
H O O F D S T U K 8

Uit de risicoanalyse blijkt dat alle oppervlaktewaterlichamen en alle grondwaterlichamen ‘at

risk’ zijn: deze waterlichamen zullen met de voortzetting van het huidige beleid in 2015

niet aan de goede toestand voldoen. Wel kan met het strikt uitvoeren van het huidig beleid

‘stand still’ worden bereikt. In de periode tot 2009 moeten de bevoegde autoriteiten in het

stroomgebied onderbouwen welke aanvullende maatregelen maatschappelijk en financieel

haalbaar zijn. Deze besluiten worden in 2009 vastgelegd in het stroomgebiedbeheerplan.

Om begrip en draagvlak te krijgen voor de maatregelen is het nodig om maatschappelijke

organisaties en burgers in een vroeg stadium te betrekken. 

Conclusies en vervolg
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8.1 Aanpak in stappen

De uitvoering van de Kaderrichtlijn Water vindt in een aantal stappen plaats. De eerste stap,

het inventariseren van de belangrijkste problemen, is met deze rapportage afgerond. In de

komende jaren zullen de volgende stappen doorlopen worden: het vaststellen van ecologi-

sche doelen, het kiezen van de meest effectieve aanpak van problemen, het opstellen van

een maatregelenpakket en het opstellen van een monitoringplan. De resultaten van deze

stappen worden beschreven in een stroomgebiedbeheerplan dat in 2009 vastgsteld 

moet zijn. 

8.2 Samenvatting van de belangrijkste problemen

Uit de risicoanalyse blijkt dat het huidige beleid tot ‘stand still’ van de toestand van opper-

vlakte- en grondwaterlichamen zal leiden. Dat vereist echter wel een strikte uitvoering van

het beleid voor het terugdringen van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Geen enkel 

waterlichaam zal in 2015 echter aan de goede toestand voldoen. Alle waterlichamen zijn 

dus ‘at risk’. 

In oppervlaktewaterlichamen wordt de goede toestand belemmerd door te hoge gehalten

aan nutriënten, zware metalen, een aantal bestrijdingsmiddelen en PAK’s. De zeer forse

overschrijdingen van stikstof en fosfor veroorzaken eutrofiëring van het ecosysteem. Samen

met de onnatuurlijke hydromorfologische situatie verklaren deze omstandigheden de

beperkte aanwezigheid van biologische soortgroepen in het stroomgebied.

In de grondwaterlichamen wordt de goede toestand belemmerd door inspoeling van 

nutriënten en bestrijdingsmiddelen. In het zoute en brakke grondwater zijn de gehalten van

onder meer fosfaat, chloride en arseen overigens van nature al hoog. Een aantal grondwater-

lichamen veroorzaakt bovendien verdroging van ecosystemen. Het grondwater in de diepe

zandlaag onder de Boomse klei is ‘at risk’ omdat de stijghoogte daalt. 

8.3 Ecologische doelen

De risicoanalyse in dit rapport is tot stand gekomen op basis van voorlopige normen. De

normen voor de ecologische toestand stelt iedere lidstaat afzonderlijk vast. Nederland zal dit

in de periode 2005-2007 doen en zal daarmee haar ambitie concreet invullen. Bij het

vaststellen van de doelen houdt Nederland rekening met de maatschappelijke, financiële,

technisch-inhoudelijke en juridische gevolgen. De doelen voor de beschermde gebieden

zullen worden afgestemd op de vereisten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn.

De normen voor de biologische en hydromorfologische kwaliteitselementen  worden afgeleid

van de referentietoestand. Voor natuurlijke waterlichamen is de referentietoestand de zeer

goede ecologische toestand. Dit is de toestand waarin niet of nauwelijks sprake is van

menselijke beïnvloeding. Voor sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen is een derge-

lijke toestand vaak geen geschikte referentie. In dat geval biedt de kaderrichtlijn de mogelijk-

heid om een Maximaal Ecologisch Potentieel vast te stellen. Het Maximaal Ecologisch
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Vaststellen eerste stroomgebiedbeheersplan

In het eerste stroomgebiedbeheersplan worden waterlichamen,
referentietoestanden, doelen en maatregelen formeel vastgesteld. 
Als Nederland het behalen van doelen wil faseren of uit wil gaan van
lagere doelen, dan moet het stroomgebiedbeheersplan daar een duide-
lijke motivatie voor geven.

Einde eerste fase (en start volgende stroomgebiedbeheersplan)

In principe moet de goede ecologische en chemische toestand van de
wateren in 2015 gerealiseerd zijn. Als dit niet haalbaar is, moet
Nederland dat vooraf aangeven. De Kaderrichtlijn Water biedt de
mogelijkheid om de doelen gefaseerd tot stand te brengen.

Einde tweede fase (en start volgende stroomgebiedbeheersplan)

Einde derde fase (en start volgende stroomgebiedbeheersplan)

Overzicht belangrijkste onderwerpen

Overzicht van de problemen die Nederland moet aanpakken en op
welk niveau dat het beste kan gebeuren (Europees, internationaal
stroomgebied, nationaal of regionaal)

Rapportage huidige toestand water

Dit rapport is de basis voor het stroomgebiedbeheersplan van 2009

Implementatie in nationale wetgeving (afronding in 2004)

Concept eerste stroomgebiedbeheersplan

Minstens een jaar voor de invoering van een stroomgebiedbeheers-
plan moet een concept hiervan klaar zijn. Daardoor is er ook
tenminste een jaar de tijd voor publieke consultatie en discussie met 
de Tweede Kamer over het beheersplan.

Monitoring

Opzetten en operationeel maken van meetprogramma’s.

Concept tweede stroomgebiedbeheersplan in inspraak

Concept derde stroomgebiedbeheersplan in inspraak

Concept vierde stroomgebiedbeheersplan in inspraak
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Potentieel lijkt zoveel mogelijk op de Zeer Goede Ecologische Toestand maar houdt rekening

met de beperkingen die de sterk veranderde of kunstmatige kenmerken met zich

meebrengen. In het Scheldestroomgebied zijn alle oppervlaktewaterlichamen kunstmatig of

sterk veranderd, zodat hiervoor het Maximaal Ecologisch Potentieel als referentie geldt. 

De referentietoestand van de sterk veranderende oppervlaktewaterlichamen zullen in 2005

worden vastgesteld. 

8.4 Aanpak van problemen

Tot 2007 zal Nederland vaststellen wat de meest effectieve aanpak is van de belangrijkste

problemen: communautaire afspraken op Europees niveau, een gezamenlijke aanpak met de

andere lidstaten van het Schelde-stroomgebied, bilaterale afspraken met buurlanden of

aangrenzende stroomgebieden of een aparte aanpak binnen het Nederlandse deel van het

Schelde-stroomgebied. De haalbaarheid en de extra financiële inspanning zullen een grote

rol spelen bij het vaststellen van belangrijkste problemen en de aanpak. Deze stap wordt in

2007 afgerond met een overzicht van de belangrijkste problemen en de wijze waarop deze

worden aangepakt. Dit overzicht wordt naar de Europese Commissie gezonden. 

8.5 Maatregelen, monitoring en beheer

Vanaf 2005 begint Nederland met het ontwerpen van een programma van maatregelen om

de doelen binnen de termijnen van de kaderrichtlijn te realiseren. Het programma zal zoveel

mogelijk uit gebiedsgerichte maatregelen bestaan. Bij de keuze van de maatregelen spelen

de kosteneffectiviteit en de maatschappelijke gevolgen een belangrijke rol. Het monitorings-

programma dat voldoet aan de eisen van Kaderrichtlijn Water wordt eind 2006 vastgesteld. 

Vanaf 2007 treedt het monitoringsprogramma in werking.

In 2008 is een concept van het stroomgebiedbeheersplan gereed. In 2009 wordt het defini-

tieve stroomgebiedbeheersplan vastgesteld. Hierin zullen onder meer de indeling in waterli-

chamen, de referentietoestanden, de doelen en de maatregelen definitief worden vastgelegd.

Direct daarna start de uitvoering van de maatregelen. 

8.6 Communicatie en publieke participatie

De Kaderrichtlijn Water vereist dat lidstaten maatschappelijke organisaties en het brede

publiek zo vroeg mogelijk betrekken bij de uitvoering van de richtlijn. Het gaat om infor-

meren, consulteren en actief betrekken bij keuzes en besluiten. De uitvoering van de kader-

richtlijn heeft maatschappelijke en financiële gevolgen en zal burgers en verschillende

maatschappelijke groepen direct raken. Communicatie en participatie zijn voorwaarden om

begrip en draagvlak voor deze gevolgen te kunnen krijgen. 
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Bevoegde autoriteiten

Samenhang besluitvorming, uitvoering en publieke participatie Kaderrichtlijn Water

Rijk, provincies, gemeenten 

en waterschappen

Huidige toestand stroomgebied 

inclusief prognose 2015 (2004)

Raadplegen 
maatschappelijke sectoren

Raadplegen 
maatschappelijke sectoren

Eerste stroomgebiedbeheersplan

(2009-2015)

Concept stroomgebiedbeheersplan

Doelen en maatregelen inclusief

haalbaarheid en betaalbaarheid 

(2005-2007)

Tweede stroomgebiedbeheersplan

(2015-2021)

Derde stroomgebiedbeheersplan

(2015-2021)

Concept stroomgebiedbeheersplan

Concept stroomgebiedbeheersplan

Stappen kaderrichtlijn Publieke participatie

Inspraak breed publiek

Inspraak breed publiek

Raadplegen 
maatschappelijke sectoren

Inspraak breed publiek

Raadplegen 
maatschappelijke sectoren

Raadplegen 
maatschappelijke sectoren
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De maatschappelijke organisaties in het Scheldestroomgebied zijn al actief betrokken bij de

uitvoering van de kaderrichtlijn tijdens het opstellen van dit rapport. Er is een klankbord-

groep ingesteld waarin de meeste betrokken maatschappelijke organisaties zijn vertegen-

woordigd. De klankbordgroep adviseert het regionale bestuurlijke overleg bij ieder besluit.

De klankbordgroep is geconsulteerd over de aanpak van publieke participatie en communi-

catie tijdens het vervolgproces en de aandachtspunten bij verschillende stappen. De aanbe-

velingen zijn aangeboden aan het regionaal bestuurlijk overleg. 

Bij de vervolgstappen zal de dialoog met de maatschappelijke organisaties worden uitge-

breid. Het brede publiek zal via de landelijk en regionale media informatie krijgen over de

uitvoering van de kaderrichtlijn in het stroomgebied. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de

landelijke publiekscampagne ‘Nederland leeft met Water’. 
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Bijlage 1: Overzicht betrokkenen

Regionaal Bestuurlijk Overleg Schelde (Commissie Regionaal Waterbeheer)

Dhr M. Kramer (voorzitter) Gedeputeerde Staten van Zeeland

Dhr W.A. Besuyen (secretaris) Provincie Zeeland

Dhr J.H.G. Jacobs Rijkswaterstaat Zeeland (Stroomgebiedcoördinator)

Dhr L.H.J. Verheijen Provincie Noord-Brabant

Dhr J.J. Zonderland (tot 01-04-04) Ministerie van LNV Directie Zuid-West

Mw. T. Gasser (vanaf 01-04-04) Ministerie van LNV Directie Zuid-West

Dhr W.A. Gosselaar Waterschap Zeeuwse Eilanden                                                              

Dhr T.W.A. Weemaer Waterschap Zeeuws Vlaanderen

Dhr J.A.M. Vos Waterschap Brabantse Delta

Dhr J. Boeve Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden

Dhr. J. Bostelaar Gemeente Veere                           

Dhr E.A.A.M. de Deckere Gemeente Hulst

Dhr J.A. Bliek Gemeente Reimerswaal

Dhr H. Hoogeveen (tot 01-09-04) NV Delta Nutsbedrijven

Dhr P. Ketelaars (vanaf 01-09-04) EVIDES NV

Dhr P.J.W.M. Muskens VROM Inspectie Zuid-West

Dhr. J.J. Lilipaly Onafhankelijk voorzitter klankbordgroep

Projectbureau IKS (stroomgebiedcoördinatie Schelde):

Mw. S.A. de Jong Rijkswaterstaat Zeeland/DG Water

Dhr J.A.C. Hamelink Provincie Zeeland

Dhr W. Oorthuijsen Rijkswaterstaat Zeeland

Dhr A.A. van de Straat Provincie Zeeland

Mw J.G. Schroevers-Wattel Rijkswaterstaat Zeeland

Mw. M. Schwencke (tot 01-11-04) Rijkswaterstaat Zeeland

Mw. J. Ensing (tot 01-10-04) Provincie Zeeland

Mw. J. Blom-Hummel (vanaf 01-10-04) Provincie Zeeland

Projectgroep IKS (regionaal ambtelijk overleg Schelde):

Mw. S.A. de Jong (voorzitter) Rijkswaterstaat Zeeland/DG Water

Dhr J.A.C. Hamelink (secretaris) Provincie Zeeland

Dhr W. Oorthuijsen Rijkswaterstaat Zeeland

Dhr A.A. van de Straat Provincie Zeeland

Dhr E. van Zanten Rijkswaterstaat Zeeland

Dhr T. Blauw Provincie Zeeland

Dhr L. Kaland Provincie Zeeland

Dhr E.W.C. de Feijter Rijkswaterstaat Zeeland

Dhr T. Prins Rijksinstituut voor Kust en Zee

Dhr L. Nijsse (tot 01-06-04) Rijkswaterstaat Zeeland

Dhr M. van de Berg Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en 

Afvalwaterbehandeling 

Dhr R. Brouwer Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en 

Afvalwaterbehandeling 



117 KARAKTERISERING STROOMGEBIED SCHELDE

Dhr E. Lere Provincie Zeeland

Dhr M. Bil (vanaf 01-06-04) Provincie Zeeland

Dhr P. Paulus Rijkswaterstaat Zeeland

Dhr B. Kornman Rijksinstituut voor Kust en Zee

Dhr S. Vereeke Rijkswaterstaat Zeeland

Dhr E. Daemen Rijkswaterstaat Zeeland

Dhr M. de Rooij Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en 

Afvalwaterbehandeling 

Dhr H. Weijer (tot 01-08-04) Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij

Mw M. Rijk Vereniging Nederlandse Riviergemeenten

Dhr J. Slikker Provincie Noord-Brabant

Dhr H. Blaas Waterschap Brabantse Delta

Dhr C. Steur Waterschap Zeeuwse Eilanden

Dhr R. Klippel Waterschap Zeeuwse Eilanden

Dhr J. Goossen Waterschap Zeeuws Vlaanderen

Mw Y. van Scheppingen Waterschap Zeeuws Vlaanderen

Klankbordgroep Schelde (vertegenwoordigers maatschappelijke organisaties)

Dhr J.J. Lilipaly Onafhankelijk voorzitter

Mw S.A. de Jong Rijkswaterstaat Zeeland/DG Water

Dhr J.A.C. Hamelink (secretaris) Provincie Zeeland

Mw M. Hommels (tot 01-10-04) Breed Overleg Deltawateren

Dhr M. Velthoen (vanaf 01-10-04) Breed Overleg Deltawateren

Mw G. Suylen EVIDES N.V.

Mw A. van Harinxma (tot 01-10-04) HISWA Vereniging (Regio Delta)

Mw M. Monschauer (vanaf 01-10-04) HISWA Vereniging

Dhr J. Bruurs Kamer van Koophandel Zeeland

Dhr F. van Pelt Nationaal Park Oosterschelde

Dhr W.A. Wegman Recron Zeeland

Dhr E. Buijinck Staatsbosbeheer West-Brabant (Deltagebied)

Dhr G. Buth Stichting Het Zeeuwse Landschap

Dhr Q. Smeele Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten

Dhr B. Denneman Vogelbescherming Nederland

Dhr B. Kars Zeeland Seaports

Dhr C. Dees (tot 01-10-04) Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt

Mw C. Helmendach (vanaf 01-10-04) Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt

Mw I. Pama/Dhr G. van Zonneveld Zeeuwse Milieu Federatie

Dhr A. van Geesbergen Zeeuwse Visserij Belangen

Mw C. Michielsen Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie 

Belangenbehartiging
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Bijlage 2: Overzicht bronnen

p. 14, 74 Samen slim met water, waterhuishoudingsplan Provincie Zeeland 2001- 2006, 

2001 gebaseerd op prognoses LEI .

p. 32 Grondwaterbeleidsplan; Grondwaterkaart, Provincie Zeeland, 1988.

p. 16 Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO,  

De ontstaansgeschiedenis van het Zeeuwse kustlandschap, Versie 1.0, 1997

p. 57 Economische ontwikkelingskansen toerisme zeeland, Kamer van Koophandel 

Zeeland, maart 2004.

p. 58 CBS, 2000

p. 60 CBS en Lei, 2000/2001

p. 62 Scaldit-rapport, 2004. Transnationale analyse van de toestandbeschrijving voor 

het Internationale Stroomgebiedsdistrict van de Schelde: pilootproject voor het

testen van de Europese richtsnoeren.
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CBS: Wonen en stedelijke vernieuwing provincie Zeeland, 2000 (vastgesteld

door Provinciale Staten)

p. 72 CBS, CPB: EC-scenario, 1996
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