
Gelderland en de Europese Kaderrichtlijn 
Water (KRW) 
Haalbaar en betaalbaar naar schoon water in Gelderland

De Kaderrichtlijn Water

Factsheet 

De KRW gaat over de kwaliteit van het water, zowel oppervlaktewater als 

grondwater. Eind 2009 moeten alle lidstaten hun plannen voor verbetering van 

de waterkwaliteit naar Brussel opsturen, met daarin doelen en maatregelen die 

in 2015 gerealiseerd moeten zijn. Voor de periode 2015-2021 volgt een 2e fase en 

voor 2021-2027 een 3e fase.

Wat zijn de krw-doelen?
»  chemische doelen, afgeleid van nationale en internationale normen voor 

de aanwezigheid van schadelijke stoffen in water;

»  ecologische doelen, waarbij een lidstaat zelf kan aangeven hoe zij tot 
verbetering van de ecologische kwaliteit wil komen. Voorwaarde is een 
(duidelijke) verbetering, een achteruitgang van de waterkwaliteit is 
volgens de KRW niet acceptabel.

Werken in stroomgebieden
 De KRW werkt met een stroomgebied- benadering. Gelderland ligt in het 
stroomgebied van de Rijn1. In Nederland is de Rijndelta verdeeld in vier deel-
stroomgebieddistricten. De provincie Gelderland ligt in drie van deze deel-
stroomgebieden: Rijn-Oost, Rijn-Midden en Rijn-West. Elk district 
heeft een eigen organisatie om de KRW uit te voeren. Bestuurlijke zaken 
op (deel)stroomgebiedniveau worden afgehandeld in het Regionaal Bestuurlijk 
Overleg (RBO). Dit wordt voorbereid in het Regionaal Ambtelijk Overleg (RAO), 
ondersteund door verschillende werk- of projectgroepen. De landelijke afstem-
ming tussen deze vier deelstroomgebieden loopt via het Coördinatiebureau 
Stroomgebieden Nederland (CSN). Daar vindt ook de afstemming plaats met 
de andere Nederlandse stroomgebieddistricten van de Maas, Schelde en Eems.

De KRW-deelstroomgebieden in Nederland. 

1 Een heel klein deel van Gelderland (de noordelijke oever van de Maas) ligt in stroomgebied Maas. 
Gelderland is agendalid in het RBO Maas.
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We werken toe naar het Stroomgebiedsbeheerplan
Per stroomgebied moet in 2009 zijn aangegeven hoe de 
waterkwaliteit wordt verbeterd. Tot een stroomgebied 
behoort niet alleen het water van de hoofdrivier, maar al 
het water in dat gebied. Binnen elk stroomgebied werken 
provincies, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat 
samen aan schoner water. In gebiedsprocessen 
werken zij aan een pakket doelen, maatregelen en af-
spraken voor dat gebied. Deze worden voor het gehele 
stroomgebied vastgelegd in het Stroomgebiedsbe-
heerplan. De maatregelen en afspraken worden daarna 
opgenomen in de nationale- en regionale waterplannen: 
de Nota Waterhuishouding, de provinciale Waterhuis-
houdingsplannen, de Waterbeheerplannen van water-
schappen en Rioleringsplannen van gemeenten (zie 
onderstaande  fi guur). 
De besluitvorming in 2008 en 2009 over het Stroom-
gebiedsbeheerplan en de onderliggende nationale- en 
regionale plannen zal min of meer gelijktijdig plaats-
vinden. Deze vernieuwende planvorming vraagt om een 
andere werkwijze en een strakke planning.

Wat doet Gelderland voor de KRW?
»  Gelderland levert een actieve bijdrage aan de gebieds-

processen voor oppervlaktewater. De waterschappen 
Rivierenland, Rijn en IJssel, Veluwe en Vallei en Eem, 
en Rijkswaterstaat zijn de trekkers van deze gebieds-
processen op Gelders gebied.

»  Gelderland is waterbeheerder van het grondwater, en 
daarmee verantwoordelijk voor het gebiedsproces voor 
grondwater, waarin doelen en maatregelen voor het 
grondwater worden opgesteld.

Welke stappen zijn al gezet?
In 2004 en 2005 is het voorwerk verricht; het in beeld 
brengen en categoriseren van alle wateren in de stroom-
gebieden. Ook is er een eerste inschatting gemaakt of de 
KRW doelen in 2015 worden gehaald.

2006 stond in het teken van een globale verkenning: een 
globaal beeld van de doelen, maatregelen en kosten 
voor de KRW-opgave is in beeld gebracht. De resultaten 
zijn vastgelegd in de zomernota’s 2006 van Rijn-west, 
Rijn-midden en Rijn-oost. Deze zijn besproken in de 
Commissie Verkeer en Water op 22 november 2006. 
In 2006 zijn ook de KRW monitoringrapportages 
opgesteld. Deze rapportages zijn begin 2007 toegestuurd 
aan de Europese Commissie.

Welke stappen zijn in 2007 aan de orde?
In de  gebiedspocessen in Gelderland werken waterschap-
pen, gemeenten, provincies en waar relevant Rijkswa-
terstaat samen aan de detailuitwerking van de doelen, 
maatregelen en kosten voor de KRW. De waterschappen 
zijn de trekkers voor de gebiedsprocessen voor het opper-
vlaktewater. Voor de grote rivieren organiseert Rijkswater-
staat het proces. In deze processen is de provincie deel-
nemer. Voor grondwater is de provincie aan zet.  

Belangrijke data:
Medio 2007  eerste tussenrapportage 

gebiedsprocessen;
November 2007  concept-eindrapportage 

gebiedsprocessen
Maart 2008 definitieve rapportage in RBO.

Inzet provincie Gelderland in de gebiedsprocessen
De provincie Gelderland heeft eind vorig jaar haar belang-
rijkste uitgangspunten voor het KRW gebiedsproces weer-
gegeven in een notitie2. De provincie Gelderland hanteert 
daarbij de volgende strategie:

1.  Gedeputeerde Staten hanteren als KRW-ambitie de 
beleidsdoelen uit het huidige WHP3. Daarmee zet de 
provincie in op volledige uitvoering van het huidige 
Waterhuishoudingsplan tot 2027.

 2.  Gedeputeerde Staten nemen de uitkomsten uit de 
gebiedsprocessen over in een startnotitie voor het te 
actualiseren Waterhuishoudingsplan, mits voldaan 
is aan de WHP3 randvoorwaarden, en legt deze notitie 
begin 2008 voor defi nitieve besluitvorming voor aan 
Provinciale Staten.

Documenten en afstemming voor aanleveren gegevens voor SGBP in 2008
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»  Gelderland neemt deel aan het overleg met de andere 
overheden in de drie deelstroomgebieden van de Rijn, 
zowel in het bestuurlijk overleg (RBO) als het ambtelijk 
overleg (RAO). Gedeputeerde Keereweer is voorzitter van 
het RBO Rijn-West.

»  In 2008 en 2009 zal Gelderland de KRW-maatregelen 
vastleggen in een geactualiseerd Provinciaal Waterhuis-
houdingsplan (WHP) en de KRW milieudoelstellingen in 
een Provinciale MilieuVerordening (PMV).

»  Gelderland zal meebetalen aan een aantal maatregelen, 
bijvoorbeeld via het Provinciaal Meerjaren Plan (PMJP) 
en Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).

Haalbaar en betaalbaar
Bij de ecologische doelen bestaat een aanzienlijke 
vrijheid in de keuze van soort, locatie en omvang van 
maatregelen. Maatschappelijke acceptatie en kosten-
effectiviteit zijn belangrijke argumenten om tot een 
keuze te komen. De eenmaal gemaakte keuze zijn 
gebonden aan een resultaatverplichting vanuit de EU. 
Daarom wordt in het Stroomgebiedsbeheersplan 
gestuurd op een haalbaar en betaalbaar maatregelen-
pakket voor de uitvoering van het beleid tot 2015. 

2 Statennotitie PS2006-819, vastgesteld in GS op 31 oktober 2006 en besproken in de commissievergadering van de Commissie Verkeer & Water van 22 
november 2006.

Achterhoekse beek bij hoog water

Natura 2000 gebieden en waterparels 
krijgen speciale  aandacht

Voorbeelden van maatregelen zijn:

»  inrichtingsmaatregelen zoals natuurvriendelijke 
oevers en vistrappen;

»  end-of pipe maatregelen, zoals afvalwaterzuiverin-
gen, baggerwerk of het beperken van overstorten;

»  brongerichte maatregelen, het beperken van ver-
vuiling, bijvoorbeeld door andere onkruidbestrijding;

»  ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld het verplaatsen 
van bedrijven of activiteiten.

 

De provincie vindt het van belang dat in het KRW-gebieds-
proces een evenwichtige bestuurlijke keuze plaats kan 
vinden over de investeringen in het regionale water-
systeem voor de periode 2009 - 2015. Daarbij kijkt de 
provincie niet alleen naar de wateropgave voor de KRW 
wateren, maar ook naar maatregelen en kosten voor de 
Natura2000-gebieden, zwemwateren en waterparels. 
Rapportage aan Brussel in het Stroomgebiedbeheerplan, 
eind 2009, vindt uiteraard alleen plaats over de verplichte 
onderdelen uit het Stroomgebiedbeheerplan.



Meer informatie

Websites:  
»   www.kaderrichtlijnwater.nl
 deze site bevat ook regionale pagina’s over de deelstroomgebieden Rijn-West en Rijn-Midden
» www.rijnoost.nl
 site over het deelstroomgebied Rijn-oost
» http://krw.ncgi.nl
 het KRW-portal: Achtergrondgegevens en kaarten 
» www.krwkompas.nl
 site gericht op gemeenten, maar bevat ook veel informatie over de stappen in het KRW-proces
» http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
 informatie van de europese unie over de krw

Over de gebiedsprocessen is informatie te vinden op de sites van de waterschappen:
» www.waterschaprivierenland.nl/actueel/projecten/schoon_water/schoon_water/europese
» www.veluwe.nl
» www.wve.nl/waterbeheer/kaderrichtlijnwater.asp?cat=waterinfo&subcat=beleid&page=p29
» www.wrij.nl/waterthema’s/integraal/kaderrichtlijn_water

Contactpersoon binnen Gelderland
»   Steven Visser 

(026) 359 88 14 
s.visser@prv.gelderland.nl

Welke stappen volgen na de gebiedsprocessen?

Eind 2007  Concept-eindresultaten gebiedsproces grond- en oppervlaktewater: overleg tussen de  
verschillende overheden in de RBO’s om de maatregelenpakketten in de verschillende  
gebieden op elkaar af te stemmen.

Begin 2008  Startnotitie herziening waterhuishoudingsplan Gelderland WHP4: principebesluit PS  
over nieuwe waterhuishoudingsplan voor Gelderland.

2008  Opstellen Provinciaal Waterhuishoudingsplan (WHP4) en Provinciale MilieuVerordening  
voor de milieudoelen van de regionale wateren en het grondwater.

Eind 2008  Besluit PS over ontwerp-Waterhuishoudingplan en Provinciale Milieuverordening.

2009  Ter inzage legging WHP4 en PMV, inspraak reacties verwerken waarna Provinciale Staten  
eind 2009 de plannen definitief vaststelt.

2009  Rijk legt Stroomgebiedsbeheersplan ter inzage, neemt besluit en stuurt het Stroomgebieds- 
beheersplan eind 2009 naar Brussel.

2010 - 2015  Uitvoering WHP4, als onderdeel van het 1e Stroomgebiedbeheerplan.
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