
Italië reis ‘waterbestuurders Rijn-West’ op 20 en 21 oktober 2006
aan de de Po vlakte.

Door Derk-Jan Marsman, Steven visser en Rob Immink

Deelnemers

Provincie Gelderland H. Keereweer

Secretaris RBO Rob Immink

Provincie Utrecht J. Binnekamp

Provincie Noord-Holland P. Poelmann

Provincie Zuid-Holland mevr. L. Dwarshuis

HHrs Hollands Noorderkwartier mevr. J.M. de Vries

HHrs Stichtse Rijnlanden D. Vergunst

HHrs Rijnland G. Doornbos

Waterschap Hollandse Delta J. M. Geluk

RWS directie Oost Nederland mevr. A. Augustijn

Ws Rivierenland G. Kok

Ministerie LNV, Directie West M. Kool

Provincie Gelderland S. Visser

HHrs Hollands Noorder Kwartier D.J. Marsman

Gemeente Alkmaar W. van Douwen

Contacten Italie

Po River Basin Authority (Autorita di bacino del fiume Po)

- Plaatsvervangend DG Dr. Puma en projectleider KRW Fillipo Dadone

Rioolwaterzuiveringsinstallatie van Milaan (Nosedo)

- Directeur Roberto Mazzini en voorzitter Marco Del Vicario

Irrigatie en drainage coöperatie (Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana).

- Voorzitter Ettore Fanfani

Doel van de studiereis

Doel van de studiereis was tweeledig:

- De Nederlandse delegatie wilde inzicht krijgen hoe men in Italie omgaat met de implementatie van de

KRW. Daarvoor is het Po stroomgebied uitgezocht voor het bezoek, vanwege de sterke overeenkomst
met het Rijn-West stroomgebied. Een dichtbevolkt, relatief vlak stroomgebied, met veel verstedelijking,
industrie en landbouw.

- Tweede doel was uitwisseling van kennis tussen de Italiaanse en Nederlandse waterbeheerders.

Impressie van de reis

In alle Europese lidstaten is men druk bezig om de Kaderrichtlijn Water invulling te geven. Om van elkaar te

kunnen leren hebben de ‘waterbestuurders uit Rijn-West’ op 20 en 21 oktober een werkbezoek gehad in het Po-
stroomgebied van Noord-Italië. De Nederlandse delegatie bestond uit bijna alle watergedeputeerden en
dijkgraven uit Rijn-West en de regionale directeuren van LNV en Rijkswaterstaat. Er werd veel kennis
uitgewisseld met de waterbestuurders en de ambtelijke leiding in het gebied en er werden diverse locaties
bezocht die belangrijk zijn voor het waterbeheer. Zo bracht de delegatie een bezoek aan de Po River Basin
Authority (Autorita di bacino del fiume Po), werd de grootste rioolwaterzuiveringsinstallatie van Milaan bezocht
(Nosedo) en vond er een interessante uitwisseling van kennis plaats met een Italiaans waterschap, de
zogenaamde irrigatie en drainage coöperaties (Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana).

Het was voor de delegatie een eye-opener dat al 200 jaar v.Chr. de Romeinen irrigatie en drainage hebben
aangelegd om de vruchtbare Po uiterwaarden te ontginnen en dat in de vroege middeleeuwen Rooms-
katholieken monniken moerassen hebben drooggelegd zoals wij onze veenpolders hebben afgegraven. Dat de



monniken de overdruk in het diepere grondwater hebben weten te gebruiken voor bevloeiing van de akkers in de
zomer getuigt van vroege inzichten in waterbeheer. Dit traditionele systeem – marcite genoemd - wordt op
sommige plaatsen weer in ere hersteld.

Het bleek een zeer leerzaam werkbezoek waarbij opviel dat men in Italië op dit moment hard bezig is om een
flinke achterstand in te lopen voor wat betreft de rioolwaterzuivering en emissiebeperking van de landbouw. De

aandacht voor de Kaderrichtlijn Water is nog beperkt. De focus op dit moment is met name gericht om de
afspraken na te komen met ‘Brussel’ over de nitraatbelasting. Hoge nutriëntenvrachten die via de Po de
Adriatische zee instromen is een groot waterkwaliteitsprobleem voor Italië. Het is moeilijk voor te stellen dat het
rioolwater uit een groot deel van Milaan (de bezochte zuivering heeft een capaciteit van 1.25 miljoen inwoners)
drie jaar geleden nog ongezuiverd werd geloosd op de kanalen en de rivier.

Tussen de bezoeken door werd er genoten van culinair en cultureel Italië zowel in Parma als rondom Milaan.

Het Po-stroomgebied

Het Po-stroomgebied is op veel punten vergelijkbaar met het stroomgebied Rijn-West. Een druk bevolkt gebied
(18 miljoen inwoners) met grote steden als Turijn, Milaan, Cremona en Parma. Een gebied met veel economische
bedrijvigheid dat gelegen is in het stroomgebied van een grote rivier met klei- en veengebieden en zelfs lage
gedeelte met bemalingen (tot wel 10 meter). In het Po-stroomgebied wordt het water vervuild door de zelfde
bronnen als in Nederland zoals bestrijdingsmiddelen en meststoffen uit de landbouw en zware metalen en
afvalwater uit de stedelijke gebieden. Een groot verschil tussen het Po-gebied en Rijn-West is dat men in het Po-
gebied in de zomermaanden te kampen heeft met grote watertekorten. Water wordt in grote hoeveelheden

gebruikt voor landbouw (irrigatie). De vraag is groter dan het aanbod waardoor kanalen en rivieren droog vallen
met grote impact op de waterkwaliteit. Daarnaast is de eutrofiering van de Adriatische zee een groot
waterkwaliteitsprobleem van Italie. De aanpak van de waterkwaliteitsproblemen in de Po vlakte staan grotendeels
in het teken van verlaging van de nutrientenvracht van de Po naar de Adriatische zee. Hiertoe is een omvangrijk
plan opgesteld, waarin verschillende maatregelen worden uitgewerkt, zoals: voltooien van het aansluiten van
gebieden op riolering en afvalwaterzuivering, verbeteren van de afvalwaterzuivering, gericht mestbeleid
(bijvoorbeeld installatie van biogas centrales), verbetering van landbouwmethoden en zonering van mestvrije
bufferstroken langs watergangen. Of hier voldoende middelen voor zijn bleef in de discussie onduidelijk.

Institutionele context

De bestuurlijke structuur van het waterbeheer in Italië is, net als in Nederland ingewikkeld. Het waterbeheer in
Italië wordt uitgevoerd door verschillende organisaties:

• ministerie van milieu;
• ministerie van arbeid;

• waterautoriteit per stroomgebied;
• Regio’s, provincies en gemeenten;
• ATO’s (beheerders van RWZI’s);
• Coöperaties drainage en irrigatie (soort Italiaanse waterschappen).

Sinds 1989 is het waterbeheer in Italie georganiseerd per stroomgebied. De stroomgebiedsautoriteit (van de Po)
bestaat uit bestuurders van nationale en regionale overheid (soort RBO). Deze autoriteit heeft, in tegenstelling tot
het RBO Rijn-West, beslissingsbevoegdheid. Het bestuur van de ‘Po River Basin Authority’ bestaat enerzijds uit
ministers van verschillende ministeries (openbare werken, landbouw, milieu) en anderzijds uit

voorzitters/presidenten van de regio’s (bv Lombardije). Het ministerie van milieu is voorzitter. Het ambtelijk hoofd
van de organisatie is een secretaris generaal.

De huidige politieke lijn in Italie is gericht op decentralisatie van overheidstaken: meer beslissingsbevoegdheid bij
de regio’s, provincies en gemeenten (regio’s in Italie zijn vergelijkbaar met de Nederlandse provincies). Hiertoe is
in 2003 een grondwetswijziging doorgevoerd. Hoe deze decentralisatie van macht doorwerkt in het functioneren
van het bestuur van de Po autoriteit en welke bevoegdheden de autoriteit krijgt is nog onduidelijk.

De Kaderrichtlijn Water

Integraal waterbeheer kent Italië sinds 1989. Voor alle grote stroomgebieden in Italie zijn Stroomgebiedsplannen
opgesteld, met daarin beleid ten aanzien van waterkwantiteit (belangrijkste aspect), landgebruik,
erosiebestrijding, ecologie (met name de problematiek van de eutrofiering) en waterkwaliteit. In deze plannen zijn
doelen geformuleerd, waarbij voor waterkwaliteit in 95 % van de wateren in 2016 een goede toestand moet zijn
bereikt. Het integrale waterbeheer in Italie is mede een antwoord op de eerste grote algenbloei in de Adriatische
Zee in 1988.

De Kaderrichtlijn Water als Europese richtlijn is nog geen echte prioriteit in Italië. De richtlijn is dit jaar (2006) in
nationale wetgeving opgenomen. Het lijkt erop dat Italië nog geen karakterisering van het stroomgebied heeft
afgerond, omdat het aanwijzen van waterlichamen en status bepalingen nog niet hebben plaatsgevonden. Men is
in Italië momenteel naarstig op zoek naar een werkproces om de doelen en maatregelen op rij te krijgen voor de



KRW. De insteek daarbij zijn de reeds geformuleerde doelen uit de bestaande plannen. In de presentaties bleek
dat de Italiaanse waterbeheerders beschikken over een uitgebreide database en in staat zijn heel gestructureerd
gegevens en analyses te presenteren.

De werkzaamheden aan de waterkwaliteit worden momenteel bemoeilijkt door de onduidelijke bevoegdheden van
de regionale waterbeheerders.

Waterbeheer in de Po vlakte

Het waterbeheer in de Povlakte staat in dienst van de landbouw en de witte steenkool. Sinds de Romeijnse tijd is
men begonnen met ontginnen van de Po-vlakte voor de lanbouw. Uitgebreide irrigatie en drainge stelsels zijn de
afgelopen eeuwen aangelegd om de landbouwgebieden te kunnen bevloeien. Het beheer van deze kanalen zijn
agrarische coöperaties, vergelijkbaar met de Nederlandse Waterschappen. Deze cooperaties worden bestuurd
door gekozen boeren vertegenwoordigers. De Raad van Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten
en provincies. De cooperaties ontvangen geld van de gebruikers van het water (boeren), en subsidie van de

regio’s. De relatie met de Po authoriteit is met name gericht op waterkwantiteitsplanning. De Po authoriteit stelt
jaarlijks de waterhoeveelheden voor irrigatie vast, de cooperaties sluiten de watercontracten met de boeren. Deze
manier van financiering lijkt sterk op het principe betaling – belang – zeggenschap, waarop het Nederlandse
regionale waterbeheer is gebaseerd.
De kanalenstelsels worden momenteel ook voor andere doeleinden gebruikt, zoals opwekking van hydro-
electriciteit, viscultuur, koeling van thermische installaties en recreatie. Het bevloeien van het land is een recht
voor de boeren geworden, vastgelegd in consessies. Er zijn vaak meer concessies afgegeven dan dat er water is.
Daardoor ontstaat een kwaliteitprobleem. Door alle onttrekkingen bestaat in zomerperioden het debiet van een

rivier vaak alleen uit het effluentwater van zuiveringen.
Het bezoek aan het Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana was met name interessant, omdat deze
cooperatie zeer veel werk heeft gemaakt van het in oude staat herstellen van het kanalensysteem (waarbij ze
zich lieten inspireren op foto’s uit het einde van de 19

e
 eeuw), aanleggen van fietsroutes en wandelpaden langs

de kanalen en het onderhouden van zogenaamde waterparels; oude kanalen die niet meer worden gebruikt, en
nu een ecologische/recreatieve functie vervullen.

Afvalwaterzuivering in Milaan

De nieuwe zuivering bij Milaan is een combinatie van nieuwe techniek, architectuur en stedelijke herstructurering
van de randzone van Milaan. De zuivering behandled het afvalwater uit het gehele centrum en oostelijke gedeelte
van de stad, met een capaciteit van ruim 1,25 miljoen inwoners. De zuivering heeft een zuiveringsrendement van
60 %. De vraag is of voldaan wordt aan de richtlijn voor stedelijk afval water? Naar verluid wordt er voldaan aan
de Italiaanse normering. De capaciteit zou kunnen worden verhoogd. Dit is wel een indicatie dat Italië een geheel
eigen tempo aanhoud voor het implementeren van EU wetgeving.

Conclusie

De werkreis heeft een goede indruk opgeleverd hoe het waterbeheer in Italië is georganiseerd en hoe gewerkt
wordt aan het verbeteren van de waterkwaliteit. We kunnen concluderen dat we in Nederland goed op weg zijn
met de implementatie van de KRW. De Italianen lopen wat dat betreft wat achter. Wel wordt er hard gewerkt aan
het verbeteren van de waterkwaliteit op basis van Italiaanse normen.

De regionale waterautoriteit van het stroomgebied van de Po komt in 2007 graag naar Nederland voor een
werkbezoek over het werkproces KRW. Dat zal echter nog afhangen van de eventuele formele status die mogelijk

toegekend gaat worden aan die stroomgebiedorganisatie.

In de bijlage van deze impressie vind je hieronder het  programma met foto’s.



Bijlage: Programma

Programma in Parma, bij Autorità di bacino del fiume Po
12.00 - 13.30: presentation of institutional aspects (the tasks and

activitities of the authorities; regional and local authorities
cooperation; participation of non-governmental organisations) and of
physical characteristics of  Po river basin end of  Rhine West area

13.30 – 12.30:  light lunch at "Leon d'oro" tipical Parmesan restaurant

14.30 – 15.30: presentation of WFD implementation process in Po river
basin end in  Rhine West area
-        introduction
-        definition of  water bodies and of good ecological status

-        economical analisys, disproportionate costs

15.30 – 16.30: discussion

16.30 – 17.00: water monitoring of Po river; approach to
phytodepuration interventions and riparian bufferzones in Po river basin

- dinner at "Angiol d'oro"  restaurant in Parma



Saturday, 21st of October (Milan)
8.30/9.00 - 10.00: transfer from Parma to Milan
Aandachtspunt: u dient op dit moment bij het hotel uit te checken, de

bagage kan deze dag in de bus blijven liggen
10.00 - 12.30: presentation and visit to waste water treatment plants
of Milan urban area

12.30 – 14.00: lunch at "Locanda Chiaravalle", in a beautyful
setting near Chiaravalle Abbey. Een bezoek aan deze Cisterciënzer
Abdij is mogelijk

 14.00 – 15.00: transer from a Milan to Lodi (Consorzio “Muzza Bassa
Lodigiana”)

15.00 – 17.00: presentation of Consorzio “Muzza Bassa Lodigiana”) and  visit to interventions on or near canals
(water retention area's,  restoration intervention, ...)


