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Grensontkennend samenwerken is kernbegrip
 Strategisch Programma Rijn-Oost vastgesteld 

januari 2016

Nieuwsbrief RBO Rijn-Oost 

Grensontkennend samenwerken aan water is een rode 
draad in het Strategisch Programma 2016-2021 van 
Rijn-Oost. In dit Strategisch Programma zet het 
Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) de grote 
lijn uit voor het werken aan waterkwaliteit en de 
zoetwatervoorziening in de komende 6 jaar. 
Op 10 december heeft het RBO heeft het Strategisch 
Programma besproken en vervolgens vastgesteld. 

Waterbericht geeft informatie over de verbrede wateragenda van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost. 
Onderwerpen op deze agenda zijn onder andere Kaderrichtlijn Water (KRW) en waterkwaliteit in algemene 
zin, Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) en de afvalwaterketen. 
www.rijnoost.nl

Inhoudsopgave

Meanderende Berkel is trekpleister 
geworden. Lees het artikel op  
www.rijnoost.nl

Samenwerking zoeken in de 
keten
Grensontkennend samenwerken 
betekent nog meer dan afgelopen 
jaren doelen en beheermaatregelen op 
elkaar afstemmen en gebruik maken 
van elkaars kennis en ervaringen om 
doelmatiger en kostenefficiënter te >>

werken. Het betekent ook nog nadruk-
kelijker dan de afgelopen periode de 
samenwerking zoeken met organisa-
ties en bedrijven om tot een effectieve 
ketenaanpak te komen, bijvoorbeeld 
bij gewasbescherming en genees-
middelen. En Rijn-Oost kijkt uiteraard 
ook naar de buren in Niedersachsen 
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en Nordrhein-Westfalen. De samen-
werking met Duitsland vraagt afstem-
ming over afwenteling van stoffen, 
knelpunten in vismigratie en de doelen, 
maatregelen en beheer voor grond- en 
oppervlakte water. Deze afstemming 
gebeurt via de Steuerungsgruppe en 
Arbeitsgruppe Deltarhein.

Resultaten zichtbaar maken
Op de vergadering van 10 december 
benadrukten de bestuurders in het 
RBO onder andere de noodzaak om de 
restopgave concreet te maken en te 
starten met wat we kunnen. En maak 
zichtbaar welke resultaten we boeken. 
Veel aandacht ging uit naar de wense-
lijkheid van de aanpak van  problemen 
in de hele keten. Samenwerking met 
andere partners, zoals al gebeurt 
bij het Deltaprogramma Agrarisch 
Waterbeheer (DAW), moet verder 
worden ontwikkeld. Dat mag geen 
vrijblijvende samenwerking zijn, er zijn 
borgingsinstrumenten nodig. Een voor-
beeld is het (DAW) actieplan Bodem 
en Water van Provincie Flevoland. En 
wees flexibel en start bij nieuwe stof-
fen alvast met acties als zich kansen 
voordoen. Met die woorden gaf het 
RBO de aftrap voor het werken in de 
volgende periode. 

Hoofdlijnen
Het Strategisch Programma 2016-
2021 gaat zowel over waterkwaliteit 
als over de zoetwatervoorziening. Het 
bouwt voort op de KRW-Agenda die 
het RBO in april 2014 heeft vastge-
steld en op het werkprogramma “Wel 
goed water geven” dat in mei 2015 is 
vastgesteld. Dit laatste is een uitwer-

king van de Bestuursovereenkomst 
Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 
(ZON).
Het Strategisch Programma heeft 
5 hoofdpunten:
1 uitvoeren wat gedaan moet worden 

voor KRW en ZON;
2 voorbereiden op bekende en 

nieuwe vraagstukken en besluit-
vorming daarover voor de periode 
2021 - 2027;

3 agenderen en beïnvloeden regio-
naal, nationaal en internationaal;

4 naar het watersysteem als geheel 
kijken in plaats van sec naar de 
KRW-waterlichamen;

5 in gesprek met spelers in de ‘keten’ 
om emissies terug te dringen.

Deze hoofdpunten zijn uitgewerkt in 
een twaalftal concrete acties, zoals 
het in beeld brengen van problemen 
met “nieuwe” stoffen en het ontwikke-
len van een aanpak hiervoor, meer 
partners zoeken in de landbouw keten, 
bijstellen van de monitoring van 
grond- en oppervlaktewater en doelen 
opstellen voor niet-KRW-wateren. 
Voor de zoetwatervoorziening wordt 
het werkprogramma “Wel goed water 
geven” uitgevoerd. Daarnaast wordt er 
gewerkt aan Slim Watermanagement 
en aan het Voorzieningenniveau. Dit 
geeft inzicht in de beschikbaarheid van 
zoetwater en bevat afspraken over 
de inspan ningen van overheden en 
gebruikers.

Doelen waterkwaliteit
Een belangrijk onderdeel is het waar 
nodig aanpassen van de doelen voor 
waterkwaliteit. In de KRW-plannen 

Tegengaan verdroging natuurgebieden blijft belangrijk aandachtspunt 
Haaksberger Veen.

zijn de doelen vastgelegd voor een 
periode van 6 jaar. Dat betekent dat in 
2021 de doelen voor de KRW in 2027 
worden vastgesteld. De KRW biedt de 
mogelijkheid voor doelverlaging, mits 
goed gemotiveerd binnen de kaders 
die hiervoor gelden. Dat betekent dat 
er in 2021 een goed onderbouwd ver-
haal moet liggen dat aangeeft welke 
ambities haalbaar zijn. Om dat voor 
elkaar te krijgen moet er het nodige 
gebeuren, zoals goed in beeld brengen 
wat maatregel-effectrelaties zijn, de 
ecologische doelen (GEP’s) actuali-
seren op basis van nieuwe kennis en 
een nieuw KRW-type “moerasbeek” 
ontwikkelen dat beter bij een aantal 
wateren in Rijn-Oost past. 

2018 cruciaal jaar
Het jaar 2018 wordt cruciaal. De 
partners in Rijn-Oost willen dan hun 

dossier op orde hebben, zodat het 
bruikbaar is bij het invullen van de 
3e KRW-planperiode. Dat wil zeggen: 
zicht hebben op de resterende opga-
ven voor de waterkwaliteit; een 
beeld geven van nieuwe opgaven 
(nieuwe, opkomende stoffen) en een 
handelings perspectief hebben om de 
resterende en nieuwe opgaven op te 
pakken.

Ook is er dan duidelijkheid over een 
aantal verwante beleidsterreinen, zoals 
de evaluatie van de mest wetgeving 
en de aanpak in een volgend 
Actieprogramma Nitraat. 

Downloaden Strategisch Programma 
Rijn-Oost: www.rijnoost.nl
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Voor de Uitvoering van het 
Strategisch Programma is de 
werkstructuur in Rijn-Oost 
aangepast. Bijgaand schema 
brengt de werkstructuur in beeld.

Nieuwe werkstructuur  Rijn-Oost

Er komt een trekker voor ZON en 
een trekken voor de KRW/water-
kwaliteit. Deze laatste coördineert 
de activiteiten uit het Strategisch 
Programma, Rijn-Oost in Actie en het 
Jaarprogramma. Het RBO stelt ieder 
jaar het Jaarprogramma vast. De 
activiteiten zelf worden in werkgroepen 
belegd. Het voordeel van deze werk-
wijze is een duidelijker aansturing en 
een eenduidige lijn met het RAO is als 
ambtelijk opdrachtgever.

Tweede 
Kamer over 
waterkwaliteit

De Tweede Kamer heeft nadrukkelijk 
aandacht voor waterkwaliteit. Dat bleek 
op 30 november in het wetgevings-
overleg Water. Van de 20 ingediende 
moties ging ruim de helft over water-
kwaliteit. De kamer leden hadden veel 
lof voor het landelijk Werkprogramma 
Schoon Water, maar wilden scherper 
zien wie wat gaat doen. Veel kamer-
leden hadden desondanks een voorkeur 
voor een deltaplan-achtige aanpak, ook 
voor waterkwaliteit. 
Verder hadden de kamerleden veel 
aandacht voor geneesmiddelen en 
andere nieuwe stoffen. De minister gaf 
aan halverwege 2016 met een plan 
voor structurele  aanpak te komen, 
waarbij ook de ketenpartners een 
belangrijke rol spelen. 
Ook was er zorg over het bereiken van 
de KRW-doelen in 2027. Een aange-
nomen motie roept de minister op om 
aan de slag te gaan met de 60 maatre-
gelen uit de Vewin-voorstellen en een 
andere aangenomen motie vraagt om 
een tussentijdse toetsing van het KRW-
doelbereik in 2018.
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“Eigenlijk kan je zeggen dat dit rivier-
tje mijn woningkeuze heeft bepaald.” 
Gedeputeerde Ard van der Tuuk van 
Drenthe woont aan de Drentsche Aa in 
de omgeving van Zuidlaren. ”Ik kwam 
vroeger al veel in dit gebied, en toen 
ik naar Drenthe verhuisde lag het voor 
de hand om in deze omgeving een 
huis te zoeken. Het landschap langs de 
Drentsche Aa is erg mooi. Het is oud, 
dat kan je zien. Er zijn resten uit de 
ijstijden, je ziet grafheuvels en andere 
oude elementen. Het is voor mij een 
prachtige combinatie van natuur-
waarde en landschappelijke waarde.” 

Van der Tuuk heeft een brede porte-
feuille, met onder andere financiën, 
cultuur, Europa en natuurlijk ook 
water. “Het heeft mij toch wat ver-
rast dat we bij water nog een flinke 
taakstelling hebben, onder andere met 
de overmaat aan meststoffen in het 
water. We kunnen hier bepaald niet op 
onze lauweren gaan rusten.  

Er ligt nog een zware opgave, niet 
alleen voor onze eigen provincie, we 
hebben ook een taak voor omliggende 
gebieden zoals Groningen. Bijvoorbeeld 
het vasthouden van water. Drenthe kan 
je zien als een omgekeerd soepbord, 
dus als wij dat niet goed doen merk je 
in Groningen de gevolgen. En dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor de kwaliteit van 
het water dat ze daar gebruiken voor 
drinkwaterwinning.” 

Kijken naar hele 
watersysteem
Dit jaar zijn de stroomgebiedbeheer-
plannen 2016-2021 en de daarmee 
verbonden plannen voor verbetering 
van waterkwaliteit van water schappen 
en provincies vastgesteld. Als u in 
2021 terug zou kijken, waarop zou u 
dan het meest trots zijn?
“Dat we aan het eind van die periode 
fors zijn opgeschoten met het halen 
van de doelen. En dat we in 2021 een 
realistische verwachting hebben dat de 

doelen in 2027 worden gerealiseerd. 
We moeten overigens de discussie over 
de haalbaarheid van de doelen niet uit 
de weg gaan. Maar ik zou tevreden 
zijn als daaruit blijkt dat er maar een 
beperkte aanpassing van die doelen 
nodig is.” 

“De provincie is natuurlijk in de eerste 
plaats verantwoordelijk voor het 
grondwater en in het bijzonder het 
grondwater voor de drinkwaterpro-
ductie. Maar waterkwaliteit vraagt een 
integrale aanpak en daarom voelen wij 
ook een verantwoordelijkheid voor het 
oppervlaktewater. We kijken naar het 
gehele watersysteem en niet alleen 
vanuit de KRW-waterlichamen. Mede 
daarom is het niet alleen een taak van 
het waterschap. Het raakt de land-
bouwportefeuille en bovendien is de 
oppervlaktewaterkwaliteit van groot 
belang voor leefomgeving, natuur en 
economie. Water is dan ook een speer-
punt in ons coalitieakkoord.”

DAW moet tot zichtbare 
resultaten gaan leiden
Wat zijn de belangrijkste opgaven voor 
de komende periode?
“Eén van onze zorgen is dat de 
aanpak in landbouwgebieden achter-
blijft. Dat geldt voor het natuurlijker 
inrichten van beken en het is nog 
steeds nodig de belasting met mest-
stoffen en gewasbeschermingsmid-
delen te verminderen. De provincie 
stimuleert kringlooplandbouw waar-
door minder emissies plaats vinden. 
Met het Deltaprogramma Agrarisch 
Waterbeheer neemt de LTO ook zelf 
het initiatief om in de regio maatre-
gelen te nemen. De uitdaging is daar 
een succes van te maken. Dat initiatief 
van de LTO ondersteun ik van harte, 
maar het moet de komende 2 jaar wel 
tot zichtbare resultaten leiden. Anders 
zullen we in de regio en ook in overleg 
met Den Haag naar andere oplossin-
gen moeten kijken, zoals generieke 
regelgeving.” >>
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De plek van Ard van der Tuuk,  
Gedeputeerde Provincie Drenthe
“Als het nodig is moeten we de grenzen oversteken”

Ard van der Tuuk.

Fo
to

: 
G

ou
w

en
aa

r

Drentsche Aa vanaf Kymmelsberg.
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bestuurlijke grenzen niet belemmerend 
werken. Dat kan te maken hebben met 
regionale grenzen tussen overheden 
die elkaar toch nodig hebben om tot 
optimale oplossingen te komen en het 
kan ook te maken hebben met gren-
zen tussen bevoegdheden en rollen 
van diverse actoren. Als het nodig is 
moeten we die grens oversteken en 
niet de grens ter discussie te stellen. 
Dat laatste geeft veelal vertraging en 
kost veel energie terwijl het rendement 
vaak laag is. De komende jaren wil ik 
verkennen of de samenwerking niet 
verbreed kan worden naar de markt. 
Het is interessant om te verkennen 
welke rol ketenpartijen in een regio-
nale aanpak kunnen vervullen.” 

“We beseffen met zijn allen dat we 
voorafgaand aan de laatste plan-
periode in 2021 klip en klaar helder 
moeten hebben wat de resterende 
opgave is in de laatste planperiode 
en welke bijdrage we daarbij als regio 
nog kunnen leveren. Daarom hebben 
we ook afgesproken dat we daar voor 
2018 duidelijkheid over willen hebben. 
Dan kunnen we vanuit de regio invloed 
uitoefenen op eventuele noodzakelijke 
stappen van het rijk en tegelijk is er 
voldoende tijd om in de regio goede 
besluiten te nemen voor de laatste 
planperiode.”

Zorg over grondwater
“Onze tweede zorg is de kwaliteit van 
grondwater. In 2014 was de gemid-
delde nitraatconcentratie onder 
bouwland op droge zandgrond 83 mg/l 
en de norm is 50 mg/l. Die overschrij-
ding heeft plaatselijk directe invloed 
op de kwaliteit van het oppervlak-
tewater. Ook maken we ons zorgen 
over bestrijdingsmiddelen in grond-
water, zowel vanuit de landbouw 
als uit andere bronnen. We werken 
samen met de waterleidingbedrijven 
en de waterschappen al jaren aan het 
verminderen van de problemen met 
meststoffen en bestrijdingsmiddelen. 
Een mooi voorbeeld is het project 
Duurzaam Boer Blijven in Drenthe. De 
bedrijven hebben daar laten zien dat 
zij in staat om onder de nitraatnorm  
(50 mg/l) te blijven!
Daarnaast vind ik het van belang dat 
de problematiek rond nieuwe stoffen 
goed aan de orde komt.”

Kijk ook naar rol 
ketenpartijen
Wat zijn voor u de belangrijkste 
punten in de strategische agenda Rijn-
Oost die in december is vastgesteld? 
“Ik onderschrijf van harte dat samen-
werking centraal staat in die agenda. 
Het is een voorbeeld van ‘grensont-
kennend samenwerken’: een samen-
werking op basis van een gedeelde 
visie op de problematiek waarbij 

Het merendeel van de patiënten die 
een CT-scan met contrastmiddel 
hebben ondergaan wil meehelpen aan 
het verminderen van deze medicijn-
resten in het water. Dat is één van 
de uitkomsten van het project “Grip 
op Medicijnresten in ons water”. Op 
16 december werd het onderzoek 
onder CT-patiënten gepresenteerd 
op het symposium “Bronaanpak van 
medicijn resten in ons water” in Zwolle.

Wie medicijnen slikt, plast die uit. 
Daarom werd aan patiënten die in het 
Deventer Ziekenhuis een CT-scan met 
contrastmiddel hebben ondergaan, 
gevraagd hun urine 24 uur in een 
plaszak op te vangen. Zo kwamen de 
resten van het middel niet in het riool 
en bij de rioolwaterzuivering. De riool-
waterzuivering kan niet alle medicijn-
resten uit het water halen. Daardoor 
komt een klein deel van de medicijn-
resten uiteindelijk in het oppervlakte-
water. De onderzoekers  vroegen aan 
1200 patiënten om mee te werken aan 
het onderzoek. 75% van de patiënten 
vindt dat het opvangen van urine met 
medicijnresten in een plaszak beter is 
voor het milieu. 86% wil daadwerke-
lijk bijdragen aan een oplossing voor 
minder medicijnresten in water.  

62% van de patiënten is het eens met 
de stelling dat ziekenhuizen standaard 
plaszakken zouden moeten uitdelen 
om medicijnresten op te laten vangen. 
Uit theoretische berekeningen blijkt 
dat door gebruik van de plaszak een 
kwart minder contrast middel bij de 
rioolwaterzuivering terecht kwam 
 tijdens de proefperiode. 

“Grip op Medicijnresten in Ons Water” 
is uitgevoerd door waterschap Groot 
Salland en het Deventer ziekenhuis. 
De provincie Overijssel, Stichting 
Toegepast Onderzoek Waterbeheer 
(STOWA) en gemeente Deventer 
hebben het project ondersteund.
Een mogelijk vervolg is onderzoek 
of CT-patiënten ook bereid zijn een 
bijdrage te leveren als plaszakken 
onderdeel worden van een standaard 
werkwijze in een ziekenhuis of als hen 
een bijdrage voor langere tijd wordt 
gevraagd. Daarnaast kan onderzocht 
worden of de plaszak effectief is bij 
andere patiëntgroepen.

Meer informatie
http://www.wdodelta.nl Waterschap 
Drents Overijsselse Delta: Mariëlle 
Nijmeijer: mnijmeijer@wdodelta.nl.

Grip op medicijnresten
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lucht. Met een drone hebben zijn spe-
ciale foto- en film opnames gemaakt. 
Zie: https://www.youtube.com/
watch?v=aAydJCWnxxo
Bezoekers aan de site kunnen ook 
360-graden foto’s bekijken door een 
QR code te scannen op de smartphone 
of tablet. Door met telefoon of tablet 
in de handen rond te draaien, draait 
het beeld mee. Echt alsof je in het veld 
staat. 

Veel in uitvoering in 2016 
Het jaar 2016 staat in het teken van 
de realisatie van de overige maatre-
gelen. Een flinke klus met de aanleg 
van 10 nevengeulen en oeveraanpas-
singen op 20 locaties verspreid langs 
de IJssel. Inmiddels is de uitvoering 
gestart. 

Meer informatie
Website: www.krwijssel.nl. Daar zijn 
ook de filmopnames te bekijken en is 
de QR code te scannen.

Scan de code voor 360º foto’s.

De eerste drie aangelegde KRW-
nevengeulen stromen sinds kort langs 
de IJssel: de geulen Aersoltweerde, 
Bentinckswelle en De Zande. De eerste 
resultaten van de geul Aersoltweerde 
zien er veelbelovend uit. De geul met 
zijn gevarieerde breedte en diepte, 
zandige bodem, flauwe oevers en 
instroom zonder keien slingert met een 
paar bochten passend door het land-
schap. Om te zorgen voor nog meer 
variatie zijn in de geul enkele dode 
bomen gelegd. In dit gebied waren 
veranderingen al snel  zichtbaar. De 
winde en de barbeel zijn in augustus 
2015 al gesignaleerd, een mooi resul-
taat. 

Deze nevengeulen zijn onderdeel van 
een KRW-maatregelenpakket langs de 
hele IJssel: realisatie van 14 neven-
geulen, in totaal 22 kilometer, en het 
verwijderen van stenen langs de rivier-
oever op 20 locaties. Zo ontstaat een 
meer natuurlijk landschap waar vissen 
en bijzondere insecten, die oorspron-
kelijk bij het riviergebied horen, graag 
verblijven en zich voortplanten. 

Samenwerking
Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei 
en Veluwe zijn samen verantwoorde-
lijk voor de opgave KRW IJssel. De 
inhoudelijke verantwoordelijkheid voor 
de plannen ligt bij Rijkswaterstaat. Zij 
zijn verantwoordelijk voor het kwali-
teitsbeheer in het winterbed van de 
IJssel. Waterschap Vallei en Veluwe is 
verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de maatregelen.
De kosten komen volledig voor reke-
ning van Rijkswaterstaat. De samen-
werking biedt veel voordelen. Het 
waterschap beschikt over veel gebieds-
kennis en kan in combinatie met 
andere projecten kosten besparen. 
Afstemming met binnendijkse projec-
ten is door deze samenwerking goed 
geborgd. Onderlinge kennisuitwisse-
ling is ook een belangrijk doel van de 
samenwerking.

Vlieg mee, beleef KRW!
Om te zorgen dat mensen kunnen 
genieten van deze prachtige omgeving 
heeft Rijkswaterstaat gekozen voor 
een bijzondere invalshoek: vanuit de 

Nevengeul Aersoltweerde.
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IJssel drie nevengeulen rijker

EU-fondsen in 
Utrecht

Op een gezamenlijke workshop van 
de RAO’s Rijn-Oost en Rijn-West is 
informatie gegeven over de moge-
lijkheden om EU-fondsen te benutten 
voor waterprojecten en werden erva-
ringen uitgewisseld. De fondsen die 
hiervoor in beeld zijn, zijn EFRO (POP), 
Interreg, LIFE+ en Horizon 2020. 
Belangrijkste aanbeveling is om al in 
de beginfase in gesprek te gaan met 
de subsidiecoördinator van de eigen 
provincie of waterschap. 
Meer informatie: www.rijnoost.nl

De nevengeul heeft flauwe, natuurvriendelijke 
oevers.

https://www.youtube.com/watch?v=aAydJCWnxxo
https://www.youtube.com/watch?v=aAydJCWnxxo
http://www.krwijssel.nl
http://www.rijnoost.nl
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KRW-nota’s van de provincies  volgens 
plan vastgesteld. Bij de inspraak begin 
2015 zijn bij de waterschappen ruim 
100 zienswijzen ingediend en bij de 
provincies circa 40. De reacties hebben 
niet tot belangrijke inhoudelijke 
 aanpassingen voor KRW-doelen  
of -maatregelen geleid. Voor een 
 overzicht van alle plannen, zie  
www.rijnoost.nl.

Bestrijdingsmiddelen in beeld: 
de Bestrijdingsmiddelenatlas geeft 
antwoord op vragen als: waar zijn 
bestrijdingsmiddelen in oppervlakte-
water gemeten; waar en wanneer zijn 
normen voor een stof overschreden 
of: wat zijn de belangrijkste probleem-
stoffen? De atlas geeft op grond 
van meetgegevens van regionale 
waterbeheerders een landelijk beeld 
van de bestrijdingsmiddelen in het 
oppervlakte water.
Meer informatie: 
www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl

Nieuwe spuittechnieken 
kunnen emissie van mid-
delen sterk verminderen.  
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Kort nieuws

LTO Nederland heeft een brochure 
uitgebracht met een overzicht van 30 
projecten uit het Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer (DAW). In Rijn-Oost 
gaat het onder andere om de pro-
jecten Kostverlorenzijl/Kloosterzijl, 
Voorbeeldbedrijf Neppelerbroek, 
Gebiedsontwikkeling Boven Regge/
Enter, Hof van Twente Herikerberg en 
Haarlose Veld & Olde Eibergen. De bro-
chure presenteert het DAW en wil een 
stimulans zijn voor vervolgprojecten 
en opschaling. Downloaden brochure:  
www.agrarischwaterbeheer.nl

Waterschap Drents-Overijsselse 
Delta is de nieuwe naam van het 
waterschap waarin de waterschappen 
Reest en Wieden en Groot Salland per 
1 januari 2016 zijn samengegaan. De 
website van het nieuwe waterschap is 
www.wdodelta.nl 

In het 4e kwartaal 2015 zijn de 
waterbeheerplannen van de water-
schappen en de omgevingsplannen of 

Waterkwaliteit is meer dan de 
Kaderrichtlijn Water. Problemen in 
specifieke gebieden, zoals kleine 
wateren en drinkwaterwaterwinnin-
gen, zijn soms onderbelicht. Nieuwe, 
opkomende stoffen als restanten van 
geneesmiddelen en microplastics ver-
dienen extra aandacht. Deze proble-
men kunnen alleen effectief worden 
aangepakt als iedereen bijdraagt: Rijk, 
provincies, waterschappen en andere 
overheden, maar ook bedrijven en 
maatschappelijke organisaties.
“Samen aan de slag” is dan ook het 
motto van het initiatief van het kabinet 
om met alle partijen samen te komen 
tot een werkprogramma in aanvulling 
op de stroomgebiedbeheerplannen. In 

Samen aan de slag: 
Werkprogramma Schoon Water 
2016-2021

het Werkprogramma worden afspra-
ken vastgelegd over maatregelen, de 
samenwerking en het bewaken van 
de voortgang van de uitvoering. Het 
werkprogramma gaat gericht in op 
de inrichting van wateren, nutriën-
ten, gewasbeschermingsmiddelen, 
geneesmiddelen, (micro)plastics en 
een aantal andere bekende en nieuwe 
schadelijke stoffen. Het werkpro-
gramma is nog in ontwikkeling, het 
streven is om het in de zomer van 
2016 af te ronden. 

Downloaden meest recente versie van 
het werkprogramma: https://zoek.offi-
cielebekendmakingen.nl/blg-627294

RBO veldbezoek  
RBO en Klankbordgroep Rijn-Oost bezochten op 25 juni 2015 een “De Wit” 
vispassage bij de Witteveensleiding. Ook konden zij ter plekke de ecologische 
toestand monitoren. De RBO- en Klankbordgroepleden konden ook bij de 
bovenlopen van de Witteveensleiding en het gebieds project Averlose Leide de 
voortgang van het werk aan de KRW in de praktijk zien.
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http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/uitvoering-nationaal/rijn-oost/geografisch-gebied/
http://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl
http://www.agrarischwaterbeheer.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-627294
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-627294
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Samenvatting

De samenvatting kunt u als pdf downloaden op: www.helpdeskwater.nl/sgbp

Vanaf half december 2015 zijn er ook gedrukte exemplaren beschikbaar. 
Meer informatie:  Diederik.vander.Molen@minienm.nl
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Waterbericht is een uitgave van 
het Regionaal Bestuurlijk Overleg 
Rijn-Oost  
Rijn-Oost omvat de provincies Overijssel

en Flevoland, het zuidwestelijk deel van 

Drenthe, het oostelijk deel van Utrecht 

en Gelderland met uitzondering van 

het rivieren gebied. In het bestuurlijk 

overleg nemen deel de 5 provincies, 

5 water schappen, Rijkswaterstaat en 

 vertegenwoordigers van de gemeenten, 

ministeries en drinkwater bedrijven.

Aan- of afmelden voor deze nieuws-
brief: mw.v.roy@overijssel.nl

Voor meer informatie: www.rijnoost.nl 

Rolf Koops: rb.koops@overijssel.nl,

06 - 50 90 26 79

Johan Heymans: J.Heymans@overijssel.nl

Colofon
Uitgave: RBO Rijn -Oost

Tekst en productie: Otto Cox, Wijzer 

Adviesbureau

Vormgeving: Henk-Jan Panneman

Rijn-Oost vergaderingen in 
2016

RBO-vergaderingen 
17 maart
23 juni (met veldbezoek)
13 oktober
15 december

RAO-vergaderingen 
28 januari
18 februari
16 mei
15 september
17 novemberIn december 2015 hebben de minister 

van I&M en de Staatssecretaris van 
EZ het Stroomgebiedbeheerplan Rijn 
vastgesteld. Rijn-Oost is onderdeel van 
dit stroomgebied. Ook de plannen voor 
Eems, Schelde en Maas zijn vastge-
steld.
De stroomgebiedbeheerplannen geven 
een overzicht van de toestand, proble-
men, doelen en maatregelen voor het 
verbeteren van de waterkwaliteit. Er 
is een intensieve afstemming van de 
stroomgebiedbeheerplannen met de 
waterplannen van andere overheden, 
onder andere via het RBO Rijn-Oost. 
Onderwerpen die speciaal aandacht 
krijgen zijn nutriënten, gewasbescher-
mingsmiddelen en nieuwe stoffen.

Er is een samenvatting beschikbaar 
met de hoofdpunten uit de plannen.
Downloadpagina:  
www.helpdeskwater.nl/sgbp

Meer informatie 
Diederik van der Molen:  
Diederik.vander.Molen@minienm.nl

Stroomgebied-
beheerplan Rijn 
vastgesteld 

Kalender Waterkwaliteit 2016-2018

2016
Evaluatie meststoffenwet (landelijk)
Voortgangsrapportage Rijn-Oost SGBP-2, input voor  
landelijke rapportage Stand van het Water
Definitief vaststellen landelijk Werkprogramma Schoon Water 2016-2021 (zomer)
1e conclusies kosteneffectieve maatregelen nanoplastics (landelijk, eind 2016)
Actualisatie gebiedsdossiers drinkwater 
Notitie tussenresultaten Strategisch Programma Rijn-Oost
1e versie Europese strategie aanpak medicijnresten
Vervolgbijeenkomst op conferentie van Amersfoort

2017
Voortgangsrapportage Rijn-Oost SGBP-2, input voor  
landelijke rapportage Stand van het Water
Onderzoek effectieve maatregelen medicijnresten (landelijk)
Afronden onderzoek naar financiële instrumenten (landelijk)
Overleg met EU over vervolg Nitraat Actieprogramma en derogatie
Vervolgbijeenkomst op conferentie van Amersfoort
Notitie tussenresultaten Strategisch Programma Rijn-Oost

2018
Ingaan verplichting zuivering glastuinbouwbedrijven (1 jan)
Voortgangsrapportage Rijn-Oost SGBP-2, input voor  
landelijke rapportage Stand van het Water
Strategiedocument Rijn-Oost
Tussenvaluatie landelijk beleid gewasbeschermingsmiddelen  
(Gezonde groei, gezonde oogst)
Nationale strategie medicijnen en diergeneesmiddelen (landelijk)
Mid-term review 2e SGBP, voortgangsrapportage naar EU (dec)
Europese discussie over herzien/bijwerken van de KRW: o.a. 2027 niet als eindpunt zien
Vervolgbijeenkomst op conferentie van Amersfoort

Na 2018
2019: Rijk stelt landelijk kader op voor periode 2022-2027 
2019: KRW Agenda Rijn-Oost voor periode 2022-2027
2020/21: Totstandkoming stroomgebiedbeheerplannen 2022 - 2027

http://www.rijnoost.nl
http://www.wijzeradvies.nl/
http://www.wijzeradvies.nl/
http://panneman.nl
http://www.helpdeskwater.nl/sgbp

