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Stappen implementatietraject Kaderrichtlijn Water in het stroomgebied van de Schelde
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Vasstellen 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.

Realiseren doelen (en 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 in perioden
van zes jaar.

Einde eerste fasering (en volgende stroomgebiedbeheersplan)

Einde fasering (en laatste 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)

Eerste Concept 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 consulttie en discussie met 
de Tweede Kamer over het beheersplan.

Monitoring

Opzetten en operationeel maken van meetprogramma’s.



Conclusie en vervolg

Nederland staat voor een zware, maar geen onmogelijke opgave. Als alle sectoren bijdragen

aan het uitvoeren van het huidig beleid is verdere verslechtering van oppervlaktewater en

grondwater te voorkomen en is ‘stand still’ haalbaar. Daarnaast wil Nederland internationale

afspraken maken met de lidstaten van het Scheldestroomgebied om de bovenstroomse

belasting te verminderen.

De Kaderrichtlijn Water stelt als doel dat in 2015 al het oppervlaktewater en het grondwater

in een ‘goede toestand’ verkeert. 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. Als lidstaten de doelen willen faseren of verlagen, moeten zij

dat vooraf melden aan de Europese Commissie en goed beargumenteren.

Nederland zal alles op alles moeten zetten om de opgaven van de KRW te kunnen realiseren.

Communicatie en publieke participatie zijn voorwaarden om voor de benodigde inspan-

ningen maatschappelijk draagvlak te krijgen. De stroomgebiedrapportage geeft de 

mogelijkheid om een maatschappelijk debat te voeren tussen bestuurders, maatschappelijke

organisaties en het publiek over het ambitieniveau, de ecologische doelen en de benodigde

maatregelen. 
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Doel van de Kaderrichtlijn Water 

Met de vaststelling van de Kaderrichtlijn Water op 22 december 2000 hebben de lidstaten

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. Op deze wijze willen de lidstaten de

kwaliteit van water beschermen en verbeteren, zodat ook het nageslacht ervan kan profi-

teren.

Stroomgebiedrapportage Schelde

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

deel van het internationale stroomgebieddistrict van de Schelde. 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. De verplichte rapportageonderdelen,

zoals genoemd in artikel 5 van de Kaderrichtlijn Water, zijn in het rapport opgenomen:

• een algemene beschrijving van de kenmerken van het stroomgebieddistrict;

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

oppervlaktewater en het grondwater;

• kaarten van beschermde gebieden en de wetgeving die aan de bescherming ten grondslag ligt;

• een economische analyse van het watergebruik;

• een eerste inschatting van de waterlichamen die in 2015 waarschijnlijk niet aan de goede

toestand zullen voldoen. 
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Indeling in waterlichamen

Het water in het Schelde-stroomgebied is ingedeeld in waterlichamen. Deze indeling is

belangrijk, want voor ieder type waterlichaam moet Nederland doelstellingen formuleren 

èn toetsen. De indeling in deze rapportage is voorlopig en mag in de komende jaren nog

veranderen.

Oppervlaktewaterlichamen

De indeling van waterlichamen in het stroomgebied van de Schelde is in vier stappen tot

stand gekomen:

1 categorieën meer, rivier, overgangswater of kustwater

2 watertypen onderverdeling van categorieën in 55 typen

3 status natuurlijk, sterk veranderd of kunstmatig

4 beschermde gebieden zonodig aparte begrenzing van beschermde gebieden

De keuze van de status is van belang voor de milieudoelstelling die later van toepassing zal

zijn. Voor natuurlijke wateren is het doel de goede ecologische toestand. Voor sterk veran-

derde en kunstmatige wateren zal een afgeleide ecologische doelstelling gelden, die in de

Kaderrichtlijn Water als ‘Goed Ecologisch Potentieel’ wordt omschreven. Voor alle oppervlak-

tewaterlichamen zal daarnaast de doelstelling goede chemische toestand gelden. Het

toekennen van met name de status ‘sterk veranderd’ moet in het stroomgebiedbeheersplan

(2009) nauwgezet onderbouwd worden.

Nederland onderscheidt in het Schelde-stroomgebied 71 oppervlaktewaterlichamen. In de

rijkswateren zijn elf oppervlaktewaterlichamen onderscheiden. Van deze elf waterlichamen
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Kunstmatig

Sterk veranderd

Indeling en status oppervlaktewater in het stroomgebied van de Schelde



Omdat in de bodem nog grote hoeveelheden van deze stoffen zijn opgeslagen, zal

nalevering voor een aantal van deze stoffen toch voor overschrijding van de normen leiden.

Grondwaterlichamen  ‘at risk’

Uit de analyse blijkt dat met het huidige beleid in 2015 ook een ‘stand still’ van de toestand

in de grondwaterlichamen te bereiken is. Dat vereist echter wel een strikte uitvoering van het

beleid voor het terugdringen van de uit- en afspoeling van meststoffen en bestrijdingsmid-

delen. Alleen de toestand van het grondwater in de diepe zandige laag onder de Boomse klei

zal mogelijk verslechteren, als de trendmatige daling in de stijghoogte verder doorgaat. 

Geen van de grondwaterlichamen zal in 2015 echter aan de goede toestand voldoen. Uit de

analyses blijkt dat de vier grote grondwaterlichamen en de tien grondwaterlichamen met

onttrekkingen voor menselijke consumptie allemaal ‘at risk’ zijn. 

De belangrijkste oorzaak voor het niet halen van de goede toestand zijn het veroorzaken van

verdroging van ecosystemen en de inspoeling van nutriënten en bestrijdingsmiddelen vanuit

landbouwgebieden. In het zoute en brakke grondwater komen overigens ook van nature

hoge gehalten van onder meer fosfaat voor. Verdroging treedt op door de ontwatering en het

peilbeheer in polders die nodig zijn om het ingepolderde gebied droog genoeg te houden

voor allerlei gebruiksfuncties. Door de strenge eisen ten aanzien van verdroging (het voort-

bestaan van geen enkel habitattype mag op geen enkele plaats bedreigd zijn) is de goede

toestand ook op de lange termijn waarschijnlijk niet haalbaar in de meeste grondwaterli-

chamen. De strenge eisen staan om deze reden overigens wel ter discussie. Het grondwater

in de diepe zandlaag onder de Boomse klei is ‘at risk’ omdat de stijghoogte een dalende

trend vertoont. 
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Prognose toestand 2015 van oppervlaktewaterlichamen


