
Bijlage B: Koppelingstabel Stroomgebiedbeheerplan en bijlage VII KRW

Voorwaarden KRW-Bijlage VII Behandeld in stroomgebiedbeheerplan in

Stroomgebiedbeheerplannen dienen de volgende elementen te omvatten: Hoofdtekst Bijlagen Kaartenatlas

1. Een algemene beschrijving van de kenmerken van het 

stroomgebiedsdistrict zoals voorgeschreven in artikel 5 en bijlage II. 

Deze moet bevatten:

1 1-7

1.1. voor oppervlaktewateren: 1.2

- kaarten met de ligging en de grenzen van de waterlichamen,  3, 4

- kaarten van de ecoregio's en typen oppervlaktewaterlichamen in het 

stroomgebied,

D 5

- bepaling van de referentieomstandigheden voor de typen 

oppervlaktewaterlichamen;

3.3 F

1.2. voor grondwater: 1.3

- kaarten met de ligging en de grenzen van de grondwaterlichamen; 7

2. een overzicht van de significante belastingen en effecten van 

menselijke activiteiten op de toestand van oppervlakte- en 

grondwater, met inbegrip van:

5 2

grondwater: alleen aantal bronnen - een raming van de verontreiniging door puntbronnen; 5.1.2 / 5.2.3 22-23

- een raming van de verontreiniging door diffuse bronnen, met inbegrip 

van een overzicht van het bodemgebruik;

5.1.3 / 5.2.2 2

- een raming van de druk op de kwantitatieve toestand van het water, 

met inbegrip van onttrekkingen;

5.1.4 / 5.1.5 / 5.2.4 

/ 5.2.5

9a

- een analyse van de andere gevolgen van menselijke activiteiten op de 

watertoestand;

5.1.6 / 5.2.1

3. vermelding en kaarten van beschermde gebieden zoals 

voorgeschreven in artikel 6 en bijlage IV;

in hoofdtekst geen kaarten 1.4 8-12

4. een kaart van de voor de doeleinden van artikel 8 en bijlage V 

gevormde monitoringsnetwerken en een presentatie in kaartvorm 

van de resultaten van de monitoringsprogramma's die uit hoofde 

van die bepalingen zijn uitgevoerd voor de toestand van:

in hoofdtekst geen kaarten 4 13-21

4.1. oppervlaktewater (ecologisch en chemisch); 4.2 13-15/18-19

4.2. grondwater (chemisch en kwantitatief); 4.3 16-17/20-21

4.3. beschermde gebieden; 4.4

5. een lijst van de overeenkomstig artikel 4 vastgestelde 

milieudoelstellingen voor oppervlaktewateren, grondwater en 

beschermde gebieden, met inbegrip van in het bijzonder aanduiding 

van de gevallen waarin gebruik is gemaakt van artikel 4, leden 4, 5, 

6 en 7, en de overeenkomstig dat artikel voorgeschreven, daarmee 

verband houdende informatie; 

alleen samenvattend, geen verwijzingen naar waterlichamen (dus geen 

lijst met GEPs) in hoofdtekst

3.3 - 3.6 F, O

6. een samenvatting van de economische analyse van het 

watergebruik zoals voorgeschreven in artikel 5 en bijlage III;

2
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7. een samenvatting van het overeenkomstig artikel 11 vastgestelde 

maatregelenprogramma, met inbegrip van de wijze waarop de 

overeenkomstig artikel 4 vastgestelde doelstellingen daardoor 

moeten worden bereikt;

6

7.1. een samenvatting van de maatregelen die vereist zijn om de 

communautaire waterbeschermingswetgeving toe te passen;

6.2 J

7.2. een verslag over de praktische stappen en maatregelen die zijn 

genomen om het beginsel van de terugwinning van de kosten van 

watergebruik in overeenstemming met artikel 9 toe te passen;

6.3.2

7.3. een samenvatting van de maatregelen die zijn genomen om aan de 

voorschriften van artikel 7 te voldoen;

6.3.4 K

7.4. een samenvatting van de beheersingsmaatregelen voor 

wateronttrekking en -opstuwing, met inbegrip van een verwijzing naar de 

registers en vermelding van de gevallen waarin vrijstelling is verleend 

overeenkomstig artikel 11, lid 3, onder e);

6.3.5

7.5. een samenvatting van de beheersingsmaatregelen welke zijn 

vastgesteld voor puntbronlozingen en andere activiteiten die de 

watertoestand beïnvloeden, in overeenstemming met artikel 11, lid 3, 

onder g) en i);

6.3.7

7.6. aanduiding van de gevallen waarin toestemming is verleend voor 

directe lozing in grondwater, in overeenstemming met artikel 11, lid 3, 

onder j);

6.3.10

7.7. een samenvatting van de in overeenstemming met artikel 16 in 

verband met prioritaire stoffen genomen maatregelen;

6.3.11 M

7.8. een samenvatting van de ter voorkoming of beperking van de 

gevolgen van accidentele verontreiniging genomen maatregelen;

6.3.12

7.9. een samenvatting van de maatregelen volgens artikel 11, lid 5, voor 

waterlichamen die waarschijnlijk de doelstellingen van artikel 4 niet 

kunnen bereiken;

6.6

7.10. nadere gegevens over de bijkomende maatregelen die noodzakelijk 

worden geacht om de vastgestelde milieudoelstellingen te bereiken;

6.4 N, P

7.11. nadere gegevens over de maatregelen in overeenstemming met 

artikel 11, lid 6, om toename van de verontreiniging van mariene wateren 

te voorkomen;

6.3.13

8. een register van alle meer gedetailleerde programma's en 

beheersplannen voor het stroomgebiedsdistrict, die betrekking 

hebben op specifieke deelstroomgebieden, sectoren, 

aangelegenheden of watertypen, alsmede een samenvatting 

daarvan;

8 Q

9. een samenvatting van de maatregelen inzake voorlichting en 

raadpleging van het publiek, de resultaten daarvan alsmede de 

planwijzigingen die daarvan het gevolg zijn;

9

10. een lijst van de bevoegde autoriteiten in overeenstemming met 

bijlage I;

10
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11. de contactpunten en procedures om de 

achtergronddocumentatie en de in artikel 14, lid 1, bedoelde 

informatie te verkrijgen, met name nadere gegevens over de in 

overeenstemming met artikel 11, lid 3, onder g) en i), vastgestelde 

beheersingsmaatsregelen en de in overeenstemming met artikel 8 

en bijlage V verzamelde concrete monitoringsgegevens.

9 (procedures) en 

10 (contactpunten)

Q
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