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Water is geen gewone handelswaar. Het is een erfgoed dat bescherming en verbetering

verdient, zodat ook het nageslacht ervan kan profiteren. Met die gedachte als leidraad

hebben de lidstaten van de Europese Commissie afspraken gemaakt over het beheer van al

het grondwater en oppervlaktewater in de Europese Unie. De Kaderrichtlijn Water beschrijft

de stappen die nodig zijn om de gewenste kwaliteit te behalen. Met rapportages op het

niveau van stroomgebieden geven de lidstaten op vastgestelde momenten inzicht in de

voortgang. De rapportage ‘Karakterisering stroomgebied Schelde’ is een van de verplichte

rapportages. Het rapport beschrijft de kenmerken van het Nederlandse deel van het

stroomgebied van de Schelde en geeft een inschatting van de situatie in 2015. 

Inleiding

H O O F D S T U K 1
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1.1 Aanleiding: de Kaderrichtlijn Water 

De Kaderrichtlijn Water is vastgesteld op 22 december 2000. De lidstaten hebben daarmee

afgesproken om de kwaliteit van alle Europese wateren in een goede toestand te brengen en

te houden. Voor het bereiken van deze milieudoelstelling hebben zij waterbeheer op het

niveau van stroomgebieden als uitgangspunt gekozen. 

Een belangrijk instrument voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water vormt het stroom-

gebiedbeheersplan. In 2009 moeten de lidstaten voor ieder stroomgebieddistrict een eerste

stroomgebiedbeheersplan klaar hebben. De lidstaten stemmen de stroomgebiedbeheers-

plannen binnen de internationale stroomgebieden af, maar blijven zelf verantwoordelijk voor

het eigen, nationale deel van het stroomgebied. Nederland moet stroomgebiedbeheers-

plannen maken voor de stroomgebieddistricten Eems, Maas, Rijn en Schelde.

Als de stroomgebiedbeheersplannen in 2009 zijn vastgesteld, gaan vervolgens maatregelen

in uitvoering om de watersystemen in een goede toestand te brengen. Monitoring en beheer

moeten de goede toestand bewaken en instandhouden. Ieder zes jaar worden de stroomge-

biedbeheerplannen geactualiseerd.

In 2015 moeten de oppervlaktewateren in een goede ecologische en een goede chemische

toestand verkeren. In het grondwater moet in dat jaar sprake zijn van een goede chemische

en een goede kwantitatieve toestand. Onder voorwaarden mag het behalen van de doelen

gefaseerd plaatsvinden tot 2021 of tot 2027. Ook is het onder voorwaarden mogelijk om

lagere doelen vast te stellen. Een reden kan zijn dat het behalen van de doelen tot onevenre-

dige kosten leidt. Als lidstaten de doelen willen faseren of verlagen, moeten zij dat vooraf

melden aan de Europese Commissie en goed beargumenteren.

1.2 Doel van dit rapport

Het rapport ‘Karakterisering stroomgebied Schelde’ is een rapportage over het Nederlandse

deel van het internationale stroomgebieddistrict Schelde (kaart 1). Het rapport geeft inzicht

in de huidige toestand van het stroomgebied en in het risico dat de waterkwaliteit in 2015

niet voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Het rapport geeft daarbij invulling

aan de verplichte rapportage-onderdelen, zoals genoemd in artikel 5 van de Kaderrichtlijn

Water:

• een algemene beschrijving van de kenmerken van het stroomgebieddistrict;

• een overzicht van de huidige menselijke belasting en de effecten daarvan op de toestand

van het oppervlaktewater en het grondwater;

• een economische analyse van het watergebruik;

• een eerste inschatting van de waterlichamen die bij ongewijzigd beheer in 2015

waarschijnlijk niet aan de goede toestand zullen voldoen. 

Dit rapport geeft informatie op hoofdlijnen. Onderbouwingen en gedetailleerde beschrij-

vingen zijn beschreven in achtergrondrapportages. Aan het einde van ieder hoofdstuk zijn de
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De Kaderrichtlijnen Water heeft als doel:

• het beschermen en voorkomen van verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen en van ecosy-
stemen die daar rechtstreeks van afhankelijk zijn;

• het bevorderen van duurzaam gebruik van water door het beschermen van de beschikbare waterbronnen 
op de lange termijn;

• het verbeteren van het aquatisch milieu door een sterke vermindering van lozingen en emissies van 
prioritaire stoffen en door het stopzetten van prioritair gevaarlijke stoffen;

• het bereiken van een aanzienlijke vermindering van de verontreiniging van grondwater;
• een bijdrage leveren aan het afzwakken van de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte.
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belangrijkste achtergrondrapportages vermeld. Rapportages op het niveau van waterli-

chamen zijn beschikbaar vanaf april 2005. 

1.3 Status

Het rapport ‘Karakterisering stroomgebied Schelde’ is in oktober 2004 door de bestuurders

in het Nederlandse deel van het Schelde-stroomgebied vastgesteld. De Staatssecretaris van

Verkeer en Waterstaat stuurt het rapport samen met de rapportages over de drie andere

Nederlandse stroomgebieden en een landelijke samenvatting naar de Europese Commissie.

1.4 Proces

In Nederland hebben gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk een verantwoorde-

lijkheid voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. De bevoegdheden van de verschil-

lende partijen zijn beschreven in paragraaf 2.5. Tijdens het opstellen van dit rapport hebben

de partijen regelmatig overleg gevoerd op regionaal en landelijk niveau. Om de afstemming

met rapportages van andere landen binnen het stroomgebied te waarborgen heeft ook inter-

nationaal overleg plaatsgevonden. De overleggen hadden als doel om tot een rapportage te

komen die voldoet aan de eisen van de richtlijn en draagvlak heeft bij de verantwoordelijke

waterbeheerders. De organisatiestructuur van de overleggen is hieronder beschreven. 

Regionaal

De organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water zijn

op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd in de Commissie Regionaal Waterbeheer (CRW). In

de CRW stemmen deze organisaties onderling hun ideeën af over de uitvoering van de

Kaderrichtlijn Water in het stroomgebied van de Schelde en vindt besluitvorming plaats over

inhoudelijke keuzes. Voorzitter van het overleg is de gedeputeerde van water en milieu van

de provincie Zeeland. 

De Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat in Zeeland is door de Staatssecretaris

aangewezen als coördinator voor het stroomgebied van de Schelde. Het is zijn taak om de

uitvoering van de Kaderrichtlijn Water door de verschillende partijen te coördineren. De

coördinator wordt ambtelijk ondersteund door een projectbureau. Bij de ambtelijke voorbe-

reiding van de rapportages zijn alle verantwoordelijke overheden in de regio betrokken. 

In de regionale klankbordgroep zijn verschillende belanghebbenden uit de regio vertegen-

woordigd. De klankbordgroep laat zich informeren over de voortgang van de implementatie

van de Kaderrichtlijn Water en de raakvlakken daarvan met andere belangen. Ook adviseert

de klankbordgroep over besluiten die in de Commissie Regionaal Waterbeheer zijn geagen-

deerd. De onafhankelijke voorzitter is lid van de Commissie Regionaal Waterbeheer. 

Landelijk

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van

de Kaderrichtlijn Water in Nederland. Zij stuurt de rapportages namens de regering aan de

EU.
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Verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water

Juni 2004:
• lijst van bevoegde autoriteiten

Eind 2004:
• een algemene beschrijving van de kenmerken van het stroomgebieddistrict;
• een overzicht van de menselijke belasting en de effecten daarvan op de toestand van het oppervlakte-

water en het grondwater;
• een register van beschermde gebieden;
• een economische analyse van het watergebruik.

Eind 2006:
• kaarten van monitoringsnetwerken en van de resultaten van de monitoringsprogramma’s, met daarbij 

aangegeven de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater en de ligging van de beschermde 
gebieden.

Eind 2009:
• een beschrijving van de (milieu)doelstellingen voor het oppervlaktewater, het grondwater en de 

beschermde gebieden;
• een samenvatting van het maatregelenprogramma met een beschrijving van de wijze waarop de 

(milieu)doelstellingen zullen worden bereikt;
• een register van alle meer gedetailleerde programma’s en beheerplannen die betrekking hebben op de 

stroomgebieden;
• een samenvatting van de maatregelen voor voorlichting en raadpleging van het publiek, de resultaten 

daarvan en de planwijzigingen die het gevolg zijn geweest;
• contactpunten en procedures voor het verkrijgen van informatie over voorlichting en raadpleging van het 

publiek en over de te nemen maatregelen en de resultaten van monitoring.

Nationale en internationale rapportages

De landen in het stroomgebied van de Schelde hebben besloten om niet alleen de verplichte nationale
rapportages aan de Europese Unie te sturen, maar ook gezamenlijke rapportages over het gehele internatio-
nale stroomgebieddistrict.

De landen stellen in 2004 een transnationale rapportage op over de karakterisering van het internationale
stroomgebieddistrict Schelde (deel A). De transnationale rapportage bevat onderwerpen die in het hele
stroomgebieddistrict relevant zijn en een gezamenlijke aanpak vergen. De landen sturen de samenvatting
van deel A aan de Europese Commissie.

De landen stellen ook nationale rapportages op over de nationale delen van het stroomgebied (deel B). De
hier voorliggende rapportage is de Nederlandse rapportage over het stroomgebied van de Schelde. De
Nederlandse regering stuurt de samenvatting van deel B aan de Europese Commissie.

tabel c1
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Het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBO-W) stelt de landelijke kaders voor de regionale

uitvoering in de vier Nederlandse stroomgebieden. De staatssecretaris van Verkeer en

Waterstaat is de voorzitter van dit overleg. Deelnemers zijn gedeputeerden van provincies,

de koepelorganisaties IPO, Unie van Waterschappen en VNG en de ministeries van Verkeer

en Waterstaat, LNV en VROM. Daarnaast vindt informeel overleg plaats tussen de voorzit-

ters van de regionale bestuurlijke overleggen en de Staatssecretaris.

Internationaal

De Internationale Schelde Commissie coördineert de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water

in het internationale stroomgebieddistrict Schelde en de uitvoering van het proefproject

Scaldit. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat (DGW) en de provincie Zeeland nemen

hieraan deel. 

Frankrijk, Nederland en de drie Belgische gewesten toetsen handreikingen van de EU voor de

uitvoering van de Kaderrichtlijn Water in een internationale rapportage in het proefproject

Scaldit. De rapportage bevat een beschrijving van de kenmerken van het internationale

stroomgebieddistrict Schelde. In de loop van 2004 komen de eerste resultaten beschikbaar.

De landen en gewesten verwerken de resultaten in hun nationale rapportages, zodat de

samenhang gewaarborgd is. De internationale afstemming over Scaldit en de Kaderrichtlijn

Water vindt plaats in de Internationale Scheldecommissie.

1.5 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de algemene kenmerken van het stroomgebied. 

De hoofdstukken 3 en 4 geven een beschrijving van de indeling van het oppervlaktewater en

grondwater in waterlichamen. Ook de begrenzing van de beschermde gebieden komt daar

aan de orde. 

In hoofdstuk 5 is beschreven welke menselijke activiteiten een belasting vormen voor de

kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater. 

Hoofdstuk 6 brengt de belangrijkste economische sectoren in het stroomgebied in kaart, de

invloed van deze sectoren op het water en de toekomstige ontwikkelingen. In dit hoofdstuk

is ook beschreven in welke mate de gebruikers van waterdiensten betalen voor deze diensten. 



Scaldit (www.scaldit.org)
Scaldit is een internationaal proefproject voor de Kaderrichtlijn Water. In Scaldit onderzoeken de landen 
van het internationale stroomgebieddistrict Schelde de bruikbaarheid van Europese richtsnoeren voor de
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Scaldit toetst onder meer de richtsnoeren voor de rapportage over 
de karakterisering van het internationale stroomgebieddistrict Schelde.

De resultaten van Scaldit komen ten goede aan de andere stroomgebieden in de EU. Frankrijk, Nederland 
en België gebruiken de resultaten voor de nationale en transnationale rapportages over de karakterisering
van het stroomgebied Schelde.

Internationale Scheldecommissie (www.isc-cie.com)
De Internationale Scheldecommissie (ISC) coördineert de invoering van de Kaderrichtlijn Water in het
stroomgebieddistrict Schelde en stuurt het proefproject Scaldit aan. De ISC is in 2002 opgericht, als
opvolger van de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde. In de ISC zijn Frankrijk, 
de drie Belgische gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel), de Belgische Federale Regering en Nederland
vertegenwoordigd.
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Internationale
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Productteams
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De huidige toestand van de waterlichamen is beschreven in hoofdstuk 7. In dit hoofdstuk is

bovendien beschreven of de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water in 2015 haalbaar zijn

met de voortzetting van het huidige beleid. 

Hoofdstuk 8 geeft de aanpak voor het vervolg. 


