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Regge (cover)

De Regge bij Marsdijk-Oost. Dit project is onder-
deel van het herstelproject Midden-Regge, waarbij 
de Regge over een lengte van 10 kilometer is 
omgevormd tot een natuurlijk riviersysteem. Na  
de inrichting is er over een lengte van 10 kilometer 
een groter gebied ontstaan waar ruimte voor  
water, waterberging en natuurontwikkeling een  
kans krijgen. 

Meer informatie: http://www.vechtstromen.nl/
projecten/projecten/artikel/

Coverfoto Otto Cox

†

http://www.vechtstromen.nl/projecten/projecten/artikel/


Samenvatting stroomgebiedbeheerplannen 2015   3

1   Naar schoon en gezond  
water voor een aantrekkelijke 
leefomgeving

De kwaliteit van ons water is een essentieel onderdeel van een gezonde, productieve en aangename 
leefomgeving. Schoon water om van te genieten, om in te zwemmen, in te vissen of op te varen.  
Water als grondstof voor de bereiding van drinkwater, voor proceswater en voor landbouwkundig 
gebruik. Een zesde van onze economie is afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende schoon 
water. Onze waterkennis is een gewild exportproduct. Bovendien draagt een gezonde, natuurlijke 
leefomgeving aantoonbaar bij aan een gebiedskwaliteit waarin mensen zich thuis voelen. 

Dat schone en gezonde water komt er niet vanzelf. 
Het vraagt een voortdurende inspanning. We 
werken in Nederland al tientallen jaren aan schoon 
water, onder andere door herinrichten van beken, 
verbeteren van rioolwaterzuiveringsinstallaties, 
aanleggen van vispassages en terugdringen van 
gewasbeschermingsmiddelen in het water. En met 
resultaat: de kwaliteit van het water in meren, 
sloten, beken en rivieren is in de afgelopen jaren 
zichtbaar verbeterd. 
Maar het werk is niet af. Ondanks alle inspanningen 
komen er in veel wateren nog teveel meststoffen, 
gewasbeschermingsmiddelen en andere schadelijke 
stoffen voor. Er zijn nog veel barrières voor vissen, 
drijflagen met blauwalgen veroorzaken overlast in 
meren, paling uit grote wateren kan nog niet 
geconsumeerd worden en er duiken steeds nieuwe 
stoffen op, die problematisch blijken voor het 
onderwaterleven en voor de productie van 
drinkwater.

Chemisch schoon en ecologisch gezond water voor 
duurzaam gebruik is de ambitie zoals het kabinet 
die heeft geformuleerd. Dat is een gedeelde 
ambitie: waterschappen, provincies, gemeenten, 
Rijkswaterstaat, veel maatschappelijke organisaties 
en bedrijven werken met vergelijkbare ambities aan 

schoon en gezond water. Water houdt zich immers 
niet aan grenzen. Daarom gaan we bij een aantal 
belangrijke plannen voor waterbeheer uit van een 
benadering in stroomgebieden. 

Een belangrijke mijlpaal is het vaststellen van de 
stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 voor Rijn, 
Maas, Schelde en Eems in december 2015. Deze 
plannen gaan over waterkwaliteit en zijn onderdeel 
van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Ze geven de 

Kaart 1: stroomgebieden in Nederland 
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richting aan voor het werken aan schoon en gezond 
water in de komende 6 jaar. In deze publicatie vindt 
u een overzicht van de belangrijkste punten uit deze 
plannen.
Maar waterkwaliteit is meer dan de Kaderrichtlijn 
Water. In het Werkprogramma Schoon Water geeft 
het kabinet aan welke aanvullende acties van alle 
partijen nodig zijn. Want chemisch schoon en 
ecologisch gezond water realiseren we samen. 

Vier stroomgebieden in Nederland - overzicht

Rijn Maas Schelde Eems

oppervlakte in km2 30.000 7700 3200 2600

waarvan water 3.000 1215

aantal oppervlakte-
waterlichamen

479 158 54 21

aantal grondwater- 
lichamen

11 5 5 2

hoogste punt 110 m (Veluwe) 323 m (Vaalserberg)
26.5 m
(Hazenduinen)

27 m
(Drents plateau)

laagste punt
- 6,7 m  
(Zuidplaspolder)

-1,3 m
(Groote Polder)

-1,9 m
(Poortvliet)

- 3 m
(Kustpolder)

maatgevende afvoer 16.000 m3/s bij Lobith 3800 m3/s bij Eijsden nvt nvt

Schoon Water Brabant 

Schoon Water voor Brabant is een stimulerings-
project om het grond- en oppervlaktewater schoon 
te houden. Initiatiefnemers zijn de provincie 
Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water, 
ZLTO, stichting Duinboeren en de Brabantse 
waterschappen. Loonwerkers, aardappel-, boom- 
en vollegrondsgroentetelers in heel Brabant nemen 
maatregelen om de belasting van het water met 
bestrijdingsmiddelen te verminderen. In elf 
grondwaterbeschermingsgebieden doen zelfs  
alle gebruikers van bestrijdingsmiddelen mee: 
bewoners, bedrijven, landbouw, en gemeenten.  
En met zichtbaar resultaat. De gemiddelde milieu-
belasting over het gehele project, dus alle gewassen 
in alle grondwaterbeschermingsgebieden, ligt in de 
periode 2012-2014 ruim onder de uitspoelingsnorm 
van 500 milieubelastingpunten per ha (mbp/ha).  
In 2015 is het project ook in Zeeland gestart.

Meer informatie: http://www.schoon-water.nl/
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2   Samen werken aan 
waterkwaliteit

De stroomgebiedbeheerplannen geven een overzicht van de toestand, problemen, doelen en  
maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. De stroomgebiedbeheerplannen staan  
niet op zich: er is een nauwe samenhang met de plannen en maatregelen van waterbeheerders  
en met andere plannen en regelingen. Doel van de stroomgebiedbeheerplannen is het verbeteren  
van de waterkwaliteit, zowel chemisch als ecologisch. Uiterlijk in 2027 moeten de KRW-doelen voor 
waterkwaliteit zijn bereikt. 

2.1 
Plannen met samenhang

Elke overheid in Nederland heeft te maken met 
waterkwaliteit. Daarom is er een intensieve 
afstemming van de stroomgebiedbeheerplannen 
met de waterplannen van andere overheden. 
Overheden leggen de doelen en maatregelen voor 
de wateren waarvoor zij verantwoordelijk zijn in 
hun eigen plannen vast. De verdeling is:
•  Nationaal Waterplan (NWP): aanwijzen van 

waterlichamen voor rijkswateren en landelijke 
maatregelen.

•  Beheerplan Rijkswateren (BPRW) van het 
Ministerie van I&M: doelen en maatregelen voor 
de rijkswateren.

•  Regionale water- of omgevingsplannen van de 
provincies: begrenzing,  status en doelen voor 
regionale oppervlaktewaterlichamen, doelen 
grondwaterlichamen en maatregelen.

•  Waterbeheerplannen van de waterschappen: 
maatregelen voor regionale oppervlaktewateren.

Daarnaast nemen gemeenten maatregelen, zoals 
afkoppelen van regenwater, wat in een aantal 
gevallen met een besluit wordt vastgelegd. Ook 
kunnen maatschappelijke organisaties, terreinbe-
heerders en bedrijven een bijdrage leveren. 

Integrale aanpak: de plannen omvatten alle aspecten van waterkwaliteit

Geldt voor oppervlaktewater, grondwater en beschermde gebieden

Stroomgebiedbenadering: plannen worden gemaakt voor een stroomgebied (Rijn, Maas, Schelde, Eems) met een internationaal deel 
(deel A) en een nationaal deel (deel B)

Lidstaten binnen een stroomgebied spreken elkaar aan op doelen en maatregelen

Beschrijft doelen, belastingen, toestand, maatregelen en kosten

Uitgangspunt: haalbare en betaalbare maatregelen

Uitgewerkt maatregelenprogramma: voortgang van de uitvoering over de afgelopen periode (2010-2015), maatregelen voor 
komende periode (2016-2021) en resterende opgave na 2021 

Waar mogelijk maatregelen meekoppelen met maatregelen Deltabeslissingen en andere beleidsopgaven

Afstemming met andere overheden via bottom-up benadering met eigen rol voor de regio’s. Belangrijke rol voor Regionaal 
Bestuurlijke Overleggen (RBO’s).

Internationale afstemming: alle EU-lidstaten stellen stroomgebiedbeheerplannen op en rapporteren voortgang aan de EU

Kenmerken stroomgebiedbeheerplannen
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Waterlichamen en factsheets 

De Kaderrichtlijn Water verplicht het 
vaststellen van waterlichamen als basiseen-
heid voor het stroomgebiedbeheerplan. Een 
oppervlaktewaterlichaam is bijvoorbeeld een 
rivier, beek, kanaal, meer of een groep sloten. 
Ook het kustgebied van de Noordzee en de 
Waddenzee zijn waterlichamen. Daarnaast 
zijn er grondwaterlichamen, deze bestaan uit 
een samenhangend geheel van grondwater. 
Samen omvatten de waterlichamen alle 
belangrijke wateren in Nederland. Voor ieder 
waterlichaam is een factsheet opgesteld met 
alle relevante gegevens voor dat waterli-
chaam, zoals type, toestand, doelen, 
maatregelen en uitzonderingen. De fact-
sheets zijn onderdeel van de waterplannen 
van de waterschappen, de provincies en 
Rijkswaterstaat. Alle factsheets zijn te vinden 
op www.waterkwaliteitsportaal.nl. Naast de 
waterlichamen zijn er in Nederland nog 
kleine sloten, kanalen, meertjes en andere 
wateren, die worden aangeduid als “overige 
wateren”. Ook voor deze wateren wordt 
gewerkt aan verbeteren van de waterkwaliteit.

2.2 
Werkprogramma Schoon Water

Waterkwaliteit is meer dan de Kaderrichtlijn Water. 
Problemen in specifieke gebieden, zoals kleine 
wateren en drinkwaterwaterwinningen, zijn soms 
onderbelicht. Nieuwe, opkomende stoffen als 
restanten van geneesmiddelen en microplastics 
verdienen extra aandacht. Het Werkprogramma 
Schoon Water geeft hier invulling aan. 

Op 27 mei 2015 is er in Amersfoort een brede 
bestuurlijke conferentie georganiseerd over 
waterkwaliteit. Daar werd duidelijk dat de reste-
rende opgaven alleen kunnen worden opgelost 
wanneer iedereen bijdraagt. Alle partijen hebben 
elkaar nodig. Dat is vastgelegd in de Verklaring van 

Amersfoort. De inzet van het kabinet is daarom om 
met alle partijen samen te komen tot een 
Werkprogramma Schoon Water, in aanvulling op de 
stroomgebiedbeheerplannen. 
Samen aan de slag is de basis van de aanpak. In het 
Werkprogramma zijn afspraken vastgelegd over 
maatregelen, de samenwerking en het bewaken van 
de voortgang van de uitvoering. Het 
Werkprogramma gaat gericht in op de inrichting 
van wateren, nutriënten, gewasbeschermingsmid-
delen, geneesmiddelen, (micro)plastics en een 
aantal andere bekende en nieuwe schadelijke 
stoffen.
Rijk, regionale overheden, maatschappelijke 
partners en het bedrijfsleven werken nog aan de 
verdere uitwerking. Het streven is het 
Werkprogramma voor de zomer van 2016 af te 
ronden en jaarlijks elkaar aan te spreken op de 
voortgang van de uitvoering van de maatregelen.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
blg-627294

2.3 
Andere plannen en richtlijnen

Andere Europese richtlijnen

De KRW-maatregelen dragen bij aan doelen voor 
beschermde gebieden volgens Natura 2000 / de 
Vogel- en Habitatrichtlijn. Tegelijk dragen maatre-
gelen van de Nitraatrichtlijn, de Richtlijn Duurzame 
Gewasbescherming en de Richtlijn Stedelijk 
Afvalwater bij aan de doelen van de KRW. 
De Kaderrichtlijn Water en de Kaderrichtlijn 
Mariene Strategie (KRM) hebben een nauwe relatie. 
De KRM verplicht lidstaten om maatregelen te 
nemen die bijdragen aan een goede milieutoestand 
in 2020 in hun mariene wateren. Veel schadelijke 
effecten op de Noordzee kunnen alleen met 
maatregelen bovenstrooms effectief en efficiënt 
worden aangepakt. Uitvoeren van de afgesproken 
KRW-maatregelen is nodig voor het bereiken van de 
Goede Milieu Toestand in de Noordzee.

Richtlijn Overstromingsrisico’s 

Ook met de Europese Richtlijn Overstromings-
risico’s is er een nauwe relatie. Deze richtlijn 
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verplicht iedere lidstaat om overstromingsrisico-
beheerplannen op te stellen. Een overstromings-
risicobeheerplan geeft een samenhangende 
beschrijving van bestaande maatregelen voor het 
beheer van overstromingsrisico’s en toekomstige 
veranderingen. Maatregelen zijn gericht op zowel 
bescherming, preventie als crisisbeheersing. De 
doelen liggen gedeeltelijk in elkaars verlengde. 
Synergie tussen beide plannen is vooral kansrijk bij 
toepassing van ruimtelijke maatregelen, zoals 

retentiegebieden, nevengeulen en uiterwaardverla-
ging die zowel bijdragen aan de vermindering van 
overstromingsrisico’s als aan verbetering van de 
waterkwaliteit, herstel van leefgebieden en 
ecologische verbindingen. Een voorbeeld is het 
project Ruimte voor de Vecht http://www.overijssel.
nl/thema’s/water/waterprojecten/ruimte-vecht/

Deltaprogramma Zoetwater

Nederland onderzoekt toekomstige ontwikkelingen 
zoals de gevolgen van klimaatverandering en 
mogelijke maatregelen in het Deltaprogramma, 
zowel voor veiligheid als voor zoetwatervoorzie-
ning. Het kabinet heeft de Deltabeslissingen in het 
najaar van 2014 vastgesteld. Waterkwaliteit is geen 
onderdeel van het Deltaprogramma, maar er is wel 
een duidelijke samenhang met maatregelen uit het 
programma, vooral op het gebied van 
zoetwatervoorziening. 
Beschikbaarheid van schoon zoet water is ook van 

Randenbeheer langs de Agger 

Langs het waterlichaam Agger in West-Brabant is 
een project actief akkerrandenbeheer gerealiseerd. 
De groene strook mag in voorjaar en zomer 
begroeid raken en vormt daarmee een bufferzone 
tussen de akker en het water. Er is ruim 31 km 
randenbeheer gerealiseerd. De maatregelen maken 
deel uit van de uitwerking van het Deltaplan 
Agrarisch Waterbeheer in het beheergebied van 
waterschap Brabantse Delta. Naast randenbeheer 
neemt het waterschap hier maatregelen om beken, 
kreken en natte natuurgebieden te herstellen.

Meer informatie: www.randenbeheerbrabant.nl
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belang voor de waterkwaliteit. Bij lage afvoeren 
nemen concentraties van chemische stoffen en de 
temperatuur van water toe, gebruik van schaars 
water kan leiden tot verdroging en een tekort aan 
water kan leiden tot verzilting. Aan de andere kant 
kan een toename van buien leiden tot meer 
overstorten van het rioolsysteem en daarmee 
piekbelasting op het oppervlaktewater. Veel 
maatregelen voor de zoetwatervoorziening hebben 
positieve gevolgen voor de waterkwaliteit. Het 
Nationaal Waterplan en het Werkprogramma 
Schoon Water besteden nadrukkelijk aandacht aan 
het koppelen van plannen en maatregelen.

Het STRONG Programma bodem en ondergrond en 
de Structuurvisie Ondergrond (verschijnt in 2016) 
geven een impuls aan de bescherming en verbete-
ring van het grondwater. Daarbij gaat bijzondere 
aandacht uit naar grondwater voor de openbare 
drinkwatervoorziening en industriële winningen 
voor menselijke consumptie. Rijk, decentrale 
overheden, bedrijfsleven en andere maatschappe-
lijke organisaties zullen in de komende jaren de 
maatregelen die hieruit voortvloeien concretiseren. 
Deze maatregelen kunnen vervolgens toegevoegd 
worden aan de maatregelenprogramma‘s van de 
stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Betrekken van maatschappelijke organisaties

Bij het opstellen van de plannen is er steeds ruimte 
geweest voor inbreng vanuit maatschappelijke 
organisaties en burgers. Een belangrijk middel 
daarvoor waren de gebiedsprocessen die in 2013 en 
2014 hebben plaatsgevonden. Op nationaal niveau 
waren er themabijeenkomsten en vond afstemming 
plaats via het Overleg Infrastructuur en Milieu. Ook 
bij de uitvoering van maatregelen wordt steeds 
meer samengewerkt met maatschappelijke 
organisaties en bedrijven, zoals sportvisserij- en 
recreatie-organisaties en de agrarische sector. Een 
deel van de maatregelen wordt uitgevoerd in het 
kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer van 
landbouworganisatie LTO.

Inspraak en besluitvorming

De stroomgebiedbeheerplannen, het 
Nationaal Waterplan (NWP) en de plannen 
van waterschappen, provincies en rijk hebben 
vanaf 22 december 2014 ter inzage gelegen. 
Voor de stroomgebiedbeheerplannen en  
het NWP liep de inspraaktermijn tot en met 
22 juni 2015. 
Er zijn in totaal 54 inspraakreacties op 
ingediend, waarvan de helft door overheden. 
Deze gingen zowel over waterkwaliteit als 
over andere onderwerpen in het NWP. 
Vooral de zorg over de haalbaarheid van  
de KRW-doelen en de aanpak van genees-
middelen, zwerfvuil en drinkwater zijn veel 
genoemd in de reacties. Verder kwam een 
breed scala aan onderwerpen aan de orde, 
zoals natuurlijker peilbeheer, visstands-
beheer, verdroging en bescherming van 
drinkwater. 
De inspraakreacties waren aanleiding voor 
een aantal wijzigingen:
•  opname van een prognose van het te 

verwachten effect van maatregelen;
•  meer samenhang tussen overschrijding van 

doelen, beschrijving van de bronnen en 
benoemen van maatregelen;

•    nader bekijken van veranderingen in de 
visstand;

•  opnemen van een passage over loodgebruik 
in de sportvisserij in het maatregelen- 
programma;

•  aanvullende maatregelen voor 
gewasbescherming;

•  evalueren en waar nodig aanpassen 
monitoringprogramma;

•  actualiseren van gegevens over de toestand 
en kleinere tekstuele aanpassingen.

De inspraak is ook een impuls geweest voor 
het opstellen van het Werkprogramma 
Schoon Water.
Het Nationaal Waterplan en de andere 
plannen van rijk, waterschappen en provin-
cies zijn in december 2015 vastgesteld. De 
stroomgebiedbeheerplannen worden daarna 
verzonden naar de Europese Commissie. 

†
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3   Wat is de opgave voor  
schoon water?

De waterkwaliteit is de afgelopen jaren op veel punten duidelijk verbeterd. Zo is het aantal waterlicha-
men met een goede visstand flink gestegen, het zuurstofgehalte van het water is bijna overal goed en 
is het water op veel plaatsen helderder geworden. Voor bijna alle gebruiksfuncties zoals zwemmen, 
landbouw en recreatie voldoet het oppervlaktewater op de meeste plaatsen. Toch is de waterkwaliteit 
vrijwel nergens op alle punten op orde. Er ligt nog een opgave bij de inrichting van onze wateren, bij 
bekende stoffen zoals nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen en bij nieuwe stoffen, waaronder 
geneesmiddelen en (micro)plastics. 

Doorgaan met verbeteren inrichting

Er is in de afgelopen periode flink geïnvesteerd in 
inrichtingsmaatregelen zoals natuurvriendelijke 
oevers en beekherstel, maar in veel waterlichamen 
is het nog nodig om de inrichting natuurlijker te 
maken. Er zijn nog steeds teveel barrières voor 
vissen, zodat zij hun paai- en voedselgebieden niet 
kunnen bereiken. Veel Natura 2000-gebieden 
kennen problemen met verdroging door een 
combinatie van versnelde afvoeren, onttrekkingen, 
ander landgebruik en inrichting. Deze problemen 
kunnen bij klimaatverandering verder toenemen. 
Verdroging zal daarom de komende jaren extra 
aandacht vragen. 

Nutriënten: verdere reductie nodig

De gehaltes aan fosfor en stikstof zijn in veel 
wateren een beperkende factor bij het herstel van de 
biodiversiteit, met name van waterplanten. Dat 
verkleint ook de effectiviteit van inrichtingsmaatre-
gelen zoals natuurvriendelijke oevers. Daarnaast is 
een overmaat aan nutriënten oorzaak van bloei van 
plaagalgen. Het heeft nadelige effecten op 
diversiteit en kwaliteit van de natuur. De belasting 
met nutriënten in oppervlaktewater neemt sinds 
2005 nauwelijks meer af. 

In de helft van de grondwaterlichamen is sprake van 
een significante belasting met stikstof en/of fosfor. 

Diagram 1: trend en bronnen belasting met fosfor en stikstof, totaal voor de vier stroomgebieden
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Bij ongeveer 40 drinkwaterwinningen zijn nutriën-
ten een probleem of dreigen dat de komende jaren 
te worden.

Van de belasting met stikstof is 55% afkomstig uit de 
landbouw, bij fosfor is dat 65%. Andere belangrijke 
bronnen van stikstof zijn atmosferische depositie 
(24%) en rioolwaterzuiveringsinstallaties (14%). 
Rioolwaterzuiveringsinstallatie’s leveren ook 28% 
van de fosforbelasting. 

Gewasbeschermingsmiddelen: daling milieubelasting 

stagneert

De milieubelasting door gewasbeschermingsmid-
delen is tot 2005 sterk gedaald, maar sindsdien is de 
daling gestagneerd. Bij ongeveer de helft van de 
meetlocaties van het landelijk meetnet was in 2013 
sprake van een te hoge concentratie van ten minste 
één middel (zie ook: www.bestrijdingsmiddelen 
atlas.nl). Imidacloprid leidt tot de meeste over-
schrijdingen. De meeste overschrijdingen komen 
voor in kasgebieden en bij bloemisterij en bollen-
teelt, maar ook het gebruik in particuliere tuinen en 
in de openbare ruimte levert een belangrijke 

belasting. In kleinere wateren en bij drinkwaterwin-
ningen zijn er meer problemen met gewasbescher-
mingsmiddelen dan in de KRW-waterlichamen. 

Nieuwe stoffen: zoeken naar effectieve maatregelen

Een aantal ‘nieuwe’ stoffen komt steeds vaker in het 
grond- en oppervlaktewater voor. In de stroomge-
biedbeheerplannen worden de problemen 
genoemd, maar er is geen systematische informatie 
over toestand, belasting, opgave en maatregelen 
voor (resten van) (dier)geneesmiddelen, (micro)
plastics, nanodeeltjes en andere nieuwe stoffen. 
Deze stoffen zijn nog niet genormeerd en worden 
niet systematisch gemeten. Maar er is wel aandacht 
voor preventieve maatregelen en hierbij vervullen 
de afspraken in het Werkprogramma een belang-

Schone Maas 

Onder de titel ‘Schone Maas’ werken provincie 
Brabant en Limburg, Rijkswaterstaat  Zuid-
Nederland, verschillende waterschappen, terrein-
beheerders, natuurorganisaties, gemeenten, andere 
lokale partijen, bedrijven en heel veel verenigingen 
en vrijwilligers samen.
Zij zetten zich in om zwerfafval in en om de 
Brabantse en Limburgse Maas en beken op te 
ruimen. Via het netwerk van gemeenten worden 
vrijwilligersgroepen zoals verenigingen, sportclubs, 
dorpsraden en reïntegratiegroepen gevraagd om 
een specifiek tracé langs de Maas te adopteren.  De 
vrijwilligers houden het tracé voor langere tijd 
schoon. Rijkswaterstaat  Zuid-Nederland heeft een 
ophaalregeling voor het verzamelde zwerfafval. Het 
plaatsen van containers, ophalen per knijpauto, 
afvoer en verwerking komt voor rekening van 
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. In 2015 zijn 93 
trajecten opgeschoond door in totaal zo’n 2325 
vrijwilligers.

Meer informatie: www.schonemaas.nl.
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rijke rol. Studies wijzen uit dat (dier)geneesmidde-
len negatief effect hebben op de waterkwaliteit, met 
name op de ecologie. Daarnaast baart toenemende 
resistentie voor antibiotica zorgen en kunnen 
nieuwe stoffen leiden tot problemen bij de 
drinkwatervoorziening. Zwerfafval vraagt steeds 
meer aandacht. Plastic deeltjes -zowel macro- als 
microplastics- leveren risico’s op voor de ecologie 
van zowel de zee als de zoete wateren. Het gaat 
bijvoorbeeld om zwerfafval, ballonnen en micro-
plastics in cosmetica en verf-en kleurstoffen. Veel 
plastic komt vanaf het land via beken en rivieren in 
zee terecht, daarnaast zijn scheepvaart, visserij en 
strandrecreatie belangrijke bronnen. Een verken-
ning laat zien dat microplastics afkomstig zijn van 
huishoudelijk afvalwater, en daarnaast afbreken en 
slijten van plastic zwerfvuil, vezels van kleding en 
autobanden. Internationale onderzoeken geven een 
duidelijk beeld van de risico’s. Er is behoefte aan 
preciezer inzicht in de bronnen, in de effecten en in 
effectieve maatregelen. 

Drinkwater: zorg over toenemende kosten

Veel drinkwaterwinningen krijgen te maken met 
knelpunten door gewasbeschermingsmiddelen, 
geneesmiddelen, hormoonstoffen, meststoffen en 
andere verontreinigingen. De drinkwatersector 
schat dat er over heel Nederland in de periode 2015 
- 2021 jaarlijks € 35 miljoen extra kosten gemaakt 
moeten worden om de drinkwatervoorziening in 
stand te houden. Dat is in strijd is met het uitgangs-
punt dat de zuiveringsinspanning om drinkwater te 
bereiden niet mag toenemen.

Verdroging: aandacht voor peilbeheer 

Een aanzienlijk deel van de Natura 2000-gebieden is 
verdroogd. Om de natuurwaarden in deze gebieden 
te behouden is aangepast peilbeheer nodig. In de 
hoge zandgronden in het oosten en zuiden van het 
land stroomt er onvoldoende grondwater naar een 
aantal beken zodat deze niet in alle omstandighe-
den voldoende stromend water hebben. 

Helder water: nog geen stabiele toestand

Veel wateren zijn de afgelopen jaren helderder 
geworden, onder andere door vermindering van de 
aanvoer van nutriënten. In de kustwateren wordt 
inmiddels in de meeste gevallen voldaan aan de 
doelen voor algen. Bij het helderder worden van 

meren speelt ook de Quaggamossel, een exoot, een 
rol doordat deze algen uit te water filtert. Door het 
helderder water en verminderde aanbod van 
nutriënten verandert de visstand. Van sommige 
soorten zoals de brasem neemt de grootte van de 
vissen af. Andere soorten nemen in aantal toe, maar 
dat gebeurt niet altijd op dezelfde plaatsen. In 
sommige wateren vindt door de veranderde 
omstandigheden een uitbundige groei van 
waterplanten plaats, bijvoorbeeld in de Randmeren. 
Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor het 
recreatief gebruik, onder meer voor de watersport 
en de sportvisserij. De toestand is nog niet overal 
stabiel en het is voor sommige wateren nog niet te 
zeggen wat de eindsituatie zal zijn en wanneer die 
wordt bereikt. Er is onderzoek gestart om deze 
kennisleemten te vullen. 
http://watermozaiek.stowa.nl/Sleutelfactoren/
index.aspx?pId=2588

Belasting vanuit het buitenland

Bovenstroomse gebieden in het buitenland dragen 
via de grote rivieren bij aan de belasting van de 
Noordzee met nutriënten en schadelijke stoffen. 
Voor verschillende stoffen is de belasting vanuit 
Nederland, in vergelijking met oppervlakte of 
inwoneraantal naar verhouding hoog. Per vierkante 
kilometer gerekend brengt Nederland meer fosfor 
en stikstof in het water dan het buitenland. 
Hetzelfde geldt voor koper en zink en voor enkele 
PAK’s. Het overgrote deel van de stoffen die vanuit 
het buitenland worden aangevoerd gaat van de 
grens naar de zee zonder effect te hebben op 
regionale waterlichamen.

Nederlands aandeel in de belasting voor een aantal 

stoffen1 (% ten opzichte van de belasting voor het 

internationale stroomgebied)

Rijn Maas Schelde

Oppervlakte 17% 22% 14%

N 19 % 36% 37%

P 35% 46% 39%

Zink 19% 40% 18%

Koper 23% 30% 26%
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Klimaatverandering

Klimaatverandering, sociaal-economische ontwik-
kelingen en nieuwe technologieën zullen gevolgen 
hebben voor de waterkwaliteit en ook voor de 
zoetwatervoorziening. Er komen meer droge 
periodes die problemen kunnen geven voor de 
watervoorziening. Bij lage afvoeren wordt ook de 
kwaliteit negatief beïnvloed. Tegelijk kunnen 
extreme buien leiden tot meer overstorten van het 
riool met bijbehorende problemen voor de 
kwaliteit. Daarom kijken de stroomgebiedbeheer-
plannen ook vooruit naar de langere termijn. Het 
Deltaprogramma heeft flexibele strategieën voor 
veiligheid en zoetwatervoorzieningen opgesteld die 
afhankelijk van nieuwe inzichten en omstandighe-
den verder kunnen worden ingevuld. Het kabinet 
werkt aan een Nationale Adaptatie Strategie voor  
de klimaatverandering die in 2016 gereed moet zijn. 
Deze is niet alleen op waterbeheer gericht maar 
brengt ook risico’s en kansen in de gezondheid, 
energie, ICT, land- en tuinbouw, visserij, natuur  
en transport in beeld. De maatregelen in de 
stroomgebiedbeheerplannen zijn getoetst op 
klimaatbestendigheid. 

Doelen uiterlijk in 2027 bereiken

In 2009 zijn voor alle waterlichamen doelen 
vastgesteld, zowel voor de chemische- als voor de 
ecologische waterkwaliteit. De chemische kwaliteit 
is bepaald door Europese milieukwaliteitseisen. De 
ecologische doelen zijn nationaal maatwerk, 
gebaseerd op Europese methoden en geharmoni-
seerd met landen met vergelijkbare watertypen. 
Ecologie bestaat uit algen, planten, macrofauna en 
vissen en daarnaast ondersteunende parameters 

zoals nutriënten. Verder is een aantal nationaal 
relevante chemische stoffen onderdeel van de 
ecologische toestand.
Volgens de Kaderrichtlijn Water uit 2000 dienen de 
doelen in 2015 gehaald te zijn. In 2009 bleek dat 
voor veel waterlichamen en parameters niet 
haalbaar en is doelbereik 6 jaar opgeschoven. In 
2015 is dat opnieuw gedaan. Dat komt door:
•  natuurlijke omstandigheden, bijvoorbeeld omdat 

het meerdere jaren kan duren voordat effect op de 
ecologie zichtbaar wordt; 

•  het onevenredig kostbaar is, bijvoorbeeld als 
tegelijk uitvoeren van alle nodige maatregelen tot 
een sterke verhoging van lasten leidt;

•  het technisch onhaalbaar is, bijvoorbeeld als eerst 
onderzoek nodig is voor het bepalen van effectieve 
maatregelen.

Het streven is om de doelen uiterlijk in 2027 te 
bereiken. 

Voor de periode 2016-2021 zijn doelen soms anders 
dan in 2009. Dit komt omdat steeds de meest 
recente wetenschappelijke inzichten worden 
toegepast. Daardoor zijn bijvoorbeeld de Europese 
chemische doelen voor bepaalde stoffen aange-
scherpt, omdat nieuwe effecten bekend zijn 
geworden. Meer zekerheid over de werking van een 
chemische stof kan ook leiden tot lagere veilig-
heidsfactoren en dus een soepeler norm. Door 
wijziging van de Richtlijn prioritaire stoffen moet er 
ook met nieuwe stoffen rekening worden gehou-
den. Tot slot moeten nieuwe inzichten in de 
achtergrondbelasting van stikstof en fosfor in diepe 
polders in het stroomgebied Rijn in diverse 
waterlichamen nog verwerkt worden in de doelen. 

Getijherstel Rammegors  

Het Rammegors (147 ha) bij Tholen is een binnendijks natuurgebied 
dat is ontstaan bij de uitvoering van de Deltawerken. Na 40 jaar is het 
getij hersteld. Een afsluitbaar doorlaatmiddel maakt het herstel van 
schorren en slikken mogelijk, met behoud van de veiligheid. 

Meer informatie: http://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/
nieuwsarchief/p2014/12/Doorlaatmiddel-Rammegors-open.aspx
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4   Hoe staan  
we er voor?

De toestandsbepaling van 2015 geeft een goed beeld van de waterkwaliteit in Nederland. Vergeleken 
met de toestandsbepaling van 2009 zijn meer en nauwkeuriger metingen beschikbaar en zijn normen 
preciezer geworden. Gevolg van deze verbeterslag is wel dat een vergelijking met de eerdere beoor-
delingen op een aantal punten lastiger is geworden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de chemische 
waterkwaliteit. Er lijkt voor verschillende stoffen sprake te zijn van een achteruitgang, maar dat komt 
door aanscherping van normen en betere meetmethoden. Door technische ontwikkelingen kunnen 
lagere concentraties gemeten worden en Europese voorschriften zijn gewijzigd. Voor een aantal 
stoffen is nagegaan of er daadwerkelijk sprake is van veranderingen op de meetpunten. Er lijkt geen 
sprake te zijn van een verslechtering van de concentraties van de chemische stoffen. Ook bij de 
biologische kwaliteit zijn meetmethoden en maatlatten veranderd, de effecten hiervan zijn beperkt. 
In het algemeen is sprake van een verbetering of in ieder geval geen werkelijke achteruitgang. Bij 1 à 2 
procent van de waterlichamen lijkt sprake van een daadwerkelijke achteruitgang bij één of meer 
stoffen of kwaliteitselementen.
 

Ecologische toestand

De biologische kwaliteit is op elk van de 4 onder-
delen sinds 2009 verbeterd. Het percentage 
waterlichamen met een (zeer) goede beoordeling 
neemt toe voor algen van 31 naar 42%, voor 
waterplanten van 19 naar 25%, voor macrofauna van 
19 naar 25% en voor vis van 25 naar 37%. Er is in 
Nederland echter slechts een 30-tal waterlichamen 

die op alle 4 biologische kenmerken een goede 
beoordeling krijgen, en als ook de fysisch- 
chemische kwaliteitselementen en de specifiek 
verontreinigende stoffen worden bezien dan 
voldoet slechts een enkel waterlichaam op alle 
onderdelen. Onderstaand diagram laat de  
ontwikkeling van de biologische kwaliteit in de  
4 stroomgebieden zien. 

Diagram 2: % waterlichamen met beoordeling voor de 4 biologische kwaliteitselementen in 2009 en 2015

†
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Bij de visstand kan onderscheid gemaakt worden tussen 
hoeveelheid vis (gemeten in biomassa) en soortenrijkdom. 
Uit een studie in opdracht van Rijkswaterstaat2 blijkt dat de 
biomassa van vis in meren, rivieren en kanalen sinds 2000 
weinig is veranderd. Wel is in meren en rivieren de visstand 
gevarieerder geworden, onder andere door toename van 
trekvissen zoals zalm, houting, elft, rivierprik en zeeprik. 

Fysisch-chemische kwaliteitselementen

Chloridegehalte, zuurgraad (pH), temperatuur en zuurstof-
gehalte zijn in ruim 9 van de 10 waterlichamen goed of zeer 
goed. Doorzicht volgt de ontwikkeling van algen: het 
percentage goed neemt toe tot ruim 37% van de (niet-stro-
mende) waterlichamen. 
43% van de waterlichamen heeft voor fosfor een goede 
beoordeling en 49% voor stikstof. Dit is ongeveer gelijk aan 
2009. De concentraties dalen op de meeste plaatsen, maar 
de normen voor met name stikstof in stromende wateren 
zijn aangescherpt. In de kustwateren voldoet stikstof bijna 
aan de doelen, in de overige hoofdwateren voldoen stikstof 
en fosfor in het algemeen. In de regionale wateren blijven 
nutriënten een belangrijke oorzaak van het niet op orde zijn 
van de biologische toestand.
De oorzaak van de daling van het percentage waterlichamen 
met goede toestand voor fosfor is de aanscherping van de 
normen voor fosfor en met name stikstof voor stromende 
wateren. Dit heeft vooral in stroomgebied Maas geleid tot 
een lagere beoordeling in veel waterlichamen. 

Specifiek verontreinigende stoffen

In 2015 heeft er bijna 15% van de waterlichamen geen enkele 
stof met een negatieve beoordeling. Stoffen die in veel 
waterlichamen de norm overschrijden zijn: uranium, 
seleen, koper, zink, ammonium, barium, kobalt en 
gewasbeschermingsmiddelen zoals benzo(a)antraceen, 

propoxur en imidacloprid. Het gewasbeschermingsmiddel 
imidacloprid wordt met name in de landbouw gebruikt als 
zaaizaadontsmetting en bestrijding van o.a. bladluis en 
witte vlieg. Het komt in meer dan 200 waterlichamen in te 
hoge concentraties voor. Er is wel sprake van een geleide-
lijke afnemende trend.

One-out-all-out

De Kaderrichtlijn Water verplicht om het eindoordeel 
te baseren op ‘one-out-all-out’, ofwel de slechtste 
score voor een parameter, zoals het oordeel over een 
stof, bepaalt het eindoordeel. Nederland heeft in de 
afgelopen 2 jaar bij de Europese Commissie een 
andere manier van presenteren bepleit. One-out-all-
out geeft volgens Nederland geen goed beeld. Hoe 
beter en meer er gemeten wordt, des te meer kans op 
een slechter oordeel. Het totaal-oordeel is ook 
ongevoelig voor veranderingen: er zal heel lang altijd 
wel een stofje zijn dat niet voldoet. Met deze manier 
van beoordelen kun je ook niet zien, wat het 
resterende probleem is: waar kan en moet je nog wel 
maatregelen nemen. Nederland heeft daarom 
voorstellen gedaan voor andere manieren om de 
toestand te presenteren. Dit kreeg brede steun van 
andere lidstaten én de Europese Commissie en is 
daarom toegepast in de stroomgebiedbeheerplan-
nen. Nederland heeft daarbij geprofiteerd van het 
werk van het Planbureau voor de Leefomgeving en 
het Informatiehuis Water. Met hulp van deze partijen 
is het alternatief concreet uitgewerkt en dat heeft 
bijgedragen aan het draagvlak. 

Diagram 3: toestand fosfor en stikstof per 1-1-2015 

2  Ontwikkeling visstand in Nederland. Veranderingen in de eerste KRW-planperiode? Rapport BD2876. Royal HaskoningDHV - http://publicaties.
minienm.nl/documenten/ontwikkeling-visstand-in-nederland-veranderingen-in-de-eerste-krw-planperiode 
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Chemische toestand

De chemische kwaliteit van een waterlichaam wordt 
bepaald op grond van milieukwaliteitseisen voor 41 
stoffen. Een waterlichaam voldoet als alle stoffen 
aan de norm voldoen, dit is in Nederland het geval 
bij 38% van de waterlichamen. Een flink aantal 
stoffen zal nog lang in het milieu voorkomen, 
terwijl de productie of gebruik al verboden zijn. 
Deze stoffen zijn op een EU-lijst als ubiquitaire (of 
‘alomtegenwoordige’) stoffen aangeduid. Verdere 
maatregelen hiervoor zijn niet of nauwelijks 
mogelijk. 10% van de Nederlandse waterlichamen 
voldoet niet voor deze ubiquitaire stoffen, maar wel 
voor alle andere stoffen. 
Bij 52% van de waterlichamen wordt de norm 
overschreden voor één of meer niet-ubiquitaire 
stoffen. Hier ligt nog een opgave. 

De belangrijkste niet-ubiquitaire chemische  
stoffen die in meer dan 1 waterlichaam de norm 
overschrijden zijn fluorantheen, nikkel, cadmium, 

endosulfan en hexachloorbutadieen. De meeste  
overschrijdingen van de normen worden veroor-
zaakt door ubiquitaire stoffen PAK’s, kwik en het 
reeds verboden anti-aangroeimiddel tributyltin. 
Voor tributyltin is wel een duidelijke daling van de 
concentratie aangetoond.

De percentages waterlichamen die voldoen voor 
chemische toestand verschillen van de cijfers uit  
de ontwerp-plannen van december 2014. Dit komt 
door het invoeren van nieuwe milieukwaliteits-
eisen. In 2014 hebben veel waterbeheerders nog 
volgens de oude eisen getoetst. Dat is formeel 
correct, omdat deze eisen van toepassing waren op 
het stroomgebiedbeheerplan 2010-2015. Om de 
resterende opgave voor chemie goed in beeld te 
krijgen, is voor de periode 2016-2021 de toetsing 
volgens de nieuwe eisen uitgevoerd. Daardoor 
treden er met name bij Rijn en Schelde verschillen 
op in de beoordeling. 
12 zogenaamde “nieuwe” stoffen, met name 

Kaart 1: Chemische toestand, voor niet-ubiquitaire stoffen

Legenda
Grens (deel)stroomgebieden
Alle stoffen voldoen 
1 stof voldoet niet
2 - 3
4 - 6
7 of meer 
Niet bepaald 
Stroomgebieddistrict(en) 
Maritieme grens Duitsland  
(equidistantielijn) 
Gebied Eems-Dollarverdrag  
(mei 2011) 
Kustlijn 
Buitenland 
Nederland 
Water

†
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gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten 
zijn vanaf 2015 in het monitoringprogramma 
opgenomen. In Nederland zijn deze tussen 2011 en 
2014 al op een aantal plaatsen gemeten. Bij 10 van 
de 12 stoffen zijn concentraties gemeten boven de 
norm. Deze zullen pas in de beoordeling van 2021 
worden meegenomen.

Grondwater

Zowel de kwantiteit van het grondwater als de 
chemische kwaliteit zijn in het algemeen goed. 
Plaatselijk zijn er wel problemen. 

Verdroging is een probleem in verschillende Natura 
2000-gebieden, zoals op de Waddeneilanden, de 
Veluwe, in Twente en op de Brabantse Wal. Een 
nieuwe beoordeling op basis van de Natura 2000 
beheerplannen laat zien dat de verdroging nog wat 
ernstiger is dan in 2009 voorzien. 
Ook bij de kwaliteit van grondwater zijn er 
plaatselijk problemen. In stroomgebied Rijn is in  
de grondwaterlichamen Duin en Texel het fosfor-
gehalte te hoog. In Maas zijn er op verschillende 
plaatsen te hoge gehalten stikstof, fosfor en 
gewasbeschermingsmiddelen. In Schelde voldoet de 
chemische kwaliteit niet op enkele plaatsen op de 
Brabantse Wal en bij Bergen op Zoom.
Verder zijn er problemen bij enkele drinkwaterwin-
ningen, waardoor de zuiveringsinspanningen sinds 
2000 zijn toegenomen.

Beschermde gebieden

Er zijn in Nederland 156 Natura 2000-gebieden, 3 
moeten nog definitief worden aangewezen. In de 

meeste gebieden is het beheerplan nog in proce-
dure, zodra deze zijn afgerond zal waar nodig 
verdere afstemming met de KRW-doelen en 
-maatregelen plaatsvinden. 
Voor alle drinkwaterwinningen zijn gebiedsdossiers 
opgesteld, waarin mogelijke bedreigingen in beeld 
zijn gebracht. Voor de meeste winningen zijn 
maatregelenprogramma’s opgesteld, voor de andere 
zal dit in de komende periode gebeuren.
Ongeveer 90% van de zwemwateren voldoet aan de 
doelen. Volgens de Zwemwaterrichtlijn moeten alle 
zwemwateren eind 2015 voldoen. Er is nog een 
aantal maatregelen in uitvoering.

Kaart 2: toestand grondwater kwantiteit 1-1-2015

Voldoet voor ubiquitaire
stoffen en overige stoffen

Voldoet niet voor ubiquitaire
stoffen, wel voor overige stoffen

Voldoet niet

Diagram 4 geeft het beeld van de chemische toestand per stroomgebied op 31-12-2014, in percentages van  
het aantal waterlichamen

†
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5   Wat doen we:  
maatregelen

Grip op medicijnresten in ons water

Het Waterschap Groot Salland heeft in samenwerking met het Deventer Ziekenhuis 
het onderzoek ‘Grip op medicijnresten in ons water’ uitgevoerd. Vanaf januari tot 
en met juni 2015 zijn ongeveer 1250 patiënten uit het Deventer Ziekenhuis bena-
derd, die een CT-scan met röntgencontrastmiddel hebben ondergaan. Op basis van 
deze steekproef is, in samenwerking met Wageningen Universiteit, onderzocht of 
en wanneer patiënten bereid zijn een bijdrage te leveren aan de vermindering van 
medicijnresten in het water. De voorlopige resultaten zijn verrassend in positieve 
zin. Het denkbeeld dat patiënten zich niet bewust zouden zijn van het probleem 
rondom medicijnresten in het water, of niet bereidwillig zouden zijn om te voorko-
men dat medicijnresten in het water komen, is onjuist. Dat verklaart de overwegend 
positieve resultaten van het onderzoek. 

De definitieve resultaten zijn op het symposium Bronaanpak van medicijnresten in 
ons water van 16 december 2015 besproken en zijn gelijktijdig op de website van het 
waterschap gepubliceerd: www.wgs.nl/grip. Op het symposium presenteren ook 
andere initiatieven uit de keten zich, is er aandacht voor gedragsverandering en 
worden partijen met elkaar in contact gebracht om vervolgonderzoek te stimuleren.

5.1 
Voortgang uitvoering 
stroomgebiedbeheerplannen 
2010-2015

De uitvoering van de plannen voor 2010-2015 is 
vrijwel afgerond. Landelijke en gebiedsgerichte 
maatregelen liggen in het algemeen goed op 
schema. Vooral de aanpak van puntbronnen 
verloopt voorspoedig: zo zijn er 37 rioolwater- 
zuiveringsinstallaties aangepast (in aanvulling op  
de verplichtingen van de Richtlijn behandeling 
stedelijk afvalwater) en zijn meer dan 360 onge-
zuiverde lozingen en 84 riooloverstorten opgehe-
ven. Bij het afkoppelen van verhard oppervlak is 
meer gerealiseerd dan gepland. De uitvoering van 
veel inrichtingsmaatregelen is zoals verwacht 
langzaam op gang gekomen, omdat procedures en 

grondverwerving hiervoor tijd vroegen. Toch is 
inmiddels meer dan 2200 km natuurvriendelijke 
oever gereed en zijn er ruim 550 belemmeringen 
voor vismigratie verwijderd. In het Brabantse deel 
van het Maasstroomgebied zijn anti-verdrogings-
maatregelen eerder dan gepland uitgevoerd om het 
gewenste grond- en oppervlaktewaterregime 
(GGOR) te bereiken. Enkele drinkwaterwinningen 
zijn aangepast om verdrogende effecten op Natura 
2000-gebieden te beperken. Ook op de Brabantse 
Wal in Schelde zijn GGOR-maatregelen eerder 
uitgevoerd dan gepland. 

Er zijn extra maatregelen uitgevoerd, maar een deel 
van de maatregelen uit de plannen van 2009, circa 
10%, is doorgeschoven naar een volgende fase. Dit 
komt veelal vanwege bezuinigingen of problemen 
bij de uitvoering (grondverwerving). De uitvoering 
van een beperkt aantal categorieën is achterge-
bleven, onder andere het aanpassen van rioolwater-
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Diagram 5 Voortgang uitvoering Stroomgebiedbeheerplan 2010-2015, prognose juli 2015 van maatregelen gereed 
op 31-12-20153

3  De totalen bij de maatregelcategorieën en in een aantal gevallen de gerealiseerde maatregelen wijken soms af van de cijfers uit de 
ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen. Deze waren gebaseerd op prognoses van het 4e kwartaal 2014. Inzicht in de actuele stand 
van de uitvoering heeft geleid tot de constatering dat een klein deel van de maatregelen pas in het begin van de periode 2016-2021 
gereed zullen komen. Deze zijn daarom opgenomen bij de periode 2016-2021. Dit is het geval bij circa 20 categorieën, met name in 
stroomgebied Rijn.
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zuiveringsinstallatie’s, verondiepen van watersyste-
men en aanpassen van waterpeil (beide met name 
in stroomgebied Rijn), en de aanleg van speciale 
leefgebieden en zuiveringsmoerassen (in Rijn en 
Maas). In Maas bleek baggeren minder vaak nodig, 
onder andere door aangepaste regelgeving. Voor 
een aantal andere categorieën daarentegen is in 
verschillende stroomgebieden juist meer gereali-
seerd dan aanvankelijk voorzien, onder andere  
bij GGOR maatregelen en in Maas bij aanleg van 
natuurvriendelijke oevers. Het Synergieprogramma 
heeft met succes bijgedragen aan het verbinden  
van verschillende doelen bij de uitvoering van 
maatregelen.

De onderzoeksmaatregelen zijn vrijwel allemaal 
uitgevoerd. Onderzoeken en ook de ervaring bij de 
uitvoering van maatregelen en monitoring, hebben 
veel nieuw inzicht gegeven in het watersysteem en 
in de effectiviteit van maatregelen. Een belangrijk 
onderdeel was het KRW-Innovatieprogramma, 
waarin 63 onderzoeken zijn gefinancierd. 
Resultaten van de onderzoeken zijn beschikbaar 
gemaakt via bijeenkomsten en via websites zoals 
Watermozaïek(watermozaiek.stowa.nl), Kennis 
moet stromen (www.kennismoetstromen- 
webtool.nl) en de RVO (http://www.rvo.nl/
subsidies-regelingen/projectresultaten-
kaderrichtlijn-water).

Waterhuishoudkundige maatregelen in Natura 
2000-gebieden hangen nauw samen met de 
natuurdoelen en beheerplannen voor deze 
gebieden. Tot nu toe is in een beperkt aantal  
Natura 2000-gebieden een beheerplan bestuurlijk 
vastgesteld. In de “sense of urgency-” en TOP-
gebieden zijn wel maatregelen in uitvoering 
genomen om verdroging te bestrijden, bijvoorbeeld 
in de landinrichting Alde Feanen en in het Ulven-
houtse Bos. In het kader van de Programma-
tische Aanpak Stikstof (PAS) is per gebied een 
programma opgesteld voor hydrologische maat-
regelen in en rond de Natura 2000-gebieden. 
Hierover zijn in 2014 bestuurlijk besluiten  
genomen. Deze maatregelen zijn veelal nog niet  
in de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 
terecht gekomen, maar de uitvoering zal wel in  
de komende jaren plaatsvinden. In enkele  
gebieden is de uitvoering al gestart, zoals in de 
Gelderse Poort. 

5.2 
Maatregelpakket 2016-2021

Het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 onder-
scheidt 4 soorten maatregelen:
•  Maatregelen die voortvloeien uit EU-regelgeving, 

zoals de Nitraatrichtlijn en de Richtlijn 
Behandeling Stedelijk Afvalwater.

•  Overige basismaatregelen, dit zijn maatregelen 
van de rijksoverheid die niet direct voortvloeien 
uit Europese richtlijnen. 

•  Gebiedsgerichte maatregelen door Rijkswaterstaat, 
waterschappen, provincies, gemeenten en 
anderen.

•  Extra maatregelen, zoals initiatieven uit maat-
schappelijke sectoren en maatregelen gericht op 
nieuwe problemen zoals microplastics. 

Maatregelen vanuit EU-richtlijnen

Een twaalftal Europese richtlijnen heeft direct of 
indirect invloed op de kwaliteit van grond- of 
oppervlaktewater. Deze zijn omgezet in Nederlandse 
wet- en regelgeving en onderdeel van bestaand 
beleid. De afgelopen jaren zijn er aanpassingen 
geweest bij: 
•  Verordening Gewasbeschermingsmiddelen: De 

Nota “Gezonde Groei, Gezonde Oogst” (2013) 
formuleert een aantal aanvullende maatregelen 
om de normoverschrijding van gewasbescher-
mingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater 
tegen te gaan. Einddoel is dat er in 2023 nagenoeg 
geen overschrijdingen meer plaatsvinden van de 
milieukwaliteitsnormen. De toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen is geregeld op 
Europees niveau. Zie ook pag 23.

•  Nitraatrichtlijn: het 5e Nitraat Actieprogramma  
is in 2014 vastgesteld voor de periode 2014-2017. 
Zie ook pag 22. 

•  Richtlijn Prioritaire Stoffen: in 2013 is een aantal 
“nieuwe” stoffen toegevoegd. Hiervoor geldt een 
verplichting tot monitoring en het opstellen van 
een voorlopig maatregelenprogramma dat in 2018 
gereed moet zijn. 

•  In de afgelopen periode zijn gebiedsdossiers 
opgesteld die de kwetsbaarheid en  
bedreigingen van drinkwaterwinningen in  
beeld hebben gebracht. Evaluatie hiervan  
heeft geleid tot aanbevelingen voor betere 
monitoring,  
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betere borging van maatregelen en beter inzicht in 
de effectiviteit van maatregelen.

Overige basismaatregelen 

De meeste basismaatregelen betreffen bestaand 
beleid. In het uitvoeringsprogramma van het 
Deltaprogramma Zoetwater is een aantal maat-
regelen voor de periode 2016-2028 geprogrammeerd 
voor zoetwaterberging, tegengaan van verzilting en 
besparing op watergebruik. Hierbij is ook gekeken 
naar het effect op de doelen voor waterkwaliteit.  
In het algemeen zijn de doelen niet strijdig en in 
veel gevallen zijn er kansen op meekoppelen. 
Het instrument van de ‘Watertoets’ waarborgt dat 
alle waterhuishoudkundige aspecten, waaronder 
waterbeweging en morfologie, goed worden 
meegewogen in ruimtelijke plannen.

In de komende periode zullen opnieuw onder-
zoeksmaatregelen worden uitgevoerd om de 
kosteneffectiviteit van rioolwaterzuiverings- 
installatie’s verder te verbeteren. Daarnaast zal er 
gekeken worden naar nieuwe stoffen en naar 
verduurzamen van de zuivering, bijvoorbeeld door 
terugwinnen van fosfaten en andere stoffen.

Gebiedsgerichte maatregelen

De ervaringen met de uitvoering van gebieds- 
gerichte maatregelen hebben geleid tot accent-
verschuivingen in het maatregelenpakket voor de 
periode 2016-2021:
•  Er is meer inzicht in de effectiviteit van maat- 

regelen, bijvoorbeeld in de effectiviteit van  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
natuurvriendelijke oevers en de samenhang 
daarvan met andere maatregelen, zoals  
hydrologische maatregelen.

•  Meer focus in het pakket door inzet op de meest 
effectieve maatregelen of op kansrijke gebieden.

•  Meer aandacht voor het watersysteem als geheel. 
Bijvoorbeeld ook maatregelen buiten water- 
lichamen opnemen als deze effect hebben op  
de kwaliteit van een waterlichaam. 

•  Meer aandacht voor beheer en onderhoud en dit 
nadrukkelijker borgen.

•  Meer flexibiliteit in de uitvoering door minder in 
detail vast te leggen, maar met behoud resultaat-
verplichting en met een transparante 
verantwoording. 

•  Nog meer aandacht voor het meekoppelen van 
KRW-maatregelen met andere projecten, zoals 
waterberging, zoetwatervoorziening en 
natuurbeleid. 

Vispassage bij gemaal 
H.G. Miedema 

De vier noordelijke waterschappen werken op 
verschillende plekken aan het opheffen van 
barrières voor vismigratie. Poldergemalen worden 
voorzien van visvriendelijke pompen of van veilige 
passervoorzieningen. De komende jaren heffen de 
waterschappen een groot aantal barrières op en 
geven zo ruim baan voor vissen in het 
Waddengebied. Het gebied heeft met haar vele 
meren, plassen, beken en uitgebreide boezem ook 
een kraamkamerfunctie voor vissen uit de 
Waddenzee en het IJsselmeergebied. Het beheerge-
bied vormt daarnaast een belangrijk leefgebied voor 
aal, die opgroeit in het zoete water en voor zijn 
voortplanting juist weer naar zee trekt. Gemaal H.G. 
Miedema van Wetterskip Fryslan was tot voor kort 
één van die barrières voor aal. In december 2015 is 
hier een vispassage opgeleverd.

Meer informatie:  
http://www.ruimbaanvoorvissen.nl
.
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De tabel hieronder geeft een overzicht van de 
belangrijkste maatregelen in de 4 stroomgebieden. 
Het verschil in grootte van een stroomgebied 
verklaart deels het verschil in omvang van het 

maatregelenpakket. Voor een compleet overzicht 
zie de samenvatting van de maatregelenprogram-
ma’s van de stroomgebiedbeheerplannen.

Rijn Maas Schelde Eems

Saneren verontreinigd(e) 

landbodems / grondwater  

(693 stuks)

GGOR maatregelen  

(verdroging)  

(10481 ha)

GGOR maatregelen  

(verdroging)  

(11 ha)

Verminderen emissie 

gewasbeschermingsmiddelen 

(8 maatregelen)

Verminderen emissie 

gewasbeschermingsmiddelen 

(59 maatregelen)

Emissie-reducerende 

maatregelen  

(31 stuks)

Uitvoeren actief vegetatie- /  

waterkwaliteitsbeheer  

(38 ha)

Verminderen emissie 

nutriënten landbouw  

(4 maatregelen)

Aanleg natuurvriendelijke 

oevers en beekinrichting  

(ruim 1200 km)

Aanleg natuurvriendelijke 

oevers en beekinrichting  

(ruim 535 km)

Aanleg natuurvriendelijke 

oevers en beekinrichting  

(ruim 80 km)

Aanleg natuurvriendelijke 

oevers en beekinrichting  

(82 km)

Aanleg vispassages5  

(319)

Aanleg vispassages  

(190)

Aanleg vispassages  

(18)

Aanleg vispassages  

(21)

Uitvoeren actief visstands- of 

schelpdierstandsbeheer (bijna 

200000 ha, mn in Waddenzee 

en kustwateren)

Aanpassen waterpeil  

(47 stuks)

Uitvoeren actief visstands-  

of schelpdierstandsbeheer  

(121 ha)

Uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer  

(9464 ha)

Uitvoeren actief vegetatie- / 

waterkwaliteitsbeheer  

(1018 ha)

Verbreden watersysteem en/of 

verlagen uiterwaarden  

(471 ha)

Verbreden watersysteem  

en/of verlagen uiterwaarden 

(286 ha)

Verwijderen verontreinigde 

bagger  

(circa 5,7 miljoen m3)

Afkoppelen verhard oppervlak 

(94 ha)

Verminderen emissie 

nutriënten landbouw  

(33 maatregelen)

Aanpakken riooloverstorten 

(50 stuks)

Aanpassing rioolwater- 

zuiveringsinstallatie  

(16 stuks)

Aanpassing rioolwater- 

zuiveringsinstallatie  

(7 stuks)

Overzicht belangrijkste gebiedsgerichte maatregelen 2016-2021

5   Het aantal vispassages in de 4 stroomgebieden kan iets lager uitvallen omdat Rijkwaterstaat en de waterschappen gezamenlijke vispassages 
beide hebben opgevoerd.
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Er gebeurt nog meer dan uit de maatregelenpro-
gramma’s blijkt. Een belangrijk gevolg van de 
Kaderrichtlijn Water is dat sommige maatregelen 
niet altijd meer opgevoerd worden, maar “common 
practice” zijn geworden. Denk aan het afkoppelen 
van regenwaterafvoer bij riolering en gebruik van 
visvriendelijke turbines bij vervanging en nieuw-
bouw van gemalen.

Enkele bijzondere gebiedsgerichte maatregelen 

•  Nutriënten in veenweiden Rijn-West: bestuurs-
overeenkomst waarin waterbeheerders, provincies 
en agrarische sector hebben afgesproken om 
gezamenlijk aan de slag te gaan met 13 kansrijke 
maatregelen. Ook in het bollengebied zijn 
afspraken gemaakt over de nutriëntenaanpak.

•  Spaarwater: 5 pilots in Noord-Nederland om na te 
gaan hoe efficiënter kan worden omgegaan met 
zoet water en tegelijk verzilting en emissies van 
nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen 
kunnen worden verminderd.

•  Toekomstgericht boeren met bodem in het water 
in het Vechtdal (Overijssel): ondersteunen van 
agrariërs bij het nemen van bodem- en watermaat-
regelen, zowel voor waterkwaliteit als kwantiteit.

•  Schoon erf - Schone sloot Noord-Holland: 
vermindering van de emissie van gewasbescher-
mingsmiddelen in de bollenteelt, in een samen-
werking van waterbeheerder, bollentelers en 
fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen.

•  Project vismigratie Rijn-West: onder andere 
gericht op gezamenlijke monitoring en prioriteit-
stelling. Hiervoor zijn onder andere bereikbaar-
heidskaarten opgesteld die de  ‘optrekbaarbaar-
heid’ voor vis van de verschillende wateren 
aangeeft. Er zijn kaarten voor de huidige situatie 
en van de ambitie in 2021.

•  In 2018 zal de waterkering in het Haringvliet 
gedeeltelijk worden open gezet om vismigratie 
mogelijk te maken (het “Kierbesluit”). Hiermee 
wordt een van de hoofdroutes voor migrerende 
vissoorten als zalm en zeeforel toegankelijk 
gemaakt. 

•  Deltaplan Hoge Zandgronden: gericht op de 
beschikbaarheid van voldoende schoon water, 
mede met oog voor de klimaatverandering. 
Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in 
de regio’s Zuid- en Oost-Nederland werken samen 
om knelpunten aan te pakken en kansen te 

benutten. De opgaven voor de zoetwatervoorzie-
ning en voor waterkwaliteit sluiten op elkaar aan 
en worden gezamenlijk opgepakt. Het uitvoerings-
programma loopt tot en met 2050 met een 
concreet maatregelenprogramma voor de korte 
termijn (2016-2021). De Regionaal Bestuurlijk 
Overleggen van Rijn-Oost en Maas coördineren de 
aanpak van waterkwaliteit en zoetwatervoorzie-
ning in de regio’s.

•  Mogelijk vervolg vanaf 2016 van het succesvolle 
project Schoon Water Brabant voor vermindering 
van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in 
combinatie met watervoorziening.

•  Schoon Water Zeeland http://www.schoon-water.
nl/categorie/schoonwater-zeeland/ 

Aanpak nutriënten

De aanpak bestaat uit een combinatie van landelijke 
en gebiedsgerichte maatregelen. Landelijke 
maatregelen van het 5e Nitraat Actieprogramma 
2014-2017 zijn gebaseerd op de Nitraatrichtlijn. Ten 
opzichte van eerdere programma’s is er onder meer 
sprake van aanscherping van een aantal normen, 
handhaven van het stelsel van dierrechten en een 
verplichting tot mestverwerking. Daarnaast is er een 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gericht op 
terugdringen van de stikstofbelasting in  de Natura 
2000-gebieden. 
Na het vervallen van de melkquota in 2015 is 
duidelijk geworden dat een productiebegrenzing 
door middel van een stelsel van dierrechten of 
fosfaatrechten gewenst is. Wetgeving hiervoor is in 
voorbereiding. In 2016 wordt de mestwetgeving 
geëvalueerd. Daarbij wordt behalve met de doelen 
van de Nitraatrichtlijn, ook rekening gehouden met 
doelen van de Kaderrichtlijn Water, waaronder die 
voor drinkwaterwinningen. Dit kan voor bepaalde 
gebieden leiden tot aanpassing van de landelijke 
maatregelen.
Gebiedsgerichte maatregelen om de belasting met 
nutriënten te verminderen zijn bijvoorbeeld 
bufferzones, peilgestuurde drainage en kring-
looplandbouw. Daarnaast is er extra aandacht voor 
naleving van de regels en uitbreiding van mestver-
werking. Op korte termijn is voor de uitbreiding van 
mestverwerking aandacht nodig voor de lozingsei-
sen. Plaatselijk is zijn nog aanpassingen gewenst 
aan rioolwaterzuiveringsinstallatie’s. 
De agrarische sector is gestart met een Deltaplan 

†
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Agrarisch Waterbeheer dat als doel heeft met 
specifieke maatregelen gelijktijdig de landbouw-
structuur te verduurzamen en wateropgaven uit 
verschillende waterdossiers te realiseren, waaronder 
de nutriëntenproblematiek. 
Innovatieve technieken, zowel bij mestverwerking 
als op het agrarisch bedrijf, kunnen bijdragen aan 
het verder terugdringen van nutriënten in het 
grond- en oppervlaktewater. 

Aanpak gewasbeschermingsmiddelen

Sommige gewasbeschermingsmiddelen over- 
schrijden de doelen in waterlichamen en ook bij 
drinkwaterwinningen (zie pag 10). Het is nodig om 
het beleid uit de Nota Gezonde Groei, Duurzame 
Oogst na te komen en de toegezegde maatregelen 
goed uit te voeren, het effect daarvan te volgen en 
zo nodig bij te sturen. Dit betreft onder meer toe- 
passing van strengere driftreductietechnieken op 
het gehele perceel, een beperkte verbreding van 
teeltvrije zones voor sommige teelten en ontwikke-
ling en implementatie van zuiveringstechnieken in 
de glastuinbouw. Bij normoverschrijding van een 
middel is het aan de toelatingshouders van de be- 
treffende actieve stof om een emissiereductieplan 
op te stellen, zodat normoverschrijding wordt 
teruggedrongen. Er komt een verbod op professio-

neel gebruik van chemische onkruidbestrijding 
buiten de landbouw in 2016/2017, zoals bijvoor-
beeld veel gemeenten nu nog doen. Voor particulie-
ren wordt het gebruik op verhardingen in 2016 ook 
verboden.
Op 1 januari 2018 moeten glastuinbouwbedrijven 
die afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen 
lozen op oppervlaktewater of riolering beschikken 
over een functionerende zuiveringsinstallatie met 
voldoende rendement. Afspraken hierover zijn 
vastgelegd in de bestuurlijke overeenkomst over 
zuivering in glastuinbouw. Ook het Deltapro-
gramma Agrarisch Waterbeheer richt zich mede  
op terugdringen van de uitstoot van gewasbe- 
schermingsmiddelen op regionale schaal. Daarnaast 
zijn er initiatieven vanuit producenten van en 
handelaren in gewasbeschermingsmiddelen om 
onder andere erfemissies terug te dringen, zoals het 
project Train Operators to Promote management 
Practices & Sustainability (http://www.nefyto.nl/
Publicaties/TOPPS-Water). Waar mogelijk worden 

5   www.nefyto.nl/Publicaties/TOPPS-Water

Beleef de Berkel 

De Berkel is weer een dynamische rivier die, zoals 
vroeger, door het landschap slingert. Uitdagend en 
uitnodigend voor mensen, dieren en planten om er 
te leven, werken en recreëren. De Berkel slingert 
weer tussen Almen en Zutphen en stuw Besselink is 
passeerbaar voor vissen. Het water wordt zo 
schoner en het Berkeldal natuurlijker. Ook is er meer 
gelegenheid voor recreatie. Dit project van water-
schap Rijn en IJssel is in 2014 afgerond.

Meer informatie: http://www.wrij.nl/thema/
actueel/projecten/beleef-berkel/ 
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afspraken in Green Deals vastgelegd. In 2018 is een 
tussenevaluatie gepland. Zo nodig wordt besloten 
tot aanvulling of aanscherping van het beleid om de 
ambitie voor 2023 waar te maken.

Aanpak geneesmiddelen

Voor een goede aanpak van geneesmiddelen in 
grond- en oppervlaktewater is het van belang naar 
de hele keten te kijken. Dat gebeurt langs 3 sporen: 
1.  Joint fact finding: gezamenlijk werken aan het in 

beeld krijgen van de opgave en de effectiviteit van 
maatregelen.

2.  No regret maatregelen: op korte termijn vaart  
maken met maatregelen die hoe dan ook  
zinvol zijn om emissies te verminderen. Een 
voorbeeld hiervan is inzamelen van ongebruikte 
geneesmiddelen, maatregelen op het gebied  
van waterzuivering en de afbreekbaarheid van 
röntgencontrastmiddelen.

3.  Internationale samenwerking: bijvoorbeeld bij  
de toelatingsprocedures die in Europees verband 
vastgesteld worden.

Verder wordt de monitoring van deze stoffen 
verbeterd in oppervlakte- en grondwater en in het 
bijzonder rond drinkwaterwinningen.
Om de ketenaanpak tot een succes te maken is de 
bijdrage van partijen uit iedere fase van de keten 
(van de farmaceutische sector tot en met de zorg-  
en watersector) van groot belang. In de periode tot 
2017 wordt onderzocht welke maatregelen het 
meest effectief zullen zijn. De aanpak moet in 2018 
tot een uitvoeringsprogramma leiden.

Zoetwater getijdengebied 
Sophiapolder 

De Sophiapolder is een eiland in de Noord tussen 
Dordrecht en Alblasserdam. De polder ontstond in 
1856 door inpoldering van een aantal zandbanken 
en is lange tijd in gebruik geweest als landbouw-
gebied. In 2007 is besloten om het eiland om te 
vormen tot een gebied met moerasnatuur, dat een 
schakel vormt in de Ecologische Hoofdstructuur. De 
Noord is een KRW-waterlichaam met een op het 
moment ontoereikende ecologische score. De 
uitvoering is gestart in 2010. In juni 2012 is het 
nieuwe natuureiland feestelijk geopend. 

Meer informatie: http://www.zuidhollandsland 
schap.nl/tag/sophiapolder/ 
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Zwerfvuil en microplastics

Zwerfvuil op zee (“plastic soep”) heeft negatieve 
gevolgen voor het mariene ecosysteem, maar het 
beïnvloedt ook de beleving op binnenwateren en  
is na afbraak een mogelijke bron voor microplastics. 
Maatregelen zijn vooral gericht op preventie bij de 
verschillende bronnen, bewustwording en het 
sluiten van productketens. Een succesvol voorbeeld 
is de structurele samenwerking van ruim 20 partijen 
(gemeenten, provincie, waterschappen, terrein-
beheerders, maatschappelijke organisaties en 
vrijwilligers) langs de oevers van de Maas  
(www.schonemaas.nl). Deze samenwerking is 
uitgebreid naar de Brabantse Maasgemeenten.  
Er wordt gekeken naar toepassing in andere 
gebieden. Een belangrijk onderdeel van de aanpak 
is een ophaalregeling voor zwerfvuil.
In het programma van maatregelen voor de 
Kaderrichtlijn Mariene Strategie zijn zwerfvuil en 
microplastics opgenomen. Het streven is om ook  
bij dit onderwerp te komen tot Green Deals, 
bijvoorbeeld voor afgifte en verwerking van afval, 
het terugdringen van het gebruik van ballonnen en 
een Europese aanpak van terugdringen van 
microplastics.

Samenwerken bij uitvoering

Bij uitvoering is het streven meer samen te werken 
met maatschappelijke organisaties, zoals agrarische  
organisaties, terreinbeheerders of recreatie-organi-
saties. Initiatieven vanuit deze organisaties worden 
waar mogelijk ondersteund. Waar mogelijk worden 
concrete afspraken gemaakt samenwerking met 
maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld in de 
vorm van Green Deals.
Zo zijn er zijn afspraken gemaakt of in voorberei-
ding met HISWA (gebruik van aangroeiwerende 
verf ), een Green Deal Groene Gewasbeschermings-
middelen, de hengelsportsector (loodgebruik in 
sportvisserij), en Green Deals Gewasbescherming 
Recreatie, Sportvelden en Particulieren. 
Ook in de recreatiesector (in de Toekomstvisie 
Waterrecreatie 2025), de sportvisserij en de 
industriesector (Duurzaam Watergebruik) zijn er 
initiatieven. Het Havenbedrijf Rotterdam en het 
Wereld Natuur Fonds werken samen aan een 
gezonde delta waar een dynamisch ecosysteem en 
een bloeiende haven samengaan. Een coalitie van  
6 natuurorganisaties werkt samen met overheden  

in het gebied om van het Haringvliet weer een 
dynamisch gebied te maken waar de natuur én 
regionale economie bloeien. In het Markermeer 
wordt het natuurproject Markerwadden gereali-
seerd, een initiatief van Natuurmonumenten samen 
met het Rijk en de provincies.

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer heeft als doel 
met specifieke maatregelen gelijktijdig de land-
bouwstructuur te verduurzamen en wateropgaven  
te realiseren. Concreet doel is om in 2021 80 % van 
de resterende waterkwaliteitsproblemen op een 
motiverende en stimulerende wijze op te lossen en 
in 2027 100 %. Dit wordt bereikt door de agrarische 
ondernemers te stimuleren, de samenwerking met 
waterbeheerders te bevorderen en een werkwijze te 
ontwikkelen waarmee wateropgaven in het 
landelijk gebied kunnen worden vertaald in uit te 
voeren maatregelen op individuele landbouwbedrij-
ven. In ongeveer 40 gebieden zijn gebiedsprojecten 
gestart of worden initiatieven daartoe ondernomen. 
Zie www.agrarischwaterbeheer.nl.

Het Ketenakkoord Fosfaatkringloop is in 2011 
gesloten tussen 20 partijen uit het Nederlandse 
bedrijfsleven, wetenschap, maatschappelijke 
instellingen en de overheid. Doel is zuinig omgaan 
met de in de toekomst schaarser wordende 
grondstof fosfaat en te komen tot een zoveel 
mogelijk gesloten fosfaatkringloop waardoor ook 
de uitstoot van fosfaat naar grond- en oppervlakte-
water beperkt wordt. https://zoek.officielebekend 
makingen.nl/kst-32852-28.html  

Kosten en kostenverdeling 

De kosten van de gebiedsgerichte maatregelen  
(zie pag 21) bedragen circa € 1370 miljoen voor de 
uitvoeringsperiode van 6 jaar. 

Diagram 7: Verdeling kosten waterbeheer Nederland

†

www.schonemaas.nl
www.agrarischwaterbeheer.nl. 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32852-28.html
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Ook maatregelen voor Natura 2000 gebieden en 
andere extra maatregelen brengen kosten met zich 
mee. Diagram 8 geeft een vergelijking van 
de kosten voor de gebiedsgerichte maatregelen ten 
opzichte van de totale kosten voor waterbeheer in 
Nederland. 

De financiering is vastgelegd in water(beheer)
plannen en meerjarenbegrotingen van de verschil-
lende overheden. Omdat veel projecten meerdere 
doelen dienen, meerdere bronnen benutten en als 
‘gebiedsontwikeling’ in de markt gezet worden, is 
het precieze bedrag per maatregel en per partij vaak 
niet te geven. Wel is de verdeling bekend van de 
totale kosten. 
Deze zijn aangegeven in diagram 7. De verdeling van 
de kosten voor de KRW-maatregelen is hiermee 
vergelijkbaar, als de bijdrage van de drinkwaterbe-
drijven achterwege wordt gelaten. 
Het grootste deel van deze kosten worden gefinan-
cierd door heffingen van waterschappen en 
gemeenten en de rijksbijdrage voor Rijkswaterstaat. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Europese 
subsidies zoals POP, LIFE, Interreg en Horizon 2000. 

Een speciale vorm van financiering zijn beheerver-
goedingen. Dit zijn afspraken tussen waterschappen 

en agrariërs, waarbij de agrariërs afspreken dat zij 
het laatste strookje land langs een watergang niet 
meer gebruiken voor productie en het waterschap 
betaalt een beheervergoeding en zorgt voor de 
herinrichting van de grond (bijvoorbeeld door het 
aanleggen van een natuurvriendelijke oever).

Financiering kan ook worden gebruikt om prikkels 
te geven om duurzaam om te gaan met water. 
Prijsprikkels werken echter niet overal. Zo zijn de 
kosten voor drinkwater (circa 1,5 euro per m3) 
onvoldoende om te voorkomen dat kraanwater 
wordt gebruikt voor beregening van tuinen. 

In navolging op het advies van de OESO (https://
www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/ 
2014/03/17/oecd-studies-on-water-water-governan 
ce-in-the-netherlands-fit-for-the-future), zal er de 
komende periode onderzoek worden gedaan om de 
mogelijkheden van kostenterugwinning en 
prijsprikkels breder in beeld te krijgen. Hierbij 
wordt verkend hoe het principe van “de vervuiler, 
veroorzaker, gebruiker betaalt” nog beter kan 
worden toegepast, welke financiële instrumenten 
nuttig en effectief kunnen zijn en of en hoe 
prijsprikkels een rol kunnen spelen. Deze eerste 
verkenning zal halverwege 2016 gereed zijn.

Diagram 8 Kosten gebiedsgerichte maatregelen KRW in vergelijking met kosten waterbeheer

†

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/03/17/oecd-studies-on-water-water-governance-in-the-netherlands-fit-for-the-future
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Hoe staan we er voor in 
2027?
Hoe staat de waterkwaliteit er in 2027 voor als alle 
maatregelen uit de stroomgebiedbeheerplannen 
2016-2021 en ook de maatregelen voor 2022-2027 
zijn uitgevoerd? Prognoses laten een gemengd 
beeld zien. Een prognose kent altijd onzekerheden, 
en het maakt ook uit welke uitgangspunten worden 
gekozen. Een prognose van het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) gaat uit van de maatregelen 
zoals die nu in de plannen zijn opgenomen. Er is 
geen rekening gehouden met extra maatregelen 
zoals bijvoorbeeld in het DAW, met innovaties en 
met eventuele extra maatregelen die worden 
toegevoegd in het 3e stroomgebiedbeheerplan  
of bijvoorbeeld in een volgend Actieprogramma 
Nitraat.  
Dat leidt er mede toe dat de doelen voor biologie 
maar in ruim een kwart van de oppervlaktewater-
lichamen worden gehaald.

Chemische kwaliteit oppervlaktewateren

Diagram 9 laat zien dat in Maas, Schelde en Eems in 
2027 80% tot 90% van de waterlichamen voldoet 
voor alle stoffen van de chemische toestand. In Rijn 
ligt dat met 54% lager. Landelijk zal de chemische 
kwaliteit naar verwachting voor alle stoffen voldoen 
in 2 van de 3 waterlichamen. Resterende problemen 
zijn er dan vooral met ubiquitaire stoffen, zoals 
PAK’s, kwik en tributyltin. Extra maatregelen lijken 
niet echt voor handen. Voor kwik worden wereld-

wijd afspraken gemaakt om de uitstoot te verminde-
ren. Het is niet goed in te schatten hoe lang de 
stoffen nog in het water worden aangetroffen.

Inrichting

De verwachting is dat de inrichting van waterlicha-
men in 2027 goeddeels op orde is. Ook de barrières 
voor vismigratie zullen zijn verdwenen. Plaatselijk 
kan verdroging nog wel een probleem zijn. Op 
welke termijn de effecten op de ecologie zichtbaar 
zullen zijn valt niet goed te zeggen. Andere onzekere 
factoren zijn de gevolgen van klimaatverandering 
en de invloed van exoten zoals de Quaggamossel.

Nutriënten

Het stikstof- en fosforoverschot op landbouwgron-
den zal afnemen, maar het effect van het huidig 
beleid op het oppervlaktewater is tot 2027 beperkt. 
De belasting met stikstof en fosfor zal gemiddeld 
met 5% zijn afgenomen, maar in het westelijke 
klei- en veengebied neemt de belasting iets toe. 
Volgens modelberekeningen van het Planbureau 
voor de Leefomgeving neemt het aantal water- 
lichamen dat voldoet voor stikstof en fosfaat 
beperkt toe (zie kaart 3). Deze berekeningen gaan 
uit van voortzetting van het huidige landelijke 
beleid en nemen niet alle gebiedsgerichte maat-
regelen mee. Een analyse van trends van meetge-
gevens geeft een positiever beeld: voor stikstof 

Diagram 9

†
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vertonen de metingen bij vrijwel alle waterschap-
pen die genoeg meetlocaties hebben om een 
uitspraak over te doen, een duidelijke neerwaartse 
trend. Voor fosfor is dat bij iets meer dan de helft 
van de waterschappen het geval (Zie kaart 3, bron: 
rapport Toestand- en trendanalyse voor nutriënten 
op KRW-meetlocaties, Deltares). Op grond van deze 
trends en de het uitgangspunt dat waar nodig nog 

aanvullende maatregelen worden genomen 
(bijvoorbeeld in een vervolg op het 5e Actiepro-
gramma Nitraat) komt een prognose van de water- 
beheerders uit op meer dan 95% doelbereik in 2027.

Biologie

De biologische kwaliteitselementen worden door 
verschillende factoren beïnvloed. Vooral nutriënten 

Diagram 10

Kaart 3

Oordeel per waterschap over de significantie van de trend voor N-totaal (links) en P-totaal (rechts) 
(resultaat van de Theil-Sen hellingschatter)

Legenda
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Legenda
Oordeel P-totaal
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en de inrichting van watersystemen zijn belangrijk. 
Verwacht wordt dat de chemische stoffen nu en in 
de toekomst een beperkt effect hebben op de 
doelen voor de biologie, maar dit is niet goed 
bekend. Ook hier is er een verschil tussen de 
landelijke modelberekening en de prognose van de 
waterbeheerders. Diagram 11 geeft de prognose 
voor heel Nederland op basis van de landelijke 
modelberekening. Bovendien blijkt uit deze 
berekeningen dat zelfs als doelen voor nutriënten 
overal wel gehaald zouden worden, doelen voor de 
biologie in iets minder dan de helft van de 
waterlichamen niet gehaald worden.

Waterbeheerders gaan in hun prognose uit van extra 
maatregelen en komen daardoor uit op vrijwel 
100% in 2027. Ook hier lijken waarnemingen een 
positiever beeld te geven dan modeluitkomsten. 
Een rapport van het Wereldnatuurfonds  
(https://www.wnf.nl/nieuws/nieuws-en-resultaten/
bericht/diersoorten-in-nederland-laten-voorzichtig-
herstel-zien.htm) bevestigt de positieve trend. Vanaf 
2016 zal verder worden gewerkt aan een onderbou-
wing van de prognoses, zodat in 2021 kan worden 
beslist of en waar extra maatregelen zinvol zijn of 
dat bijstelling van doelen aan de orde is. 

Grondwater

Naar verwachting zullen in 2027 alle grondwater-
lichamen voldoen voor zowel kwantiteit als 
kwaliteit, met uitzondering van het oordeel over  
de hoeveelheid grondwater voor natuurgebieden. 
Deze zal in een derde tot de helft van de grond-
waterlichamen nog niet voldoende zijn. Dit komt 
doordat het Natura 2000-proces niet synchroon 
loopt met de Kaderrichtlijn Water.

Diagram 11

†

https://www.wnf.nl/nieuws/nieuws-en-resultaten/bericht/diersoorten-in-nederland-laten-voorzichtig-herstel-zien.htm
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Meer informatie:

• Downloaden stroomgebiedbeheerplannen www.helpdeskwater.nl/sgbp
• Nationaal Waterplan www.platformparticipatie.nl/nwp
• Helpdesk Water  www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/
• Essay Blue Economy http://tinyurl.com/jvrwv42
• Nota Gezonde Groei, Gezonde Oogst https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/05/14/

gezonde-groei-duurzame-oogst-tweede-nota-duurzame-gewasbescherming
• Beleidsnota Drinkwater https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2014/04/25/

beleidsnota-drinkwater
• Publiekssite Ons Water www.onswater.nl

Natuurvriendelijke oevers 
Kromme Rijn

In het traject vanaf het Rijneiland in Odijk tot aan 
het bedrijventerrein de Rumpst in Bunnik zijn grote 
gedeelten natuurvriendelijk ingericht. Dit is 
onderdeel van het Synergieproject Kromme Rijn van 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Op 
meerdere trajecten vergroot het waterschap de 
variatie in stroming, richt oevers natuurlijker in en 
legt nevengeulen, stapstenen en vispassages aan. 
Ook ter plaatse van het Wetstein Pfister park in 
Bunnik zijn de oevers natuurvriendelijk ingericht. In 
totaal is ruim 5 kilometer oever aangepakt om de 
waterkwaliteit in de Kromme Rijn te verbeteren en 
de rivier een meer natuurlijk karakter te geven. 
Langs grote delen van het traject zijn er mogelijkhe-
den om te wandelen en fietsen.
In september 2015 is zijn de natuurvriendelijke 
oevers officieel geopend. 

Meer informatie: http://www.hdsr.nl/actueel/
nieuws-tbv-verkorte/bomenkap-opknappen/
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