Uitstel voor uitvoering
KRW-maatregelen
Nederland gaat maximaal uitstel vragen voor de uitvoering van de maatregelen
in het kader van de Kaderrichtlijn Water. Het totaal aan maatregelen blijkt
namelijk vijf tot zes miljard euro te gaan kosten. Dat kan alleen opgehoest
worden door de betrokken overheden als de aanpak gefaseerd gebeurt.
Niet alle maatregelen kunnen voor 2015, zoals de Europese Unie voorstaat,
uitgevoerd zijn. In principe mag tot drie maal vier jaar uitstel gevraagd
worden, als dat maar gemotiveerd gebeurt. In de Decembernota 2006
stond oorspronkelijk 2,5 miljard euro opgenomen voor de KRW, maar in het
definitieve stuk dat door de ministerraad op 15 december jl. is besproken, was
het bedrag eruit gehaald.
watertaken. Een nieuw juridisch instrument
voor de waterschappen wordt de projectprocedure. Bijvoorbeeld bij de aanleg van
primaire waterkeringen, maar ook bij de
aanleg van waterbergingsgebieden, is het
straks mogelijk om buiten de autonomie van
de gemeente om procedures te beginnen
die de aanleg mogelijk moeten maken. Dit
om een heleboel overleg met alle betrokken
gemeenten te besparen. Het middel zou
door de provincie ingezet kunnen worden bij
waterberging in een beekdal.

Waterschapswet

Gemeenten moeten de komende jaren veel geld gaan steken in het watersysteem. Ondergelopen singels in het
centrum van Rotterdam.

E

én en ander bleek tijdens een
congres van Studiecentrum voor
Bedrijf en Overheid over de actuele
wet- en regelgeving op watergebied op 20
december in Vlaardingen. Daar sprak onder
andere procesmanager KRW Rijn-West,
Rob Immink. Hij ging in op de maatregelen
voor een betere waterkwaliteit in Noord- en
Zuid-Holland, de westelijke helft van Utrecht,
het rivierengebied van Gelderland en een
gedeelte van Noord-Brabant. In dit gebied
is reeds voor meer dan één miljard euro aan
maatregelen voorgenomen in bestaande
uitvoeringsplannen. Die maatregelen
moeten ervoor zorgen dat de waterkwaliteit
niet verder achteruitgaat. In vrijwel alle
gebieden is flinke vooruitgang mogelijk als
extra emissiemaatregelen worden gecombineerd met extra aanpassingen in het
watersysteem. De komende jaren zullen de
gemeenten het meeste geld moeten gaan
inbrengen, zo verwacht Immink. Werkzaamheden met betrekking tot de riolering in zijn
algemeenheid vergen namelijk de hoogste
kosten.

Waterwet
Tijdens het congres kwamen alle nieuwe
waterrichtlijnen en -wetten aan bod, op
de op 12 december door het Europees
Parlement aangenomen Grondwaterrichtlijn na. In feite blijven er straks twee
grote waterwetten over: de Waterwet en de
Waterschapswet. De nieuwe Wet gemeente-
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lijke watertaken wordt mettertijd onderdeel
van de Waterwet. Die Waterwet, die negen
bestaande wetten gaat vervangen, kreeg
veel aandacht. Volgens Jos van Dalen,
programmaleider Water & Bestuur van DG
Water, biedt de wet meer mogelijkheden
voor integraal waterbeheer, omdat het
watersysteem als geheel centraal staat (dus
oppervlaktewater + grondwater + waterkeringen + oevers). Ook moet de Waterwet
ervoor zorgen dat de doorwerking van
waterbeleid in de ruimtelijke ordening
verbetert, de bevoegdheden helderder
toebedeeld worden en zowel bedrijven
als burgers gemakkelijker bij de overheid
(gemeente) terecht kunnen voor waterzaken
(in de vorm van één loket). De Waterwet
gaat vermoedelijk in 2008 in werking
treden. Tot nu toe was de Tweede Kamer
positief, maar nog onduidelijk is of met de
nieuwe samenstelling daarin verandering
optreedt. Het is ook de bedoeling dat Rijk,
provincies en waterschappen tegelijkertijd
om de zes jaar hun waterplannen herzien
en op elkaar laten aansluiten. Wat de status
van de gemeentelijke waterplannen wordt,
is nog niet duidelijk. Vanwege het grote
aantal gemeenten en het feit dat sommige
gemeenten helemaal geen waterplan (willen)
maken, wordt de noodzaak om die er ook bij
te betrekken, niet zo gezien.
De waterakkoorden tussen gemeenten en
waterschappen worden meegenomen bij
de discussie rond de Wet gemeentelijke

Herman Havekes van de Unie van Waterschappen maakte zich tijdens zijn uitleg over
de nieuwe Waterschapswet bezorgd over
opnieuw geuite kritiek over het bestaansrecht van de waterschappen. Dat gebeurde
half december tijdens de behandeling van de
wet in de Eerste Kamer. Hij hoopte dat staatssecretaris Schultz van Haegen, die weer terug
is van zwangerschapsverlof, de Eerste Kamer
in januari goed van repliek kan dienen.
Havekes putte in ieder geval hoop uit het
rapport van Vellinga (zie pagina 7), waarin die
een pleidooi houdt om de financiering van
de waterkeringen weg te halen bij het Rijk en
neer te leggen bij de waterschappen.
(zie ook H2O nr. 2, pag. 18 en H2O nr. 16, pag. 12).

Wet gemeentelijke watertaken
Willem van Douwen van de gemeente
Alkmaar en gemeenteambassadeur Water
Rijn-West blijft positief over het ontwerp van
de Wet gemeentelijke watertaken (zie H2O nr.
18, pag. 21). Volgens Van Douwen is het goed
dat de zorgplicht voor grondwater geregeld
wordt. De gemeente is voortaan verplicht
het onderwerp te agenderen en de burger
kan niet meer van het kastje naar de muur
gestuurd worden. Winst is volgens hem ook
de verruiming van het rioolrecht naar een
waterheffing. Elke gemeente kan de nieuwe
gemeentelijke watertaken daardoor op een
duidelijke wijze bekostigen. Of de opgenomen
zorgplicht voor hemelwater nodig was,
betwijfelt Van Douwen. Hij twijfelt ook over de
doelmatigheid van afkoppelen. Afkoppelen
kan ook vervuiling van straat, gebouwen en
verkeer verder verspreiden. Bovendien zijn met
afkoppelen flinke kosten gemoeid.
Als een echt zwak punt noemde Van Douwen
de afhankelijkheid van de gemeentepolitiek.
Als de raad van een bepaalde gemeente er
weinig voor voelt om de rioolheffing op te
schroeven, zullen de benodigde rioleringswerkzaamheden én de nieuwe watertaken
van de gemeenten ook in het gedrang komen.
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Miljarden extra nodig voor
waterbeheer
Voor zowel de verbetering van de waterkwaliteit in Nederland als het voorkomen
van wateroverlast is tot het jaar 2027 in
totaal zo’n 14 miljard euro extra nodig,
zo staat het in de Decembernota 2006
verwoord, die de ministerraad twee weken
geleden naar de Tweede Kamer heeft
gestuurd.
Een deel van de 14 miljard euro moet
worden gebruikt om de kwaliteit van
oppervlakte- en grondwater te verbeteren
en te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water. De rest van het geld is
bestemd voor de uitvoering van de agenda
Waterbeheer 21ste eeuw.
Het kabinet heeft besloten de maatregelen
voor het verbeteren van de waterkwaliteit te
faseren tot 2027 in plaats van 2015. Hierdoor
worden de kosten gespreid. De maatregelen
ter beperking van wateroverlast moeten wel
uiterlijk 2015 worden uitgevoerd, vindt het
kabinet.
De Decembernota is de tweede nota in
een serie van drie. Deze nota’s geven de
stand van zaken weer met betrekking tot
de stroomgebiedsbeheersplannen die
waterbeheerders in het kader van de KRW
moeten maken.

Agenda Waterveiligheid
De Tweede Kamer ontving van de Ministerraad ook de agenda Waterveiligheid 21ste
eeuw. Het doel hiervan is het actualiseren
van preventiebeleid, zodat grootschalige
overstromingen worden voorkomen.
Daarnaast wordt in de agenda aandacht
gevraagd voor het beperken van overstromingsschade en voor waterveiligheidsbewustzijn. Het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, de Unie van Waterschappen en
het Interprovinciaal Overleg zijn inmiddels
gestart met de tweede fase van Veiligheid
Nederland in Kaart, een grootschalige
studie naar de kansen op en gevolgen van
overstromingen. De komende periode wordt
de dialoog over waterveiligheid intensief
voortgezet. Waar nodig wordt aanvullend
onderzoek gedaan. Eind 2008 worden
de resultaten van deze verkenning naar
de Tweede Kamer gestuurd en wordt de
agenda Waterveiligheid 21ste eeuw nader
uitgewerkt.

Van 21 tot en met 25 oktober werd
in Dallas de WEFTEC 2006 gehouden.
Een jaarlijks terugkerend evenement
met een beurs en een congres op
het gebied van water, vergelijkbaar
met de Aquatech, maar dan groter.
Volgens de organisatie is het de
grootste op het gebied van de
waterkwaliteit ter wereld. WEF staat
voor Water Environment Federation,
en is in Amerika de vakvereniging
voor water en afvalwater.

•

V

anuit Nederland waren elf vertegenwoordigers van adviesbureaus DHV
en Grontmij, leveranciers Bosman,
Paques en Piralisi en Waterschap Hollandse
Delta aanwezig. De redenen voor het bezoek
aan de WEFTEC varieerden; de meesten
bezochten het congres, enkelen uitsluitend de
beurs. Ook werd de WEFTEC benut voor het
onderhouden van contacten met licentienemers en bestaande en nieuwe klanten.
Het aanbod op de beurs kan worden
vergeleken met Aquatech. Wel valt op
dat er meer leveranciers van complete
systemen vertegenwoordigd zijn, alsmede
adviesbureaus. Het aanbod van producten
en de diversiteit ervan is groter dan op
Aquatech. Enerzijds waren veel producenten
aanwezig die ook in Nederland komen,
zoals die van diverse membraanfiltratiesystemen, anderszijds werden nicheproducten
aangeboden, zoals vele soorten dragers voor
slibretentie. Ook was veel nieuw aanbod
op het gebied van bijvoorbeeld verbeterde
roostergoedverwijdering te bekijken.
Voorafgaand aan het congres vonden 25
specialistische workshops plaats. In het
oog springende onderwerpen waren de
membraanbioreactor, desinfectie van
afvalwater en nutriëntenverwijdering. Het
congres kenmerkte zich door een zeer
groot aanbod. In 2,5 dag werden 95 sessies
gehouden, goed voor rond de 500 presentaties. Gemiddeld werden bijna 20 sessies
parallel gehouden, waardoor het soms
moeilijk kiezen was. Het is daarom ook niet
doenlijk een overzicht te geven van de
onderwerpen die op het congres aan de orde
zijn geweest. Elk denkbaar onderwerp op
het gebied van water en afvalwater heeft wel
ergens aandacht gekregen.
Enkele opvallende zaken:
•
Steeds vaker wordt op het gebied van
afvalwater gestreefd naar zeer lage

•

•

•

•

effluentconcentraties voor stikstof (enkele
mg/l) en fosfaat (enkele tienden van mg/l)
vanwege aangescherpte milieueisen en
lozing op gevoelige oppervlaktewateren
en het toenemend belang van hergebruik
van water;
In een openingspresentatie van dr. James
Barnard, bekend vanwege zijn werk op het
gebied van biologische nutriëntenverwijdering, werd een overzicht gegeven van
de geschiedenis, de huidige praktijk en de
toekomst op het gebied van nutriëntenverwijdering en met name recycling van
fosfaat. Barnard wees op het tekort aan
fosfaatbronnen, waarmee generaties na
ons ongetwijfeld te maken zullen krijgen.
Opvallend was dat enkele Nederlandse
ontwikkelingen met name werden
genoemd: Anammox, de Crystalactor (voor
fosfaatverwijdering) en aeroob korrelslib
oftewel Nereda;
Microverontreinigingen, en hormoonverstorende stoffen in het bijzonder, vormen
een groeiend aandachtsgebied;
Redelijk vaak worden dragersystemen voor
slibretentie toegepast. In Nederland is
deze methode nauwelijks gangbaar;
Een gehele ochtendsessie werd gewijd aan
technieken voor deelstroombehandeling,
met onder andere presentaties van Debby
Berends van DHV over het BABE-proces
en Jan Willem Mulder van Waterschap
Hollandse Delta over het SHARON-proces.
Paul Roeleveld van Grontmij trad op als
vice-voorzitter van deze goedbezochte
bijeenkomst;
Arie van der Vlies gaf een presentatie over
de waterhuishouding bij Hollandse Delta,
onder meer in het licht van de voorspelde
zeespiegelstijging.

Samenvattend kan worden gesteld dat
de WEFTEC in 2006 veelzijdig, informatief
en leerzaam was. Tegelijk kunnen we
constateren dat we met enkele Nederlandse
ontwikkelingen als SHARON, BABE,
Anammox en Nereda soms in de voorhoede
van de wereldwijde technologische ontwikkeling opereren. Desondanks is ook duidelijk
dat er naast onze eigen ontwikkelingen nog
veel meer aanbod is van technologieën en
technieken dan waarvan we ons hier bewust
zijn.
De volgende WEFTEC vindt plaats in San
Diego van 13 tot 17 oktober 2007.
Jan Willem Mulder
(Waterschap Hollandse Delta)
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