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KENNIS	  EN	  KADERS	  -‐	  Verslag	  RAO-‐Atelier	  18	  mei	  2011	  
	  
Algemene	  opmerking:	  vanwege	  de	  overzichtelijkheid	  zijn	  sommige	  opmerkingen	  die	  in	  het	  
middagprogramma	  zijn	  gemaakt	  over	  onderwerpen	  die	  ’s	  ochtends	  aan	  de	  orde	  waren,	  opgenomen	  
bij	  het	  verslag	  van	  het	  ochtendprogramma,	  zodat	  de	  informatie	  over	  een	  onderwerp	  bij	  elkaar	  staat.	  	  
Onderaan	  et	  verslag	  is	  een	  lijst	  afspraken	  en	  een	  aantal	  overzichten	  opgenomen.	  
	  
OCHTENDPROGRAMMA	  -‐	  Bijeenkomst	  waterschappen	  
	  
Opening:	  Steven	  Visser	  (dagvoorzitter):	  	  
Urgentie	  van	  deze	  bijeenkomst:	  Eind	  2012	  is	  een	  belangrijke	  mijlpaal:	  daarna	  starten	  de	  
gebiedsprocessen,	  het	  aanscherpen	  en	  onderbouwen	  van	  de	  maatregelpakketten	  en	  het	  werk	  aan	  de	  
plannen	  die	  daarmee	  verbinden	  zijn.	  Op	  dat	  moment	  worden	  de	  spelregels	  bevroren.	  In	  2011	  en	  
2012	  kunnen	  we	  de	  kaders	  ofwel	  ‘spelregels’	  nog	  uitwerken,	  zoals	  maatlatten,	  rapportageformats	  
(factsheets)	  en	  deadlines.	  Datzelfde	  geldt	  voor	  de	  resultaten	  van	  kennisontwikkeling	  en	  innovatie:	  
wat	  eind	  2012	  beschikbaar	  is	  kan	  worden	  meegenomen,	  wat	  later	  beschikbaar	  komt	  niet	  meer.	  
Nu	  moeten	  we	  afspreken	  wat	  we	  nog	  aan	  die	  spelregels	  gaan	  doen	  en	  welke	  onderwerpen	  we	  
oppakken,	  en	  wat	  niet.	  
	  
Nationaal	  kader	  en	  prioritaire	  onderwerpen:	  Roy	  Smits	  (DGW/CSN):	  
Prioritaire	  onderwerpen:	  In	  het	  proces	  voor	  eerste	  SGBP’s	  kon	  een	  aantal	  complexe	  zaken	  niet	  goed	  
worden	  uitgewerkt	  (zoals	  afwenteling,	  maatregelen	  nutriënten,	  relatie	  grond-‐	  en	  oppervlaktewater).	  	  
Deze	  zijn	  aanvankelijk	  benoemd	  als	  “open	  einden”.	  Na	  prioriteitsstelling	  worden	  nu	  landelijk	  10	  
onderwerpen	  opgepakt	  en	  voor	  eind	  2012	  afgerond.	  De	  lijst	  onderwerpen	  met	  de	  trekker	  per	  
onderwerp	  is	  als	  bijlage	  bij	  dit	  verslag	  gevoegd.	  
Nationaal	  Kader:	  Het	  Rijk	  werkt	  aan	  een	  nationaal	  kader	  voor	  het	  volgende	  SGBP.	  Dit	  kader	  krijgt	  de	  
vorm	  van	  een	  dummy	  SGBP.	  Naast	  een	  algemene	  tekst	  met	  bijvoorbeeld	  de	  resultaten	  van	  de	  
landelijke	  inspanningen	  zoals	  mestwetgeving	  en	  diffuse	  bronnen	  beleid	  bevat	  het	  kader	  een	  
begeleidende	  tekst	  bij	  de	  factsheets	  en	  informatie	  over	  de	  verbeterde	  monitoring.	  De	  factsheets	  
zullen	  een	  centrale	  rol	  gaan	  spelen	  bij	  de	  data-‐uitwisseling.	  	  
Het	  dummy-‐SGBP2	  wordt	  eind	  2012	  verspreid.	  	  
	  
KENNIS	  &	  ONDERZOEK	  
	  
Onderzoeken	  Innovatie	  en	  Platform	  Waterschapsecologen:	  Helen	  Hangelbroek	  (HHDelfland):	  	  
Innovatieprojecten:	  De	  onderzoeken	  in	  het	  Innovatieprogramma	  van	  het	  rijk	  verzorgen	  ieder	  hun	  
eigen	  communicatie.	  Er	  is	  geen	  overkoepelende	  website,	  maar	  er	  is	  bij	  de	  aanwezigen	  wel	  behoefte	  
aan	  een	  toegankelijke	  plaats	  waar	  de	  informatie	  gebundeld	  wordt.	  Aanvulling	  Douwe	  Jonkers	  
(DGWater):	  Voor	  de	  23	  (van	  de	  65)	  landbouwgerelateerde	  projecten	  is	  wel	  een	  overkoepelende	  
website:	  “Kennis	  moet	  stromen”	  (www.kennismoetstromen.nl).	  Voor	  de	  overige	  projecten	  nog	  niet,	  
maar	  wellicht	  kan	  deze	  site	  uitgebreid	  worden.	  Ook	  moet	  link	  gelegd	  worden	  met	  NWP,	  omdat	  veel	  
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hiervan	  ook	  hier	  en	  in	  Watermozaïek	  terugkomt.	  Wie	  pakt	  dit	  op?	  	  
Nederlands	  Platform	  Waterschapsecologen	  (NWP):	  Deze	  groep	  inventariseert	  alle	  ecologische	  
onderzoeken	  die	  bij	  waterschappen	  worden	  uitgevoerd.	  Er	  is	  een	  indeling	  gemaakt	  in	  4	  
themablokken	  en	  29	  thema’s.	  Eind	  2011	  is	  de	  inventarisatie	  gereed.	  Bij	  de	  aanwezigen	  is	  behoefte	  
dat	  deze	  breed	  beschikbaar	  komt.	  	  
Aandachtspunt:	  Zorg	  dat	  alles	  op	  die	  lijst	  staat:	  KRW-‐coördinatoren	  checken	  bij	  hun	  ecoloog	  of	  alle	  
KRW-‐onderzoeken	  er	  wel	  op	  staan.	  
De	  vraag	  is	  hoe	  deze	  kennis	  te	  ontsluiten.	  Het	  NWP	  heeft	  een	  eigen	  internetforum,	  maar	  het	  breed	  
openstellen	  hiervan	  ziet	  het	  NWP	  niet	  als	  oplossing.	  Bij	  de	  aanwezigen	  is	  toch	  behoefte	  om	  op	  
laagdrempelige	  manier	  kennis	  voor	  KRW	  te	  delen,	  LinkedIn	  is	  als	  mogelijkheid	  genoemd,	  een	  andere	  
suggestie	  is	  een	  symposium	  als	  de	  inventarisatie	  eind	  2011	  gereed	  is.	  
Dit	  zal	  gefaciliteerd	  worden,	  wie	  pakt	  dit	  op?	  	  
	  
Watermozaïek:	  Sebastiaan	  Schep	  (Stowa):	  
Stowaprogramma	  om	  kennis	  over	  haalbaarheid,	  betaalbaarheid	  en	  effectiviteit	  van	  maatregelen	  te	  
vergroten.	  Niet	  alleen	  onderzoeken,	  maar	  ook	  veel	  aandacht	  voor	  kennis	  in	  hapklare	  brokken	  en	  
overdracht,	  bijvoorbeeld	  via	  thema-‐	  en	  instituutsdagen.	  Het	  NWP	  heeft	  11	  kennisvragen	  
geprioriteerd,	  daaruit	  is	  o.a.	  bijdrage	  aan	  KRW-‐Innovatieprojecten	  bepaald.	  Er	  is	  een	  site:	  
www.watermozaiek.nl,	  er	  is	  een	  digitale	  nieuwsbrief	  die	  kan	  worden	  aangevraagd	  via	  www.stowa.nl,	  
en	  er	  zijn	  boekjes	  van	  Stowa,	  brochures	  en	  andere	  documentatie.	  	  	  
	  

v Conclusies	  blok	  kennis	  &onderzoek	  
Globaal	  beeld	  is	  dat	  veel	  onderzocht	  wordt,	  maar	  dat	  we	  in	  2012	  nog	  niet	  alle	  benodigde	  
kennis	  zullen	  hebben.	  We	  moeten	  beseffen	  dat	  we	  goede	  stappen	  zetten,	  
kennisontwikkeling	  zal	  altijd	  doorgaan.	  Er	  zijn	  ook	  grote	  verschillen	  in	  kennis	  en	  aantallen	  
onderzoeken	  per	  waterschap.	  Waterschappers	  hebben	  behoefte	  om	  op	  laagdrempelige	  wijze	  
kennis	  te	  delen,	  dat	  is	  verschillende	  keren	  en	  op	  verschillende	  manieren	  benadrukt.	  Hoe	  
meer	  we	  op	  hetzelfde	  kennisniveau	  komen,	  hoe	  meer	  we	  straks	  ook	  aan	  elkaar	  hebben	  bij	  
het	  onderbouwen	  van	  onze	  maatregelpakketten!	  	  
à 	  we	  kunnen	  uren	  besparen	  door	  nu	  te	  investeren	  in	  het	  kennisdelen!	  In	  2012	  verder	  met	  
onderzoeken	  en	  voorsorteren	  op	  de	  resultaten.	  Wie	  pakt	  dit	  op?	  

	  
Losse	  vragen	  en	  aandachtspunten	  m.b.t.	  kennis	  en	  onderzoek:	  
•	  Er	  staan	  1500	  onderzoeksmaatregelen	  in	  het	  SGBP-‐1:	  komt	  die	  informatie	  allemaal	  vrij	  

beschikbaar?	  Hoe	  ontsluit	  je	  die	  kennis?	  
•	  Toegankelijkheid	  van	  informatie	  over	  doelen	  en	  over	  succesfactoren	  bij	  het	  uitvoeren	  van	  

maatregelen	  zou	  verbeterd	  moeten	  worden.	  
•	  Suggesties	  voor	  uitwisseling:	  internetforum,	  contactpersonenlijst,	  bijeenkomsten	  met/voor	  

ecologen	  (2012),	  publicaties,	  afstemmen	  Watermozaïek	  en	  NWP.	  
	   In	  principe	  zouden	  alle	  onderzoeken	  over	  maatregel-‐effectrelaties	  op	  het	  gebied	  van	  ecologie	  en	  

waterkwaliteit	  in	  Watermozaïek	  beschreven	  kunnen	  worden,	  ongeacht	  uit	  welk	  
onderzoeksprogramma	  het	  komt.	  Op	  dit	  moment	  staan	  er	  nog	  niet	  veel	  projecten	  in,	  maar	  
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vanwege	  de	  wiki-‐achtige	  opzet	  van	  Watermozaïek	  is	  dit	  heel	  goed	  mogelijk,	  en	  dit	  biedt	  ook	  de	  
mogelijkheid	  om	  resultaten	  te	  delen.	  	  

•	  Onderwerpen	  waarover	  meer	  kennis	  gewenst	  is:	  toename	  sulfiet	  in	  de	  Rijn,	  micro’s,	  effecten	  
bestrijdingsmiddelen,	  kosten	  en	  baten	  van	  maatregelen,	  invloed	  van	  verschillende	  vormen	  van	  
beheer	  (inclusief	  kosten,	  draagvlak).	  	  

	  
	  
KADERS	  &	  INSTRUMENTEN	  
	  
Verbetering	  Ecologische	  Maatlatten:	  Chiel	  Cuypers	  (HH	  Delfland,	  voorzitter	  landelijke	  werkgroep	  
Ecologische	  Maatlatten):	  	  
Het	  afleiden	  doelen	  met	  meer	  reproduceerbaar	  en	  transparant	  worden.	  Daarom	  heeft	  een	  landelijke	  
werkgroep	  de	  maatlatten	  geëvalueerd,	  zowel	  voor	  natuurlijke	  wateren	  als	  voor	  sloten	  en	  kanalen.	  
Vervolgens	  zijn	  prioriteiten	  gesteld:	  de	  maatlatten	  voor	  Brakke	  wateren	  (M30/31),	  Macrofyten	  (alle	  
typen),	  Fytobenthos	  (riviertypen)	  en	  Vis	  (alle	  typen).	  De	  financiering	  van	  dir	  plan	  van	  aanpak	  is	  nog	  
niet	  geheel	  rond.	  De	  planning	  is	  dat	  de	  aanpassingen	  in	  het	  2e	  kwartaal	  van	  2012	  beschikbaar	  zijn,	  
daarna	  worden	  ze	  verwerking	  in	  QBWat	  en	  de	  KRW-‐verkenner,	  eind	  2012,	  begin	  2013	  zou	  dan	  
aanpassing	  van	  GEP’s	  en	  monitoring	  gereed	  moeten	  zijn.	  
Deze	  planning	  hiervoor	  spoort	  niet	  met	  de	  gebiedsprocessen.	  Eind	  2012	  klaar	  is	  te	  laat	  voor	  
monitoring	  en	  voor	  toetsing	  in	  2012	  (o.a.	  art	  5	  rapportage).	  Steven	  agendeert	  dit	  in	  RAO-‐
voorzittersoverleg.	  Ook	  moeten	  we	  binnen	  Rijn-‐West	  afstemmen	  hoe	  we	  hiermee	  omgaan,	  
bijvoorbeeld	  door	  mogelijke	  aanpassingen	  eerder	  bekendmaken	  aan	  de	  waterschappen,	  ook	  als	  ze	  
nog	  niet	  definitief	  zijn.	  	  	  
Dit	  punt	  in	  RAO	  Rijn-‐West	  aan	  de	  orde	  stellen,	  eventueel	  We	  moeten	  in	  2012	  een	  toetsing	  
uitvoeren	  (tussenstand?	  huidige	  situatie?)	  
Chiel	  Cuypers	  agendeert	  dit	  in	  de	  Landelijke	  Werkgroep	  
	  
Nutriënten:	  Wim	  Twisk	  (HH	  Schieland	  en	  Krimpenerwaard	  en	  Harm	  Gerrits,	  HH	  Rijnland):	  	  
Het	  2e	  SGBP	  wordt	  een	  testcase	  voor	  wat	  betreft	  de	  nutriënten,	  In	  de	  komende	  2-‐3	  jaar	  valt	  een	  
aantal	  belangrijke	  ontwikkelingen	  en	  besluiten	  te	  verwachten:	  
•	  de	  vernieuwing	  van	  het	  Europees	  Landbouwbeleid	  in	  2013.	  	  
•	  In	  2012	  verschijnt	  de	  Blueprint	  voor	  Water	  Policy	  van	  de	  Europese	  Commissie,	  die	  daarvoor	  één	  
van	  de	  bouwstenen	  zal	  zijn.	  

•	  Ook	  in	  2012	  verschijnt	  de	  Evaluatie	  van	  het	  mestbeleid,	  als	  opmaat	  voor	  het	  5e	  
nitraatactieprogramma	  2014-‐2017.	  	  

•	  LTO	  werkt	  aan	  een	  Deltaprogramma	  Agrarisch	  Waterbeheer.	  
•	  Het	  Ministerie	  van	  I&M	  ontwikkelt	  een	  puntensysteem	  voor	  agrarische	  (groene	  en	  blauwe)	  
diensten.	  	  

De	  uitkomsten	  komen	  in	  het	  Nationaal	  Kader	  te	  staan.	  	  
Rijn-‐West	  heeft	  haar	  eigen	  nutriëntenproject	  en	  een	  programmamanager	  Nutriënten.	  Het	  is	  nog	  (te)	  
weinig	  bekend	  wat	  er	  in	  dat	  kader	  gebeurt.	  (zie	  presentatie	  middag).	  	  	  
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Bij	  veel	  waterschappen	  zijn	  er	  nog	  veel	  vragen:	  is	  werkvloer	  voldoende	  aangehaakt?	  Maken	  we	  straks	  
gezamenlijke	  keuzen?	  Weten	  we	  wie	  welke	  keuzen	  moet	  maken?	  Zie	  ook	  verslag	  middagprogramma	  
Goede,	  overzichtelijke	  informatie	  over	  het	  landelijk	  nutriëntenbeleid	  geeft	  de	  presentatie	  van	  Erik	  
Mullenaars,	  Ministerie	  EL&I	  op	  het	  	  vorig	  RAO	  (ook	  beschikbaar	  in	  virtueel	  kantoor	  rijn-‐west	  bij	  
www.kaderrichtlijnwater.nl).	  
	  
Volg-‐	  en	  Stuursysteem	  (en	  Verkenner):	  Sebastiaan	  Schep	  (Stowa):	  	  
Opgezet	  vanuit	  project	  “KRWmaatregelen	  in	  veengebied,	  op	  de	  voet	  gevolgd”.	  Ambitie	  is	  om	  met	  het	  
systeem	  allerlei	  informatie	  van	  veld	  tot	  beleid	  te	  ontsluiten	  en	  op	  basis	  daarvan	  bij	  te	  sturen	  naar	  
effectievere	  maatregelenpakketten.	  Bestemd	  voor	  bestuurders,	  beleidsmaker	  en	  specialisten.	  
Meerwaarde	  door	  overzichtelijke	  rapportages	  (bijv.	  trends	  stoffen/EKR’s	  en	  voortgang	  maatregelen	  
per	  waterlichaam	  overzichtelijk	  naast	  elkaar).	  	  Daarnaast	  grote	  diagnostische	  waarde:	  parameters	  die	  
ertoe	  doen	  worden	  via	  stoplichtenmethodiek	  hiërarchisch	  getoetst	  aan	  vuistregels.	  Daardoor	  komen	  
sturende	  factoren	  goed	  in	  beeld.	  Bij	  elk	  stoplicht	  horen	  maatregelen	  en	  ze	  geven	  ook	  richting	  aan	  de	  
monitoring.	  
Veelgestelde	  vraag	  is	  wart	  de	  relatie	  is	  met	  de	  KRW-‐Verkenner.	  Op	  dit	  moment	  ligt	  het	  accent	  op	  de	  
implementatie	  van	  het	  VSS	  in	  gebieden,	  in	  de	  2e	  fase	  volgt	  verdere	  afstemming	  met	  de	  Verkenner.	  Er	  
is	  veel	  afstemming	  tussen	  beide	  groepen,	  maar	  is	  nog	  wel	  punt	  van	  zorg.	  Ook	  is	  er	  afstemming	  met	  
Informatiehuis	  water:	  ICT-‐ers	  ingezet	  voor	  dataorganisatie.	  Deelname	  aan	  VSS	  is	  gratis.	  Heel	  
belangrijk	  voor	  deelname	  is	  dat	  de	  basisdata	  op	  orde	  zijn.	  
	  
Conclusies	  blok	  Kaders&Instrumenten	  
Vragen	  en	  aandachtspunten	  vanuit	  de	  waterschappen:	  

a. Zorgen	  rond	  het	  aanpassen	  van	  de	  maatlatten:	  dit	  moet	  eerder	  klaar	  anders	  moeten	  we	  ons	  
in	  dezelfde	  bochten	  wringen	  als	  bij	  SGBP1.	  Dit	  betekent	  ook	  aanpassen	  van	  doelen.	  	  

b. Provincies	  lijken	  niet	  erg	  goed	  bij	  zijn	  aangehaakt	  bij	  het	  aanpassen	  van	  de	  maatlatten.	  Dit	  is	  
vreemd	  en	  niet	  gewenst	  vanwege	  de	  relatie	  met	  de	  doelen.	  	  

c. Wat	  wordt	  er	  van	  de	  waterschappen	  verwacht	  rond	  het	  thema	  nutriënten?	  Meer	  
duidelijkheid	  is	  gewenst:	  Komen	  er	  nieuwe	  nutriëntnormen?	  Wie	  maakt	  welke	  keuzen?	  Kan	  
het	  Nationaal	  kader	  op	  dit	  thema	  eerder	  dan	  eind	  2012	  beschikbaar	  komen?	  	  	  

d. De	  helft	  van	  de	  waterschappen	  wil	  het	  Volg-‐	  en	  Stuursysteem	  gaan	  gebruiken,	  twee	  zijn	  
geïnteresseerd	  en	  zullen	  later	  een	  keuze	  maken,	  één	  waterschap	  is	  afwachtend	  ten	  aanzien	  
van	  VSS	  en	  Verkenner	  en	  één	  waterschap	  wil	  de	  Verkenner	  gebruiken.	  	  

	  
Algemene	  conclusies	  ochtendprogramma:	  
•	  2012	  wordt	  druk:	  er	  is	  veel	  werk	  in	  uitvoering	  en	  het	  wordt	  hard	  trekken	  om	  het	  eind	  2012	  allemaal	  
rond	  te	  hebben:	  toetsing	  meetgegevens	  (van	  welk	  monitoringjaar?	  met	  oude	  of	  nieuwe	  
maatlatten?),	  implementeren	  VSS,	  leren	  van	  de	  diagnostische	  tools	  en	  meer.	  

•	  Delen	  van	  beschikbare	  kennis	  en	  informatie	  tussen	  waterschappen	  is	  een	  punt	  van	  aandacht.	  	  
•	  Ongeveer	  de	  helft	  van	  de	  waterschappen	  heeft	  al	  een	  KRW-‐team.	  Je	  kan	  elkaar	  ook	  helpen	  bij	  de	  
onderbouwing	  van	  keuzes	  (argumentatie,	  onderzoeken,	  formuleringen)	  in	  de	  waterplannen.	  
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•	  Kan	  het	  proces	  niet	  veel	  slanker	  dan	  bij	  SGBP-‐1?	  Daar	  wordt	  wel	  aan	  gewerkt,	  vooral	  m.b.t.	  
efficiëntere	  gegevensaanlevering	  en	  -‐uitwisseling.	  Maar	  tegelijk	  moet	  er	  nog	  veel	  gebeuren	  (zie	  
hierboven)	  en	  ligt	  er	  ook	  een	  aantal	  disucssiepunten	  en	  keuzes	  voor.	  Het	  loont	  de	  moeite	  om	  
samen	  met	  de	  8	  waterschappen	  eens	  na	  te	  gaan	  of	  en	  mogelijkheden	  zijn	  om	  de	  Plannen	  van	  
Aanpak	  voor	  de	  waterplannen	  2015	  en	  misschien	  ook	  delen	  van	  de	  inhoud	  op	  elkaar	  af	  te	  stemmen	  
w(at	  meer	  uniformeren	  in	  opzet	  plannen,	  is	  ook	  prettig	  voor	  stakeholders).	  Hierover	  zou	  een	  
oriënterende	  discussie	  moeten	  plaatsvinden.	  Ook	  m.b.t.	  gebiedsprocessen	  kan	  je	  leren	  van	  elkaar.	  

	  
MIDDAGPROGRAMMA	  
	  
Informatiehuis	  Water:	  Boris	  Everwijn:	  	  
In	  2011	  van	  start	  gegaan,	  het	  is	  een	  samenwerkingsverband	  van	  waterschappen	  en	  ministerie.	  
Voorlopig	  ligt	  prioriteit	  bij:	  
•	  Beheer	  AquoKit	  voor	  toetsen	  en	  beoordelen.	  Klaar	  in	  april	  2012	  tbv	  toestandsbepalingen.	  	  
•	  Beheer	  KRW-‐Portaal	  met	  factsheetgenerator,	  inclusief	  publicatiemechanisme.	  Klaar	  in	  januari	  2012	  
tbv	  voortgangsrapportage	  2011.	  	  
Waterbeheerders	  zijn	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  kwaliteit	  en	  betekenis	  van	  gegevens.	  Elk	  jaar	  zullen	  
verbeteringen	  worden	  doorgevoerd.	  Afstemming	  wordt	  gezocht	  tussen	  AquoKit	  en	  Volg	  en	  
Stuursysteem	  (VSS).	  Informatiehuis	  wordt	  mogelijk	  beheerder	  van	  VSS.	  
Er	  komt	  een	  gebruikersgroep	  komt	  (voor	  AquoKit	  en	  het	  portaal)	  zoals	  er	  ook	  voor	  factsheets	  is.	  Aan	  
de	  RAO’s	  wordt	  gevraagd	  naar	  belangstellenden	  hiervoor.	  Vragen	  zijn	  ook	  altijd	  te	  stellen	  via	  de	  
servicedesk.	  
	  
Terugkoppeling	  ochtendprogramma:	  Helen	  Hangelbroek,	  Yolanda	  Wessels	  en	  Ton	  Ruigrok:	  	  
Innovatieprojecten:	  aanvulling	  Douwe	  Jonkers	  (DGWater):	  zie	  onderdeel	  Innovatieprojecten	  bij	  
ochtendprogramma.	  
Maatlatten:	  zorg	  van	  de	  waterschappen	  wordt	  nog	  eens	  onder	  de	  aandacht	  gebracht	  (zie	  
ochtendprogramma).	  Petra	  Baks	  (Prov.	  Gelderland?)	  gaat	  aandacht	  vragen	  van	  provincies	  voor	  
werkgroep	  maatlatten	  en	  planning.	  	  
Nutriënten/Instrumenten:	  Toevoeging	  Douwe	  Jonkers:	  er	  zijn	  meer	  instrumenten	  dan	  VSS	  en	  
Verkenner:	  Stone	  (evaluatie	  mestbeleid)	  en	  Waterecho	  (Alterra/Peter	  van	  Bohemen).	  Deltares	  werkt	  
aan	  de	  pilot	  KRW-‐verkenner.	  Landelijk	  er	  worden	  3	  scenario’s	  tbv	  het	  mestbeleid	  doorgerekend.	  Eind	  
2011	  worden	  de	  resultaten	  besproken,	  ook	  in	  Rijn-‐West.	  Daarna	  wordt	  instrumentarium	  aangepast	  
en	  opnieuw	  gerekend.	  Eind	  2012	  klaar	  t.b.v.	  gebiedsprocessen	  in	  2013.	  	  
Maarten	  Ouboter	  (Waternet)	  twijfelt	  in	  hoeverre	  landelijke	  instrumenten	  zoals	  de	  Verkenner	  
bruikbaar	  zijn	  voor	  regioprocessen	  vanwege	  het	  schaalverschil.	  Bij	  de	  waterbeheerders/en	  regionale	  
partijen	  is	  er	  een	  duidelijke	  wens	  om	  betrokken	  te	  worden	  voordat	  er	  acties	  worden	  ondernomen.	  
Daarbij	  is	  ook	  de	  wens	  gebruik	  te	  maken	  van	  de	  KRW-‐lijnen	  in	  plaats	  van	  allerlei	  aparte	  contacten	  te	  
onderhouden.	  
Douwe	  Jonkers	  geeft	  aan	  hierover	  graag	  samenwerking	  te	  zoeken.	  	  
Actie:	  koppen	  bij	  elkaar	  steken	  over	  afstemming	  instrumenten.	  Wie	  neemt	  initiatief?	  
	  



	  

	   6	  

Provincies:	  interactie	  grond-‐	  en	  oppervlaktewater	  
Uitkomsten	  pilot	  HDSR	  in	  Keulervaart:	  van	  de	  overschrijdingen	  van	  P	  is	  ca	  50%	  afkomstig	  van	  de	  
landbouw,	  en	  50%	  van	  veenafbraak.	  Ook	  in	  een	  “bemeste”	  sloot	  kan	  de	  biologie	  in	  orde	  zijn,	  maar	  
baggeren	  is	  daarbij	  een	  belangrijke	  factor.	  Provincies	  zijn	  op	  zoek	  naar	  gegevens	  van	  meer	  
onderzoeken,	  liefst	  bestaande	  pilots	  zoals	  case	  Keulervaart,	  om	  te	  toetsen	  of	  (ondiep)	  grondwater	  
een	  invloed	  heeft	  op	  oppervlaktewater.	  De	  provincies	  zijn	  op	  de	  vingers	  getikt	  door	  Inspectie	  
vanwege	  de	  quick-‐and-‐dirty	  aanpak	  in	  de	  vorige	  ronde.	  Provincies	  vragen	  via	  een	  mail	  aan	  de	  
waterschappen	  in	  hun	  gebied	  of	  zij	  gebieden/waterlichamen	  hebben	  waarvoor	  er	  al	  gegevens	  zijn	  
die	  bij	  de	  verdere	  pilots	  kunnen	  worden	  gebruikt.	  DGW	  checkt	  samen	  met	  de	  werkgroep	  
Grondwater	  wat	  protocol	  over	  relatie	  grond-‐oppervlaktewater	  precies	  beoogt,	  dit	  vanwege	  het	  risico	  
van	  dubbel	  werk.	  	  
Aanvulling	  Douwe	  Jonkers:	  er	  zijn	  veel	  gegevens	  bekend	  via	  het	  programma	  ‘Monitoring	  
Stroomgebieden’,	  o.a.	  in	  Krimpenerwaard	  met	  zelfde	  resultaten:	  50%	  veenoxidatie,	  50%	  bemesting.	  
Rapport	  komt	  in	  juni	  uit,	  er	  is	  een	  website	  van:	  www.monitoringstroomgebieden.nl	  
	  
Vragen/opmerkingen:	  
•	  Het	  bestuursakkoord	  is	  door	  provincies	  nog	  niet	  besproken,	  bv	  over	  gevolgen	  van	  verschuiven	  van	  
taken	  voor	  kaderstelling	  maatlatten,	  het	  feit	  dat	  provincies	  geen	  waterplan	  meer	  maken	  etc.	  Dit	  
biedt	  wel	  kansen	  voor	  de	  provincie,	  met	  name	  om	  de	  kaderstelling	  beter	  aan	  te	  sluiten	  op	  het	  R.O.-‐
beleid	  en	  gebiedenbeleid.	  Dat	  vraagt	  wel	  actie	  van	  de	  provincies,	  o.a.	  in	  kader	  van	  voorbereiding	  
gebiedsprocessen.	  
•	  Er	  blijkt	  verwarring	  doordat	  de	  termen	  “grondwater”,	  “diep	  grondwater”	  en	  “grondwaterlichamen”	  
niet	  consequent	  worden	  gebruikt	  en	  daardoor	  door	  elkaar	  worden	  gehanteerd.	  
	  
Programma	  nutriënten	  Rijn-‐West:	  Leo	  Joosten	  (programmamanager):	  	  
Taak:	  bundelen	  kennis,	  verkennen	  maatregelen	  voor	  nutriëntenaanpak,	  daarbij	  koppeling	  Europees	  
en	  landelijk	  beleid	  aan	  regionaal	  KRW-‐werk.	  Programma	  wordt	  uitgevoerd	  op	  basis	  van	  Rijn-‐West	  
advies	  van	  de	  Werkgroep	  Nutriënten	  uit	  2010.	  Er	  zijn	  drie	  gebiedsgerichte	  werkgroepen	  opgestart	  
om	  na	  te	  gaan	  ‘wat	  kun	  je	  met	  bestaande	  instrumenten’	  en	  ‘welke	  maatregel	  is	  meest	  effectief’:	  
•	  Veenweidegebied	  (trekker	  Josée	  Huesmann	  -‐	  prov	  Utrecht)	  
•	  Bollengebied	  (Corine	  vd	  Berg	  -‐	  Noord-‐Holland)	  
•	  Diepe	  polders	  (nicolaas	  vanEverdingen	  -‐	  namens	  AGV	  en	  Rijnland)	  
In	  september	  zal	  het	  onderwerp	  in	  een	  RAO-‐atelier	  aan	  de	  orde	  komen.	  	  
Eind	  2012:	  rapportage	  met	  kansrijke	  maatregelen	  per	  deelgebied.	  
Leo	  werkt	  in	  opdracht	  van	  RBO	  Rijn-‐West,	  en	  zoekt	  samen	  met	  Douwe	  Jonkers	  contact	  met	  
ministeries	  om	  wensen	  t.a.v.	  landelijke	  kaders	  en	  generiek	  beleid	  in	  te	  brengen.	  Aanbeveling	  is	  om	  
ook	  het	  bestuurlijke	  spoor	  te	  benutten.	  
De	  Landbouwsector	  heeft	  een	  Deltaplan	  Agrarisch	  Waterbeheer	  gemaakt	  en	  wilde	  hierover	  een	  
convenant	  met	  DG	  Water.	  DG	  Water	  gaat	  hier	  niet	  op	  in,	  want	  samenwerking	  moet	  juist	  in	  de	  regio	  
plaatsvinden	  met	  waterbeheerders	  en	  provincies,	  o.a.	  via	  de	  gebiedsprocessen.	  
Aandachtspunt	  uit	  ochtendprogramma:	  informeren	  bredere	  kring	  betrokkenen	  (bij	  de	  
waterschappen):	  	  Leo	  zal	  hierover	  overleggen	  met	  o.a.	  Wim	  Twisk	  en	  de	  gebiedstrekkers.	  	  
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Stroomgebiedsafstemming/afwenteling:	  Wanda	  Zevenboom	  en	  Ton	  Ruigrok:	  	  
Er	  is	  een	  werkdocument	  van	  Hanneke	  Barretta	  en	  een	  Plan	  van	  Aanpak	  voor	  een	  vervolg.	  Vóór	  de	  
zomer	  wordt	  de	  aanpak	  scherper	  gemaakt	  en	  worden	  de	  7	  hoofdstromen	  (stoffen)	  verder	  
uitgewerkt.	  Daarnaast	  wordt	  in	  8	  deelgebieden	  (beheergebieden	  waterschappen)	  ingezoomd	  op	  de	  
omvang	  en	  herkomst	  van	  de	  probleemstoffen.	  Daarbij	  wordt	  rekening	  gehouden	  met	  beschermde	  
gebieden.	  Vragen	  aan	  waterbeheerders:	  

a. Werkdocument	  bekijken	  en	  aangeven	  wat	  er	  nog	  ontbreekt	  en	  of	  waterbeheerder	  hier	  zelf	  
als	  gegevens	  over	  heeft;	  

b. nagaan	  omvang/herkomst	  probleemstoffen	  per	  beheergebied;	  
c. Werkgroep	  Monitoring	  geeft	  aan	  dat	  meetgegevens	  uit	  2005/2006	  nog	  gebruikt	  moeten	  

worden.	  In	  het	  Plan	  van	  Aanpak	  wordt	  niet	  uitgegaan	  van	  een	  nieuwe	  meetronde.	  	  
Er	  wordt	  verband	  gelegd	  met	  de	  krw-‐verkenner.	  Dit	  zal	  op	  landelijk	  niveau	  vermoedelijk	  wel	  lukken,	  
later	  in	  2011	  wordt	  meer	  duidelijk.	  
Stroomgebiedsafstemming	  eind	  2012	  klaar	  tbv	  gebiedsprocessen.	  	  	  
	  
Doelen	  overige	  wateren:	  Anne	  Dolmans	  (Provincie	  Utrecht):	  	  
•	  Voor	  chemie	  wordt	  gestreefd	  naar	  een	  juridische	  verankering,	  concept	  beschikbaar	  begin	  2012,	  
verankering	  moet	  zijn	  geregeld	  in	  2014.	  
•	  Voor	  ecologie	  komt	  er	  een	  handreiking,	  gereed	  eind	  2012,kan	  in	  2014	  worden	  gebruikt	  in	  
waterplannen.	  
Geldt	  ook	  voor	  geïsoleerde	  wateren,	  waarvoor	  oude	  KRW-‐typen	  uit	  de	  kast	  worden	  gehaald.	  
Aanvulling	  Diederik	  van	  de	  Molen:	  leg	  de	  doelen	  vast	  in	  de	  provinciale	  milieuverordening,	  probeer	  dit	  
niet	  in	  het	  BKMW	  te	  doen	  want	  dat	  gaat	  niet.	  Jammer	  dat	  de	  methodiek	  niet	  eerder	  klaar	  is	  vanwege	  
de	  evaluatie	  mestwetgeving	  halverwege	  2012.	  	  
Medio	  2012	  komt	  de	  Europese	  Commissie	  met	  een	  inhoudelijke	  reactie	  op	  de	  SGBP’s	  I.	  Mogelijk	  
moeten	  we	  dan	  alsnog	  voor	  het	  overig	  water	  doelen	  en	  maatregelen	  uitwerken.	  	  
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RAO-‐ATELIER	  MEI	  2011	  -‐	  OVERZICHTEN	  EN	  AFSPRAKEN:	  
	  
Prioritaire	  onderwerpen	  Rijk	   Actor	   Contactpersoon	  
(cat.	  1	  en	  2)	  -‐	  coördinatie:	   	   Roy	  Smits	  

1. Afwenteling	  /	  relaties	  tussen	  waterlichamen	   Waterdienst	   Steven	  Visser	  
2. Maatregel	  effect	  relaties	   Stowa	   Henri	  Schouten	  
3. Relatie	  grondwater	  -‐	  oppervlaktewater	   RAG	   Eveline	  Hilhorst	  
4. Kwaliteitseisen	  Kleine	  wateren	   IPO	   Reinier	  v.	  Nispen	  
5. Normen	  voor	  andere	  stoffen	  (Eu	  en	  NL)	   DGW	  /	  DGM	   Reinier	  v.	  Nispen	  
6. Verbetering	  maatlatten	   Stowa	   Peter	  Wondergem	  
7. Doorwerking	  generiek	  beleid	  (vooral	  

nutriënten)	  
EL&I	   Roy	  Smits	  

8. Toepassing	  art	  4.7	  KRW	   DGW	   Diederik	  v/d	  Molen	  
9. Effecten	  klimaat	  op	  KRW	   Stowa,	  DGW	   Rolf	  Koops	  
10. Plan	  Mer	  plicht	  voor	  KRW	  plannen	   HDJZ	   CSN	  

(cat.	  3)	  Afronding	  in	  rapport	  open	  einden:	  Optimalisatie	  monitoring	  /	  Monitoring	  nader	  
onderzoek	  /	  Monitoring	  beschermde	  gebieden	  /	  N2000	  vereisten	  in	  SGBP	  /	  Relatie	  grondwater	  
en	  rijkswater	  /	  Ondiep	  grondwater	  /	  N/P	  normen	  natuurlijke	  wateren	  /	  Relatie	  waterbodems	  en	  
waterkwaliteit	  /	  Wateraanvoer	  in	  KRW	  doelen	  /	  Evaluatie	  synergieprojecten	  /	  Exoten.	  

	  
Beschikbaar	  eind	  2011:	   Trekker:	  

Tussenstand	  prioritaire	  onderwerpen	   DGW/CSN	  ?	  
Inventarisatie	  ecologische	  onderzoeken	  NPW	   NPW	  
KRW	  Volg-‐	  en	  Stuursysteem	  (1e	  fase)	   VSS/Stowa	  
LRW	  Portaal	  t.b.v.	  voortgangsrapportage	   Informatiehuis	  
Tussenresultaten	  Landelijke	  studie	  scenario’s	  
mestbeleid	  

DGW	  

Tussenrapportage	  programma	  Nutriënten	  Rijn-‐West	   Programmamanager	  
Tussenrapportage	  pilot	  KRW-‐Verkenner	   DGW	  

	  
Beschikbaar	  eind	  2012:	   Trekker:	  

Dummy	  SGBP-‐2	  /	  nationaal	  kader	   DGW	  
Eindrapportage	  prioritaire	  onderwerpen	  (zie	  lijst)	   DGW/CSN	  
Verbeterde	  ecologische	  maatlatten	  en	  aanpassing	  GEPs	  
(doorgevoerd	  in	  QBWat)	  
*	  knelpunt	  ivm	  monitoring	  

Landelijke	  werkgroep	  

Blueprint	  Waterpolicy	   Europese	  Commissie	  
Evaluatie	  Mestbeleid	   Min.	  EL&I	  
Puntensysteem	  groen/blauwe	  diensten	  (komt	  in	  
nationaal	  kader)	  

Min.	  I&M	  
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Aquokit	  (april	  2012)	   Informatiehuis	  
Landelijke	  studie	  scenario’s	  mestbeleid	   DGW	  
Rapportage	  Programma	  Nutriënten	  Rijn-‐West	   Programmamanager	  
Eindrapport	  Stroomgebiedsafstemming	  Rijn-‐West	   Kernteam	  RW	  
KRW-‐Verkenner	   DGW	  
Inhoudelijke	  reactie	  SGBP-‐1	  (medio	  2012)	   Europese	  Commissie	  
Concept	  chemische	  doelen	  overige	  wateren	  (begin	  2012)	   Wg	  doelen	  overige	  wateren	  
Handreiking	  ecologische	  doelen	  overige	  wateren	   Wg	  doelen	  overige	  wateren	  

	  
Websites:	  

www.kennismoetstromen.nl:	  landbouwgerelateerde	  innovatieprojecten	  
www.watermozaiek.nl:	  Stowa-‐programma	  over	  haalbaarheid,	  betaalbaarheid	  en	  effectiviteit	  
van	  maatregelen	  
www.monitoringstroomgebieden.nl:	  meetgegevens,	  o.a.	  relatie	  grond-‐	  en	  oppervlaktewater	  

	  
Afspraken:	  

a. bundelen	  resultaten	  innovatieprojecten	  en	  koppelen	  met	  NWP	  en	  Watermozaïek:	  ?	  
b. Check	  of	  ecologische	  onderzoeken	  eigen	  waterschap	  opgenomen	  zijn	  in	  inventarisatie	  NPW:	  

KRW-‐contactpersonen	  waterbeheerders	  
c. Laagdrempeliger	  ontsluiten	  kennis	  NPW:	  ?	  
d. Ontsluiten	  en	  bundelen	  kennis	  en	  contactpersonen	  innovatieprojecten,	  

onderzoeksmaatregelen,	  succesfactoren	  maatregelen,	  en	  andere	  onderzoeksprojecten:	  ?	  
e. Knelpunt	  tijdsplanning	  Ecologische	  maatlatten:	  bespreken	  in	  RAO	  (Steven)	  en	  Landelijke	  

Werkgroep	  (Chiel	  Cuypers)	  
f. Afstemmen	  VSS	  en	  KRW-‐verkenner:	  projectgroep/dgw?	  
g. Provincies	  gaan	  aandacht	  vragen	  voor	  deelname	  aan	  werkgroep	  maatlatten	  (Petra	  Baks)	  
h. Oriënterende	  discussie	  over	  afstemmen/uitwisselen	  opstellen	  waterplannen	  in	  kader	  sgbp-‐2:	  

RAO	  
i. Vragen	  belangstellenden	  voor	  gebruikersgroep	  Informatiehuis	  (RAO/Informatiehuis)	  
j. Overleg	  afstemming	  instrumenten	  (VSS,	  Verkenner,	  nutriënten):	  ?	  (deel	  via	  programma	  

nutriënten)	  
k. Provincies	  vragen	  voorbeelden	  pilots	  interactie	  grondwater/oppervlaktewater	  
l. DGW	  checkt	  samen	  met	  de	  werkgroep	  Grondwater	  wat	  protocol	  over	  relatie	  grond-‐

oppervlaktewater	  
m. Overleg	  informeren	  bredere	  kring	  betrokkenen	  over	  programma	  nutriënten	  (Le	  Joosten)	  
n. KRW-‐contactpersonen	  waterbeheerders	  gaan	  gegevens	  na	  tbv	  Stroomgebiedsafstemming	  en	  

checken	  werkdocument	  
	  
Presentaties	  op	  website	  www.kaderrichtlijnwater.nl	  -‐	  virtueel	  kantoor	  Rijn-‐West:	  

•	  Presentatie	  Steven	  Visser	  op	  RAO-‐Atelier	  
•	  Presentatie	  Eric	  Mullenaars	  (Min	  EL&I)	  over	  nutriëntenbeleid	  

	  


