EU vraagt meer en gerichte inspanning bij uitvoering KRW

EU blijft bij einddoelen GET en one-out-all-out, maar heeft oog voor communiceren van
voortgang
Impressie van bezoek Rijn-West delegatie aan KRW-conferentie in Brussel - 23 en 24 maart
2015
De KRW heeft resultaten opgeleverd, maar de vooruitgang is te langzaam. Het is nodig om de inspanningen om een goede waterkwaliteit te bereiken op te voeren.
Er is vooral verbetering nodig door:
• betere en meer uniforme monitoring;
• maatregelenprogramma’s die gericht zijn op een specifieke aanpak van problemen in plaats van
op een algemene verbetering;
• verder verbeteren van de hydromorfologie;
• meer aandacht voor watertekorten, onder andere door grotere inzet op zuinig watergebruik en
waterefficiency;
• meer aandacht voor terugwinnen van kosten bij vervuilers en gebruikers;
• meer integratie, zowel met andere wateronderwerpen als met andere beleidsterreinen.
In zijn openingsspeech gaf EUCommissaris Karmanu Vella met deze
punten de aftrap voor de 4e Europese
Waterconferentie, waar de resultaten
van de eerste periode van uitvoering
van de KRW en de plannen voor de
2e periode centraal stonden. Er waren
ruim 450 vertegenwoordigers aanwezig uit bijna alle lidstaten van de EU
plus vertegenwoordigers uit landen
buiten de EU die ook (delen van) de
KRW uitvoeren, zoals Noorwegen.
En er was een Rijn-West delegatie:
Steven Visser, Peter Philipsen en Otto
Cox.
Commissaris Vella gaf aan dat er meer
ambitie nodig is voor de implementatie van de bestaande regels, het gaat
niet zo zeer om het maken van nieuwe
regels. Dat vraagt een gerichte aanpak, gebruik maken van innovatieve oplossingen, waarbij de ambitie om de doelen te halen overeind moet blijven. Dit vraagt ook om slimme financieringsvormen in
combinatie met het beter benutten van Europese middelen.
Volgens Vella worden de mogelijkheden van de EU-fondsen tot nu toe onvoldoende benut. Verschillende ander EU-vertegenwoordigers herhaalden deze lijn later in de conferentie.

Stand van zaken

De EC heeft op basis van de mid-term review uit 2012 een vergelijking gemaakt van de maatregelenpakketten en de uitvoering daarvan. Ook heeft zij een eerste screening gedaan van de conceptStroomgebiedbeheerplannen voor de volgende periode. De belangrijkste conclusies werden gepresenteerd op de conferentie, daarnaast zijn de bevindingen terug te vinden in een aantal rapporten,
inclusief de oordelen over de verschillende lidstaten (links staan achteraan in dit verslag). Naar het
oordeel van de Commissie hebben de KRW en de ROR geleid tot een betere waterkwaliteit en betere bescherming tegen overstromingen, maar er is nog een lange weg te gaan. In 2015 zal 53% van

de Europese wateren een goede status hebben, in 2009 was dat 43%. De Commissie constateert dat
de meeste maatregelenprogramma’s uitgaan van maatregelen die al gepland waren en/of die haalbaar
zijn. Er is bij het opstellen van de programma’s niet uitgegaan van een analyse van de meest geschikte
en rendabele maatregelen om het water in de goede toestand te krijgen. De Commissie vraagt om in de
maatregelenprogramma’s een duidelijker relatie tussen de maatregelen en de “drukken” (pressures/problemen). en de meest rendabele combinatie van maatregelen te zoeken om een probleem op te lossen.
De drie belangrijkste problemen zijn de diffuse verontreiniging uit de landbouw (nutriënten en pesticiden), de effecten van waterkrachtcentrales en wateronttrekking voor irrigatie en verstedelijking.
De Commissie vraagt:
• een grotere inspanning om de vervuiling door de landbouw terug te dringen, ontwikkel hiervoor een
strategie en neem meer verplichtende maatregelen op;
• meer gebruik van economische instrumenten en stimuleringsmaatregelen (cost recovery en water
pricing);
• beter gebruik van Europese fondsen;
• meer coördinatie en een meer integrale aanpak.
Tegelijk met de rapporten over de KRW is het rapport The European Environment — State and Outlook 2015
Report (SOER 2015) verschenen met een integraal beeld van het milieu in Europa.
In de discussie werd aangestipt dat we niet teveel moeten doen alsof het goed gaat met de invoering
van de KRW in Europa, gezien de economische omstandigheden. Een stap van 43% naar 53% is onvoldoende. Bovendien is nu het ‘laaghangend fruit’ wel geplukt. De echte grote opgave ligt er nog (50% van
alle waterlichamen in Europa). De landbouwsector is een cruciale speler waar het gaat om het halen van
de doelen. De sector moet beter worden betrokken en maatregelen moeten adequater worden ingevoerd (niet alleen vrijwillig).

Opmerkingen van de Europese Commissie over de Nederlandse SGBP’s:
•

In het algemeen ziet de EC goede voortgang, waarbij ze wat mopperen over de weinig specifieke
beschrijving van die voortgang. Positief is ook dat in Nederland de financiering een integraal deel is
van het SGBP. Dat zou ook moeten bij andere landen. Pas dan is een goede vergelijking van kosten en
baten mogelijk
• De beschrijving van de kosteneffectiviteit van maatregelen moet specifieker, deze is nu te algemeen.
• Er zijn erg veel uitzonderingen en faseringen (ruim 400), deze moeten beter worden onderbouwd.
• De hoeveelheid waarmee de emissie van N en P wordt verminderd is niet gespecificeerd. Er is geen
doel voor die reductie van nutriënten geformuleerd en ook geen schatting van hoe ver de reductie
naar verwachting zal komen.
• De algemene opmerkingen over aanpak van de landbouw, benutten EU-fondsen en integrale aanpak
gelden ook voor Nederland.
Het volledige rapport staat op: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/4th_report/
country/NL.pdf

Nutriëntenaanpak

Het terugdringen van nutriënten is een probleem dat in de hele EU speelt en overal zijn de voorgestelde
maatregelen onvoldoende om in alle wateren de goede toestand te bereiken. Er is volgens de Commissie een gerichte strategie nodig om de uitstoot vanuit de landbouw terug te dringen. Daarbij werd sterk
benadrukt dat vrijwillige maatregelen niet voldoende zijn.
Een Britse vertegenwoordiger presenteerde een aanpak in Schotland met voorlichtings/handhavingsgesprekken op alle bedrijven, gekoppeld aan het Rural Development Programme, met een combinatie van
KRW, biodiversiteit en overstromingsbescherming.
We hebben in de wandelgangen met verschillende delegatieleden uit Duitsland gesproken, zowel van
de Bund als van verschillende Länder.
Duitsland worstelt erg met de aanpak van emissies van nutriënten uit de landbouw. De voortgang is
tot nu toe beperkt geweest, onder andere omdat heel veel maatregelen vrijwillig zijn (voor de boeren),
bijvoorbeeld veel voorlichting en advies. Er is veel weerstand bij de boeren en de boerenorganisaties, in
Zuid- en Oost-Duitsland nog meer dan in Noord en West. Duitsland kan niet goed aangeven hoever de

emissies van nutriënten in de komende
periode zullen dalen. Er zijn ook factoren
die de emissies van nutriënten kunnen
doen toenemen, ze noemden met name
het toenemende areaal biobrandstoffen,
het loslaten van de quotering zal ook
enig effect kunnen hebben. Duitsland is
nu aan het kijken naar aanpassen van de
regelgeving en het meer verplichtend
maken van maatregelen, ook omdat de
EU een inbreukprocedure tegen Duitsland is begonnen over de nutriëntenaanpak.
Ook de Denen zijn aan het zoeken naar
nieuwe, meer effectieve maatregelen en
hebben een studie gedaan waarbij de
aanpak in Duistalnd, Nederland en Denemarken is vergeleken.
Onze conclusie is dat regionale- gebiedsgerichte aanpak de beste oplossing lijkt. In gebieden met sector, belangenorganisaties en collectieven aan de slag via maatwerk. Een stap verder kan zijn om maatregelen te verplichten, maar lijkt in Nederland op dit moment niet de beste aanpak. Maar een helder generiek beleidskader voor nutriënten, uitgewerkt in een actieprogramma op regionale schaal (incl. DAW)kan
goed werken, ook om het Nederlandse verhaal beter in de EU uit te dragen. De Rijn-West Nutriëntenaanpak kan hier een goede plek innemen.

One-out-all-out

Diederik van der Molen van I&M gaf een sterke presentatie over een andere manier van rapporteren
van de voortgang. De kern van het betoog is noodzaak om extra indicatoren te rapporteren (bijvoorbeeld de biologische indicatoren en de ubicutaire
stoffen). Die aanvullende indicatoren moeten wel
gestandariseerd en goedgekeurd zijn zodat rapporteren in de hele EU op dezelfde manier gebeurt.
De vraagt om een andere manier van rapporteren
werd in de discussie ondersteund door Frankrijk en
een dag eerder had de Britse vertegenwoordiger
ook al opgemerkt dat one-out-all-out de vooruitgang op (deel)terreinen verduistert.
De reactie van de Commissie was voorzichtig terughoudend. Het einddoel moet de goede toestand
blijven, met alle elementen en one-out-all-out. Die
aanpak heeft een solide basis. Onder voorwaarde
dat het bereiken van de goede toestand leidend
blijft wil men wel kijken naar aanvullende manieren
om de tussentijdse voortgang weer te geven. Want
er is wel een communicatieprobleem.
In de wandelgangen vertelde een EU-vertegenwoordiger dat er een sterke angst is dat Nederland
de andere manier van rapporteren wil gebruiken
om de doelen flink te verlagen. Daar kijken ze heel
kritisch naar, vooral op het punt van nutriënten.

Toestand in Nederland op basis meerdere
indicatoren
De European Environmental Ageny heeft een
overzicht gepubliceerd van de staat van het milieu
in Europa. Op basis van de toestandbepaling van
2014 ontstaat het volgende beeld voor Nederland (% waterlichamen ‘goed’ voor heel NL):
2009 2014 2021
Chem toestand
74% 50% 67%
Chem toestand zonder ubi’s 86% 85% nb
Biologie: algen
34% 43% 61%
Biologie: waterplanten
19% 21% 44%
Biologie: macrofauna
19% 25% 50%
Biologie: vissen
25% 36% 53%
Het EEB constateert ook dat:
• De afname bij chemie van 2009-2014 een gevolg is van betere meetmethoden.
• Het beeld voor ecologie gebaseerd op one-outall-out minder gunstig en vrijwel onveranderlijk is.
• Toestand 2014 betekent dat het veelal metingen
zijn van 2010-13.

Financiering

Er was op de conferentie uitgebreide aandacht voor financiering en voor het verband met de circulaire
economie. Ook de term “green growth” werd vaak gebruikt.
Economisch groei gefundeerd op de principes van een circular economy betekent behoud van biodiversiteit, een verschuiving naar duurzame energiebronnen en hergebruik van grondstoffen. De uitvoering
van de KRW is daarmee onderdeel van een bredere (economische) agenda voor Europa, met als focus
economische (groene) groei, banen, duurzaamheid, innovatie. Deze positionering van de KRW is interessant en zeker waardevol om ook in Nederland de discussie over waterkwaliteit en ecologie te framen.
Kan goede input zijn voor de bestuurlijke conferentie op 27 mei.
Veel nadruk werd gelegd op het beter benutten van EU-fondsen, niet alleen van water- en milieufondsen
zoals LIFE, maar ook van innovatiefondsen als Horizon 2020 en het nieuwe Investeringsfonds van Juncker.
Hier was overigens, gezien onze ervaring met de aanvraag voor de LIFE-subsidie, wel sprake van tegenstrijdigheid tussen theorie en praktijk. Van de 3000 aanvragen voor LIFE schijnen er slechts 600 te zijn
toegekend.
Naast het gebruik van EU-fondsen kreeg ook het zoeken naar nieuwe vormen van financiering de nodige
aandacht en de wens om meer kosten terug te winnen bij vervuilers en gebruikers. Maar concrete voorbeelden leverde dit nog niet op.
We hebben een interessante quidance ontvangen van Sander Happaerts (EC) over de verschillende EUfondsen (‘Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other
research, innovation and competitiveness-related Union programmes’). We zouden graag op korte termijn
met de adviseurs EU subsidies van waterschappen en
provincies bij elkaar komen om voor de maatregelen
binnen Rijn-West eens goed te inventariseren welke
mogelijkheden er zijn en dit ook goed te documenteren. We zouden hier breder kunnen kijken dan strikt
de KRW-maatregelen en bijvoorbeeld ook de maatregelen betrekken die we nemen voor het Deltaprogramma Zoetwater (tot 75 % cofin. voor aanvullende
maatregelen ter vergroting van de waterefficiency
en stimulering van zoetwater zelfvoorziening). Deze
inventarisatie is ook bruikbaar bij de onderbouwing of
we de doelen in 2021 en 2027 al dan niet halen. We
kunnen dan ten minste scherp aangeven welke acties
we hebben verricht om aanvullend EU geld binnen te
halen voor de uitvoering.

Integratie

Integratie was een belangrijk thema, op de 2e dag was er een hele sessie aan gewijd. Veel voorbeelden
van integratie van de KRW met de ROR, Nitraatrichtlijn en drinkwaterrichtlijn. In de sessie ontbrak echter
de discussie over afstemming / integratie van de KRW met o.a. N2000, zwemwaterrichtlijn, KRM en relatie
met ‘nieuwe’ stoffen (zoals medicijnen en bestrijdingsmiddelen).
Vlaanderen werd gepresenteerd als voorbeeld van integratie van KRW en ROR. De plannen voor beide
richtlijnen zijn geheel integraal ontwikkeld. Er is nu ook een Er is nu een ‘competent authority’ met besluitvormende bevoegdheden. Voor meer informatie zie: http://www.integraalwaterbeleid.be/ en www.
volvanwater.be.

Bijzonderheden
•

Duitsland (Sachsen-Anhalt) presenteerde een interessant Ruimte-voor-de-Rivier achtig project langs
de Elbe: een grootschalige dijkverlegging gecombineerd met natuurontwikkeling (600 ha). Veel stakeholders waaronder het WNF zijn betrokken. Het WNF betaalt ook mee (10%). Mogelijk een interessante bestemming voor een excursie.

•
•

•

Medicijnen werden herhaaldelijk genoemd als probleem waar wat aan gedaan moet worden. Ook
Jan Busstra stelde hier een vraag over. De EU-vertegenwoordiger ging hier niet echt op in.
Het WNF was nadrukkelijk aanwezig met vertegenwoordigers en vraagstellers uit verschillende landen. Het WNF was in haar presentatie erg positief over de KRW (beste ‘water wetgeving ter wereld’),
maar negatief over de voortgang bij de KRW: “We have failed in the first cycle”. Ze waren vooral negatief over de ontwikkeling bij waterkrachtcentrales, bij irrigatie en bij de aanpak van diffusie bronnen
uit de landbouw.
Vismigratie: Het European Environmental Bureau (EEB) heeft veel interesse voor de Rijn-West Routekaart voor vismigratie. In het verleden is geprobeerd een overzicht te krijgen van knelpunten voor
vismigratie vanuit de lidstaten. Dat bleef nogal hangen in proces. De heldere aanpak van de Routekaart waarbij recente wetenschappelijke kennis wordt gecombineerd met kennis van plaatselijke
experts en dan samen wordt gebracht in een GIS, spreekt aan. Het EEB ziet het als een voorbeeld van
“best practice in Ecological Flow”, een concept waar de EU veel resultaat van verwacht. In Schotland is
men ook bezig met een routegebonden aanpak van vismigratie. In Duitsland loopt een project om de
steur te beschermen (Elbe en Oder), mede om het publiek te betrekken. In de UK zijn in SGBP-1 300
passages voor de aal aangelegd. Er wordt ook gewerkt aan een Thames Eel Road Map.

Slotverklaring

Marianne Wenning (Directeur DG Environment)
noemde in haar slotwoord 6 speerpunten die van
belang zijn bij het succesvol invoeren van de KRW in
Europa:
• doorgaan met het volledig invoeren van de bestaande waterwetgeving;
• integratie van wetgeving blijft een aandachtspunt
van de EC, milieubeleid heeft altijd een economische en sociale component;
• de EC wil nadrukkelijker inzetten op stimuleren
van innovaties;
• KRW is onderdeel van een bredere ambitie om te
streven naar een circulaire economie in Europa;
• onderzoek alternatieve vormen van financiering
en beter benutten van EU fondsen;
• nadrukkelijker relevante sectoren, maatschappelijke organisaties en publiek betrekken bij de
uitvoering.

Links

• Artikelen op Waterforum over de EU conferentie:
http://www.waterforum.net/Nieuws/8905-Nederland-pleit-in-Brussel-voor-aanpassen-beoordelingKaderrichtlijn-Water
http://www.waterforum.net/Nieuws/8902-Europese-Commissie-wil-betere-uitvoering-KaderrichtlijnWater
• 4e rapport voortgang uitvoering KRW van de Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
(algemeen rapport van de Commissie en oordelen over de plannen van de afzonderlijke lidstaten)
• Screening van de concepten van de SGBP’s 2016-2021 (consultant-report):
http://ec.europa.eu/environment/water/2015conference/pdf/consultant_reports.pdf
• EU watchlist nieuwe stoffen:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_078_R_0008&from=EN
• Persbericht over The European Environment — State and Outlook 2015 Report (SOER 2015)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4534_en.htm

