecht

‘Bijlagen Hoofdnotitie Detailanalyse grondwater KRW’
december 2007, Provincie Utrecht

‘KRW nota 2007 IJsselmeerpolders’, Hoofdrapport en Bijlagenrapport
2 november 2007, vastgesteld door de Algemene Vergadering Waterschap Zuiderzeeland 
op 30 oktober 2007, vastgesteld door Provinciale Staten Flevoland op 7 februari 2008

Brondocumenten Rijkswaterstaat, 2008
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