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Overall Progress of Implementation: Voor de meeste maatregelen is de uitvoering gestart en verloopt de uitvoering
voorspoedig. Sommige maatregelen kunnen pas worden uitgevoerd nadat gronden zijn aangekocht of andere
inrichtingsmaatregelen zijn afgerond. Voor deze maatregelen geldt dat de uitvoering nog minder ver gevorderd is maar de
verwachting is dat ook deze maatregelen nog voor 2015 worden afgerond. Voor een deel van het maatregelpakket geldt dat de
uitvoering afhankelijk is van besluitvorming over de EHS. De EHS (nationaal beleid) wordt kleiner dan in 2009 voorzien, een
deel van het maatregelpakket is afhankelijk van de inrichting(natuurmaatregelen) van de EHS. Daar waar deze inrichting (door
inkrimping van de EHS) wegvalt kan de realisatie van sommige KRW-maatregelen voor een waterbeheerder tot onvoorziene
kosten leiden die niet in de huidige uitvoeringsperiode kunnen worden gefinancieerd. Naast de maatregelen die opgenomen zijn
in het SGBP nemen waterbeheerders ook andere maatregelen die de verbetering van de waterkwaliteit ondersteunen.

Financing POM: De financiering van maatregelen is onderdeel van het waterbeheerplan wat door elke waterbeheerder in
2009 is vastgesteld. Deze waterbeheerplannen vormen samen de basis voor de uitvoering en financiering van de maatregelen
uit het stroomgebiedbeheerplan. De huidige economische situatie heeft ertoe geleidt dat vrijwel alle waterbeheerders en het
Rijk bezuinigingen moeten doorvoeren. Soms kunnen deze bezuinigingen leiden tot een aanpassing/fasering van het KRW-
maatregelpakket. Voor de rijkswateren is de EC in 2011 geinformeerd over de maatregelen waar ten gevolge van
rijksbezuinigingen de uitvoering is gefaseerd tot na 2015.
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1. BasicMeasuresArticle11-3a

Bathing Water Summary: In principle, NL meets the requirements set in the BWD. NL has approximately 720 official
bathing waters. Profiles (art 6 BWD) are available. Monitoring of the bathing waters takes place in line with the obligations of



the BWD. Where relevant, measures will be taken and the public will be informed.

Birds Summary: Classification: In the current situation there are 58 areas formally classified as N2000 area. 102 areas are
classified informally. 2 areas have yet to be classified, they are in the drafting process (Krammer-Volkerak en Zoommeer). The
classification process for the 104 areas which haven’t been formally classified will probably go on throughout 2012.
Management Plans: For 6 areas the process of public participation of the draft management-plans is concluded. For one area
the procedure of appeal has been concluded and for 2 areas there are formal management plans (Voordelta en Oudeland van
Strijen).

Drinking Water Summary: NL meets the requirements of the Drinking Water Directive. Monitoring of drinking water and
takes place in line with the obligations of the Drinking Water Directive. Every year an annual report is published about the
drinking water quality. When relevant for human health, measures are taken and the public informed. For more information see:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/703719081.html (report in Dutch). With regard to protection of sources for drinking water
agreements are made focused on the preparation of risk-analysis of catchment areas. This process has started in 2011. When
relevant, risks and measures will be included in river basement management plans.

Seveso Summary: NL meets the requirements of the Major Accidents Directive (Seveso). All sites and installations with
significant amounts of hazardous substances have made a Safety Report (Veiligheidsrapport). Part of this report is an
Enviromental Risk Analysis of the accidental consequences for surface water. For more information (in Dutch) see:
http://www.latrb.nl/instrumenten-0/werkwijzer-brzo-ii-0/regelgeving/

Environmental Impact Summary: NL meets the requirements of both the EIA and the SEA directive. The Environmental
Management Act (chapter 7) contains the EIA and SEA requirements. The Decree (Besluit milieueffectrapportage) prescribes
the projects and plans for which the EIA or SEA law applies.

Sewage Sludge Summary: Examination of the sewage sludge is carried out by the Expert Commission Fertiliser Directive
(Commissie Deskundigen Meststoffenwet). If the sewage sludge does not exceed the treshold values, the sewage sludge will
be included in Annex Aa of the “Uitvoeringsregeling Meststoffen wet”. This means it can be used as fertilizer.

Urban Waster Water Summary: NL meets the requirements set in the UWWTD. The key components are that NL is
applying article 5 indent 8 of the UWWTD (treatment requirements apply to all territory of NL) and that NL meets the minimum
required percentages of reductions for total phosphorus and total nitrogen.

Plant Protection Products Summary: NL has fully implemented the new Regulation on PPP. (1107/2009). Regulation
1107/2009 replaces PPP Directive 91/414. 26 November 2012 a National ActionProgramme has to be send to the EC
(according to Sustainable Use Directive). The NAP shall address all items mentioned in de SUD.

Nitrates Summary: NL meets the requirements set in the NID. The key components are that NL is applying article 3 indent
5 of the NID (required action programmes apply throughout the territory of NL) and there is an agreed (4th action programme
2010-2013 and a Commission Decision C(2010)66 of 5 February 2010 concerning a derogation for the same period.

Habitats Summary: Classification: In the current situation there are 58 areas formally classified as N2000 area. 102 areas
are classified informally. 2 areas have yet to be classified, they are in the drafting process (Krammer-Volkerak en Zoommeer).
The classification process for the 104 areas which haven’t been formally classified will probably go on throughout 2012.
Management Plans: For 6 areas the process of public participation of the draft management-plans is concluded. For one area
the procedure of appeal has been concluded and for 2 areas there are formal management plans (Voordelta en Oudeland van
Strijen).

IPPC Summary: NL meets the requirements of IPPC. All installations covered by the Directive have a new or updated permit.
The use of BREFs (describing BAT) has become a standard procedure in the permitting process. For more information (in
Dutch and in English) see: http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/richtlijn/implementatie/

1. BasicMeasuresArticle11-3b-l

Cost Recovery Water Services

Responsibility: national authority; water boards; provinces; municipalities
StateOfImplementation: OG, On-Going



SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: De nationale overheid stelt beleidsregels op, welke door lagere overheden kunnen worden geprecisieerd.
De financiering van het opstellen van beleidsregels komt uit algemene middelen. De kostenterugwinning vindt verder plaats via
diverse tarieven en heffingen. Het betreft: - een kostendekkend tarief voor de drinkwatervoorziening (art. 11 van de
Drinkwaterwet); - de rioolheffing (art. 228a van de Gemeentewet); - de zuiveringsheffing (art. 122d van de Waterschapswet); -
de verontreinigingsheffing (art. 7.2 van de Waterwet); - de watersysteemheffing (art. 117 van de Waterschapswet); - de
grondwaterheffing (art. 7.7 van de Waterwet); - bij eigen dienstverlening draagt de betreffende persoon of instantie zijn eigen
kosten. Voor een uitgebreide toelichting op deze tarieven en heffingen wordt verwezen naar de passage over artikel 9 van de
richtlijn in onze beantwoording van klachtprocedure 2007/2248.
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

Efficient Water Use

Responsibility: national authority; water boards; provinces; municipalities
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: De nationale overheid stelt beleidsregels op, welke door lagere overheden kunnen worden geprecisieerd.
De financiering van het opstellen van beleidsregels komt uit algemene middelen. De kostenterugwinning vindt verder plaats via
diverse tarieven en heffingen. Het betreft: - een kostendekkend tarief voor de drinkwatervoorziening (art. 11 van de
Drinkwaterwet); - de rioolheffing (art. 228a van de Gemeentewet); - de zuiveringsheffing (art. 122d van de Waterschapswet); -
de verontreinigingsheffing (art. 7.2 van de Waterwet); - de watersysteemheffing (art. 117 van de Waterschapswet); - de
grondwaterheffing (art. 7.7 van de Waterwet); - bij eigen dienstverlening draagt de betreffende persoon of instantie zijn eigen
kosten. Voor een uitgebreide toelichting op deze tarieven en heffingen wordt verwezen naar de passage over artikel 9 van de
richtlijn in onze beantwoording van klachtprocedure 2007/2248.
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

Protection Water Abstraction

Responsibility: national authority; water boards; provinces
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: De nationale overheid stelt beleidsregels op, welke door lagere overheden kunnen worden geprecisieerd.
De financiering van het opstellen van beleidsregels komt uit algemene middelen. De kostenterugwinning vindt verder plaats via
diverse tarieven en heffingen. Het betreft: - een kostendekkend tarief voor de drinkwatervoorziening (art. 11 van de
Drinkwaterwet); - de rioolheffing (art. 228a van de Gemeentewet); - de zuiveringsheffing (art. 122d van de Waterschapswet); -
de verontreinigingsheffing (art. 7.2 van de Waterwet); - de watersysteemheffing (art. 117 van de Waterschapswet); - de
grondwaterheffing (art. 7.7 van de Waterwet); - bij eigen dienstverlening draagt de betreffende persoon of instantie zijn eigen
kosten. Voor een uitgebreide toelichting op deze tarieven en heffingen wordt verwezen naar de passage over artikel 9 van de
richtlijn in onze beantwoording van klachtprocedure 2007/2248.
EUFunds:

NA, Not Applicable



Comments: 
Hyperlink: 

Controls Water Abstraction

Responsibility: national authority; water boards; provinces
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: De nationale overheid stelt beleidsregels op, welke door lagere overheden kunnen worden geprecisieerd.
De financiering van het opstellen van beleidsregels komt uit algemene middelen. De kostenterugwinning vindt verder plaats via
diverse tarieven en heffingen. Het betreft: - een kostendekkend tarief voor de drinkwatervoorziening (art. 11 van de
Drinkwaterwet); - de rioolheffing (art. 228a van de Gemeentewet); - de zuiveringsheffing (art. 122d van de Waterschapswet); -
de verontreinigingsheffing (art. 7.2 van de Waterwet); - de watersysteemheffing (art. 117 van de Waterschapswet); - de
grondwaterheffing (art. 7.7 van de Waterwet); - bij eigen dienstverlening draagt de betreffende persoon of instantie zijn eigen
kosten. Voor een uitgebreide toelichting op deze tarieven en heffingen wordt verwezen naar de passage over artikel 9 van de
richtlijn in onze beantwoording van klachtprocedure 2007/2248.
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

Recharge Augementation Groundwaters

Responsibility: water boards; provinces
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: De nationale overheid stelt beleidsregels op, welke door lagere overheden kunnen worden geprecisieerd.
De financiering van het opstellen van beleidsregels komt uit algemene middelen. De kostenterugwinning vindt verder plaats via
diverse tarieven en heffingen. Het betreft: - een kostendekkend tarief voor de drinkwatervoorziening (art. 11 van de
Drinkwaterwet); - de rioolheffing (art. 228a van de Gemeentewet); - de zuiveringsheffing (art. 122d van de Waterschapswet); -
de verontreinigingsheffing (art. 7.2 van de Waterwet); - de watersysteemheffing (art. 117 van de Waterschapswet); - de
grondwaterheffing (art. 7.7 van de Waterwet); - bij eigen dienstverlening draagt de betreffende persoon of instantie zijn eigen
kosten. Voor een uitgebreide toelichting op deze tarieven en heffingen wordt verwezen naar de passage over artikel 9 van de
richtlijn in onze beantwoording van klachtprocedure 2007/2248.
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

Point Source Discharges

Responsibility: national authority; water boards; provinces; municipalities
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: De nationale overheid stelt beleidsregels op, welke door lagere overheden kunnen worden geprecisieerd.
De financiering van het opstellen van beleidsregels komt uit algemene middelen. De kostenterugwinning vindt verder plaats via



diverse tarieven en heffingen. Het betreft: - een kostendekkend tarief voor de drinkwatervoorziening (art. 11 van de
Drinkwaterwet); - de rioolheffing (art. 228a van de Gemeentewet); - de zuiveringsheffing (art. 122d van de Waterschapswet); -
de verontreinigingsheffing (art. 7.2 van de Waterwet); - de watersysteemheffing (art. 117 van de Waterschapswet); - de
grondwaterheffing (art. 7.7 van de Waterwet); - bij eigen dienstverlening draagt de betreffende persoon of instantie zijn eigen
kosten. Voor een uitgebreide toelichting op deze tarieven en heffingen wordt verwezen naar de passage over artikel 9 van de
richtlijn in onze beantwoording van klachtprocedure 2007/2248.
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

Pollutants Diffuse

Responsibility: national authority; water boards; provinces; municipalities
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: De nationale overheid stelt beleidsregels op, welke door lagere overheden kunnen worden geprecisieerd.
De financiering van het opstellen van beleidsregels komt uit algemene middelen. De kostenterugwinning vindt verder plaats via
diverse tarieven en heffingen. Het betreft: - een kostendekkend tarief voor de drinkwatervoorziening (art. 11 van de
Drinkwaterwet); - de rioolheffing (art. 228a van de Gemeentewet); - de zuiveringsheffing (art. 122d van de Waterschapswet); -
de verontreinigingsheffing (art. 7.2 van de Waterwet); - de watersysteemheffing (art. 117 van de Waterschapswet); - de
grondwaterheffing (art. 7.7 van de Waterwet); - bij eigen dienstverlening draagt de betreffende persoon of instantie zijn eigen
kosten. Voor een uitgebreide toelichting op deze tarieven en heffingen wordt verwezen naar de passage over artikel 9 van de
richtlijn in onze beantwoording van klachtprocedure 2007/2248.
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

Adverse Impact

Responsibility: national authority; water boards; provinces; municipalities
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: De nationale overheid stelt beleidsregels op, welke door lagere overheden kunnen worden geprecisieerd.
De financiering van het opstellen van beleidsregels komt uit algemene middelen. De kostenterugwinning vindt verder plaats via
diverse tarieven en heffingen. Het betreft: - een kostendekkend tarief voor de drinkwatervoorziening (art. 11 van de
Drinkwaterwet); - de rioolheffing (art. 228a van de Gemeentewet); - de zuiveringsheffing (art. 122d van de Waterschapswet); -
de verontreinigingsheffing (art. 7.2 van de Waterwet); - de watersysteemheffing (art. 117 van de Waterschapswet); - de
grondwaterheffing (art. 7.7 van de Waterwet); - bij eigen dienstverlening draagt de betreffende persoon of instantie zijn eigen
kosten. Voor een uitgebreide toelichting op deze tarieven en heffingen wordt verwezen naar de passage over artikel 9 van de
richtlijn in onze beantwoording van klachtprocedure 2007/2248.
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

Pollutant Direct Groundwater



Responsibility: national authority; provinces
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: De nationale overheid stelt beleidsregels op, welke door lagere overheden kunnen worden geprecisieerd.
De financiering van het opstellen van beleidsregels komt uit algemene middelen. De kostenterugwinning vindt verder plaats via
diverse tarieven en heffingen. Het betreft: - een kostendekkend tarief voor de drinkwatervoorziening (art. 11 van de
Drinkwaterwet); - de rioolheffing (art. 228a van de Gemeentewet); - de zuiveringsheffing (art. 122d van de Waterschapswet); -
de verontreinigingsheffing (art. 7.2 van de Waterwet); - de watersysteemheffing (art. 117 van de Waterschapswet); - de
grondwaterheffing (art. 7.7 van de Waterwet); - bij eigen dienstverlening draagt de betreffende persoon of instantie zijn eigen
kosten. Voor een uitgebreide toelichting op deze tarieven en heffingen wordt verwezen naar de passage over artikel 9 van de
richtlijn in onze beantwoording van klachtprocedure 2007/2248.
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

Surface Priority Substances

Responsibility: national authority; water boards; provinces
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: De nationale overheid stelt beleidsregels op, welke door lagere overheden kunnen worden geprecisieerd.
De financiering van het opstellen van beleidsregels komt uit algemene middelen. De kostenterugwinning vindt verder plaats via
diverse tarieven en heffingen. Het betreft: - een kostendekkend tarief voor de drinkwatervoorziening (art. 11 van de
Drinkwaterwet); - de rioolheffing (art. 228a van de Gemeentewet); - de zuiveringsheffing (art. 122d van de Waterschapswet); -
de verontreinigingsheffing (art. 7.2 van de Waterwet); - de watersysteemheffing (art. 117 van de Waterschapswet); - de
grondwaterheffing (art. 7.7 van de Waterwet); - bij eigen dienstverlening draagt de betreffende persoon of instantie zijn eigen
kosten. Voor een uitgebreide toelichting op deze tarieven en heffingen wordt verwezen naar de passage over artikel 9 van de
richtlijn in onze beantwoording van klachtprocedure 2007/2248.
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

Accidental Pollution

Responsibility: national authority; water boards; provinces; municipalities
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: De nationale overheid stelt beleidsregels op, welke door lagere overheden kunnen worden geprecisieerd.
De financiering van het opstellen van beleidsregels komt uit algemene middelen. De kostenterugwinning vindt verder plaats via
diverse tarieven en heffingen. Het betreft: - een kostendekkend tarief voor de drinkwatervoorziening (art. 11 van de
Drinkwaterwet); - de rioolheffing (art. 228a van de Gemeentewet); - de zuiveringsheffing (art. 122d van de Waterschapswet); -
de verontreinigingsheffing (art. 7.2 van de Waterwet); - de watersysteemheffing (art. 117 van de Waterschapswet); - de
grondwaterheffing (art. 7.7 van de Waterwet); - bij eigen dienstverlening draagt de betreffende persoon of instantie zijn eigen
kosten. Voor een uitgebreide toelichting op deze tarieven en heffingen wordt verwezen naar de passage over artikel 9 van de
richtlijn in onze beantwoording van klachtprocedure 2007/2248.



EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

3. SuppMeasuresArt11_4_5

SupplementaryAddMeasureCode MeasureName
1 NL_BE01 uitvoeren actief visstands- of schelpdierstandsbeheer

2 NL_BE023 uitvoeren actief vegetatie- / waterkwaliteitsbeheer

3 NL_BE045 Verwijderen verontreinigde bagger

4 NL_GGOR GGOR maatregelen

5 NL_IM012 verminderen belasting RWZI

6 NL_IM05 herstellen lekke riolen

7 NL_IM06 opheffen ongezuiverde lozingen

8 NL_IM078 inrichten mest- / spuitvrije zone

9 NL_IN0456 verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend water

10 NL_IN0789 verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water

11 NL_IN14 aanpassen waterpeil

12 NL_IN15 vispasseerbaar maken kunstwerk

13 NL_IN17 aanleg speciale leefgebieden voor vis

14 NL_IN18 aanleg speciale leefgebieden flora en fauna

15 NL_IN20 overige inrichtingsmaatregelen

16 NL_RO0123456 wijzigen / beperken gebruiksfunctie

17 NL_S01 uitvoeren onderzoek

18 NL_S02 geven van voorlichting

19 NL_S04 opstellen nieuw plan

20 NL_S06 overige instrumentele maatregelen

1.NL_BE01,  uitvoeren actief visstands- of schelpdierstandsbeheer

Measure Description: uitvoeren actief visstands- of schelpdierstandsbeheer
Responsibility: Waterschappen, Provincies, Rijkswaterstaat
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: Waterbeheerplan
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 



2.NL_BE023,  uitvoeren actief vegetatie- / waterkwaliteitsbeheer

Measure Description: uitvoeren actief vegetatie- / waterkwaliteitsbeheer
Responsibility: Waterschappen, Provincies, Rijkswaterstaat
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: Y
ReasonsState: Door rijksbezuinigingen op grond van het regeerakkoord 2011 wordt een deel van de maatregelen
getemporiseerd tot na 2015, voor wat betreft de rijkswateren is dit reeds gemeld (ref.)
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: Waterbeheerplan
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

3.NL_BE045,  Verwijderen verontreinigde bagger

Measure Description: Verwijderen verontreinigde bagger 
Responsibility: Waterschappen, Provincies, Rijkswaterstaat
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: Waterbeheerplan
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

4.NL_GGOR,  GGOR maatregelen

Measure Description: GGOR maatregelen
Responsibility: Waterschappen, Provincies, Rijkswaterstaat
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: Waterbeheerplan
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

5.NL_IM012,  verminderen belasting RWZI

Measure Description: verminderen belasting RWZI
Responsibility: Waterschappen, Provincies, Rijkswaterstaat



StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: Waterbeheerplan
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

6.NL_IM05,  herstellen lekke riolen

Measure Description: herstellen lekke riolen
Responsibility: Waterschappen, Provincies, Rijkswaterstaat
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: Waterbeheerplan
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

7.NL_IM06,  opheffen ongezuiverde lozingen

Measure Description: opheffen ongezuiverde lozingen
Responsibility: Waterschappen, Provincies, Rijkswaterstaat
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: Waterbeheerplan
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

8.NL_IM078,  inrichten mest- / spuitvrije zone

Measure Description: inrichten mest- / spuitvrije zone
Responsibility: Waterschappen, Provincies, Rijkswaterstaat
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 



FinanceDescription: Waterbeheerplan
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

9.NL_IN0456,  verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend water

Measure Description: verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend water
Responsibility: Waterschappen, Provincies, Rijkswaterstaat
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: Y
ReasonsState: Een deel van de maatregelen zal ondanks bestuurlijke goedkeuring en gereserveerde middelen niet tijdig
worden afgerond door b.v. vertraging in de grondverwerving en/of uitvoering van andere maatregelen. Door rijksbezuinigingen
op grond van het regeerakkoord 2011 wordt een deel van de maatregelen getemporiseerd tot na 2015, voor wat betreft de
rijkswateren is dit reeds gemeld (ref.)
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: Waterbeheerplan
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

10.NL_IN0789,  verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water

Measure Description: verbreden / nvo; langzaam stromend / stilstaand water
Responsibility: Waterschappen, Provincies, Rijkswaterstaat
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: Y
ReasonsState: Een deel van de maatregelen zal ondanks bestuurlijke goedkeuring en gereserveerde middelen niet tijdig
worden afgerond door b.v. vertraging in de grondverwerving en/of uitvoering van andere maatregelen. Door rijksbezuinigingen
op grond van het regeerakkoord 2011 wordt een deel van de maatregelen getemporiseerd tot na 2015, voor wat betreft de
rijkswateren is dit reeds gemeld (ref.)
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: Waterbeheerplan
EUFunds:

C, Cohesion

Comments: 
Hyperlink: 

11.NL_IN14,  aanpassen waterpeil

Measure Description: aanpassen waterpeil
Responsibility: Waterschappen, Provincies, Rijkswaterstaat
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 



CostExplanation: 
FinanceDescription: Waterbeheerplan
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

12.NL_IN15,  vispasseerbaar maken kunstwerk

Measure Description: vispasseerbaar maken kunstwerk
Responsibility: Waterschappen, Provincies, Rijkswaterstaat
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: Waterbeheerplan
EUFunds:

C, Cohesion

Comments: 
Hyperlink: 

13.NL_IN17,  aanleg speciale leefgebieden voor vis

Measure Description: aanleg speciale leefgebieden voor vis
Responsibility: Waterschappen, Provincies, Rijkswaterstaat
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: Waterbeheerplan
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

14.NL_IN18,  aanleg speciale leefgebieden flora en fauna

Measure Description: aanleg speciale leefgebieden flora en fauna
Responsibility: Waterschappen, Provincies, Rijkswaterstaat
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: Waterbeheerplan
EUFunds:

NA, Not Applicable



Comments: 
Hyperlink: 

15.NL_IN20,  overige inrichtingsmaatregelen

Measure Description: overige inrichtingsmaatregelen
Responsibility: Waterschappen, Provincies, Rijkswaterstaat
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: Y
ReasonsState: Door rijksbezuinigingen op grond van het regeerakkoord 2011 wordt een deel van de maatregelen
getemporiseerd tot na 2015, voor wat betreft de rijkswateren is dit reeds gemeld (ref.)
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: Waterbeheerplan
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

16.NL_RO0123456,  wijzigen / beperken gebruiksfunctie

Measure Description: wijzigen / beperken gebruiksfunctie
Responsibility: Waterschappen, Provincies, Rijkswaterstaat
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: Waterbeheerplan
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

17.NL_S01,  uitvoeren onderzoek

Measure Description: uitvoeren onderzoek
Responsibility: Waterschappen, Provincies, Rijkswaterstaat
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: Waterbeheerplan
EUFunds:

C, Cohesion

Comments: 
Hyperlink: 



18.NL_S02,  geven van voorlichting

Measure Description: geven van voorlichting
Responsibility: Waterschappen, Provincies, Rijkswaterstaat
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: Waterbeheerplan
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

19.NL_S04,  opstellen nieuw plan

Measure Description: opstellen nieuw plan
Responsibility: Waterschappen, Provincies, Rijkswaterstaat
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: Waterbeheerplan
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

20.NL_S06,  overige instrumentele maatregelen

Measure Description: overige instrumentele maatregelen
Responsibility: Waterschappen, Provincies, Rijkswaterstaat
StateOfImplementation: OG, On-Going
SubstantialDelay: 
ReasonsState: 
Cost: 
CostExplanation: 
FinanceDescription: Waterbeheerplan
EUFunds:

NA, Not Applicable

Comments: 
Hyperlink: 

4. KeyTypesOfMeasures



Key Type of Measure 5:
Improving longitudinal continuity (e.g. establishing fish passes, demolishing old dams).

Indicator Not Started Planning On-Going Construction On-Going Completed ExplanationofIndicator

5.1 0 14 27 3

Link to the Basic Measures: 
Link to the SupplementaryAddMeasures:

NL_IN15

Key Type of Measure 6:
Improving hydromorphological conditions of water bodies other than longitudinal continuity (e.g. river restoration, improvement
of riparian areas, removal of hard embankments, reconnecting rivers to floodplains, improvement of hydromorphological
condition of transitional waters, etc.).

Indicator Not Started Planning On-Going Construction On-Going Completed ExplanationofIndicator

6.1 0 79 24 4

Link to the Basic Measures: 
Link to the SupplementaryAddMeasures:

NL_IN0456

NL_IN0789
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