‘Het is ons Europa’

De Vereniging voor

Waterstaatsbestuur en Waterstaatsrecht hield een bijeenkomst over misschien wel de verstrekkendste van alle waterplannen: de Europese
Kaderrichtlijn water, waar een opmerkelijke spreker te gast was: Jörg Janning, van het milieuministerie van Nedersaksen.

–––– Jasper Dik
e toon van het betoog was bij
tijden bijna luchtig, wat, als de
Europese Kaderrichtlijn Water ter
sprake is, niet iedere dag gebeurt.
De referent was Jörg Janning
namens het milieuministerie van de Duitse
deelstaat Nedersaksen, die vertelde dat hij
van Brussel tevredenheid verwachtte met de
implementatie van de kaderrichtlijn in zijn
deelstaat. Zo zelfbewust klinkt zelden een uiteenzetting over misschien wel het verstrekkendste van alle toekomstplannen in het

D

waterbeheer. Sommigen onder de ongeveer
dertig aanwezigen in het waterschapshuis
van Reest en Wieden leken opgelucht toen
Janning in de afsluitende discussie een pleidooi afstak tegen al te moeilijk te verwerkelijken maatregelen. ‘Het heeft geen zin milieupolitiek te formuleren alsof we mensen van
het ecologisch systeem kunnen uitsluiten’,
zei hij. ‘Ja, het belangrijkste aan de Europese
kaderrichtlijn is de ecologie. Maar op de
tweede plaats is er de economie en op de
derde de sozialverträglichkeit.’

–––– Janning was op uitnodiging van de
Vereniging voor Waterstaatsbestuur en waterstaatsrecht naar Meppel afgereisd, waar de
Noord-Oostelijke afdeling van deze vereniging
op de tiende mei een bijeenkomst over de
EKRW had belegd. ‘Het bestuurlijk raamwerk,
het stramien is er’, zei dijkgraaf van Reest en
Wieden Marga Kool in haar inleiding, ‘nu moet
er geweven worden. Welke politieke ambitie
moeten we hebben? Tot waar reikt onze
bestuurlijke vrijheid? Hoe verhouden onze
idealen zich tot de praktijk?’

–––– Het was vooral de praktijk die de verschillende sprekers belichtten. Everarhdus
Togtema herinnerde aan de deelstroomgebiedsplannen die in 2009 ter tafel moeten
komen en waarin de doelstellingen zullen
staan waaraan de Europese Commissie
Nederland zes jaar later zal houden. ‘Er
lopen voor het zover is nog de nodige apen
en beren op de weg.’ De notitie van de
staatssecretaris Pragmatische implementatie Europese Kaderrichtlijn Water in
Nederland was vers verschenen. ‘De kader-

richtlijn behelst een aanzienlijk grotere
opgave dan verwacht’ parafraseerde
Togtema een passage. ‘”Alle sectoren
zullen daar de gevolgen van ondervinden”’,
staat er- nou, niet dreigend, maar dat is wel
iets waar iedereen naar kijkt.’
–––– Net als Togtema stelde Joost
Huurman, die namens de stroomgebied
commissie Rijn & Maas het woord voerde,
dat Nederland tot de achterblijvers behoorde, omdat het de kaderrichtlijn nog niet in
haar wetgeving heeft geïmplementeerd.
‘Dat is niet zo geweldig tactisch, zeker niet
als je straks voorzitter van de Europese
Commissie bent’, waarschuwde Huurman.
In laaggelegen gebieden, zoals Nederland
en ook Nedersaksen, zijn ecologische
doelen moeilijk te verwerkelijken, maar toch
kan juist daarom de EKRW er zijn nut
bewijzen. ‘De kaderrichtlijn biedt de kans
om van hooggelegen partijen te vragen
maatregelen te treffen om vervuiling tegen
te gaan’, aldus Huurman.
–––– Een aspect dat niet vaak aan de orde
komt is de publieke participatie die de
Europese Kaderrichtlijn Water vraagt. Het is
volgens Huurman nog maar de vraag of dat
een haalbare doelstelling zal blijken te zijn.
‘We proberen de EKRW de onze te maken,
maar we omvatten nog maar een kleine
groep.’Janning sprak vooral over de beoordeling van de wateren in Nedersaksen.

ben doorstaan’: als dat het geval is, heten
ze kunstmatig. Volgens Janning heeft het
Nedersaksische milieuministerie de beoordeling voor waterlichamen buiten de politieke arena kunnen houden door de classificatie te laten uitvoeren op grond van al
beschikbare gegevens.
–––– In maart 2005 brengt de deelstaat een
rapportage uit die duidelijk moet maken wat
de in 2009 te verschijnen beheersplannen
zullen vergen. Net zo min als de
Nederlandse staatssecretaris van Verkeer
en Waterstaat Schultz van Haegen (zie het
interview met haar in de EKRW-special bij
dit nummer) verwacht Janning dat
Nedersaksen alle doelstellingen in 2015 zal
hebben gehaald: zijn hoop is gevestigd op
de mogelijkheid om uitzonderingen te
maken op grond van artikel 4 van de kaderrichtlijn.
–––– Zeer bezorgd leek Janning niet. Hij
waarschuwde voor al te hooggestemde
verwachtingen waar de plaatselijke praktijk
niet aan kan voldoen: de kaderrichtlijn hoort
juist ten bate van die plaatselijke praktijk te
werken. In haar slotwoord gaf Marga Kool
hem daarin gelijk: ‘We moeten niet te
angstig zijn. Het is ons Europa.’
–––– Meer informatie over de
Nedersaksische implementatie van de
kaderrichtlijn: www.mu1niedersachsen.de

We moeten niet te angstig
zijn: het is ons Europa
Evenmin als in Nederland zijn er bijster veel
wateren die als natuurlijk aangemerkt kunnen worden. Als waterlichamen ‘door
gebruik onomkeerbare veranderingen heb-
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–––– Dit nummer van Het Waterschap gaat
vergezeld van een special over de Europese
Kaderrichtlijn water.
––––
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