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De Kaderrichtlijn Water is een Europese
richtlijn waar we als waterbeheerder aan
moeten wennen maar die ons wel helpt
ons integrale waterbeheer te verbeteren.
De implementatie leidt voor zowel de
waterschappen, de provincie als het rijk
naar een herschikking van verantwoordelijkheden. Europa is een nieuwe overheid
waar de waterbeheerders zich op moeten
richten. Was tot op heden de toezichthoudende overheid niet zo streng, namelijk
het halen van een doelstelling mocht altijd
uitgesteld worden; de nieuwe overheid
schrijft doelstellingen voor die wel gehaald
moeten worden. Dat betekent voor de
waterbeheerder dat er omzichtiger gemanoeuvreerd moet worden. Doelen moeten realistisch en haalbaar zijn. Echter op
dit moment is nog niet geheel duidelijk wat
die doelstellingen precies inhouden en ook
is nog niet helder wie waar verantwoordelijk voor is. In feite heeft de waterbeheerder maar een paar instrumenten waarover
hij beschikt. Zijn deze instrumenten toereikend om de verplichtingen die de Kaderrichtlijn stelt te realiseren?

N

een, zeggen de waterschappen
in Rijn-West, want met een Wvo
en met het handhavinginstrument kun je als waterschap niet
voorkomen dat het gehalte aan

stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater
te hoog wordt. Het is primair de landelijke
overheid die met landelijk beleid bepaalt
hoeveel stikstof en fosfaat er in water voorkomt. In een ‘Verantwoordelijkheidnotitie’
opgesteld door waterschappen in RijnWest hebben de waterschappen antwoord
gegeven op de vraag wie zij verantwoordelijk achten. De verschillende implementatiestappen van de Kaderrichtlijn Water zijn
ontrafeld en per stap is een verantwoordelijke overheid benoemd. Deze notitie helpt
de waterschappen bij het vervaardigen van
het huiswerk voor de Kaderrichtlijn Water,
de positie die zij innemen in het Regionaal
Bestuurlijk Overleg (RBO) van het deelstroomgebied en de opstelling die de
waterschappen innemen of gaan innemen
in het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water
(LBOW).
–––– Een verantwoordelijkheidsnotitie is
een zoektocht naar verantwoordelijkheden.
Een andere zoektocht is die naar de schaalgrootte van de waterlichamen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
heeft gekozen voor relatief grote waterlichamen. Intern is een discussie gevoerd
over welk schaalniveau hoort bij een beleidsmatig document als een stroomgebiedsbeheerplan. Dat is niet het totale beheersgebied, als allergrootste eenheid maar ook
niet het peilgebied, als kleinste eenheid.
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Het zit er dus tussenin. Is een waterlichaam
dan één bemalingeenheid of is een waterlichaam een aantal bemalingeenheden met
eenzelfde watertype? Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft voor
deze laatste vorm gekozen. Daarbij is gebruik gemaakt van de watersystemen die al
in het 2e Waterbeheersplan zijn onderscheiden. De daarin voorkomende 60 eenheden
zijn gekarakteriseerd naar watertypen, status e.d.. Vervolgens zijn de eenheden met
een zelfde watertype, grondsoort en gelijksoortig waterstaatkundige eenheid, gegroepeerd tot één waterlichaam. Zo zijn in
eerste instantie 11 waterlichamen onderscheiden en in tweede instantie 18. Tijdens
de bestuurlijke behandeling in Rijn-West
van het eerste kaartbeeld van de waterlichamen (eerste proeve van) bleek namelijk
dat de schaalgrootte van de waterlichamen
tussen de waterbeheerders te veel verschil
vertoonde. Bestuurlijk waren deze verschillen te groot en niet goed te verklaren.
Opdracht werd gegeven om de schaalverschillen te verkleinen. De verschillen tussen
de waterlichamen in Rijn-West zijn nu verkleind. Bij deze ‘afstemmings’ actie kwam
het hoogheemraadschap Amstel Gooi en
Vecht met een nieuw inzicht.
Dat inzicht houdt in dat geen virtuele waterlichamen van de poldersloten worden
benoemd. Er wordt alleen over het hoofdsysteem aan Brussel gerapporteerd.

Argumenten voor deze opstelling zijn o.a.
1. een grote diversiteit aan slootsystemen
en slootkwaliteiten zal leiden tot een
groot aantal (kleine) waterlichamen en;
2. voor de uitwerking van doelen en maatregelen is gebiedsgericht maatwerk
nodig. Dit gebiedsgericht maatwerk past
bij de verantwoordelijkheid van waterschappen en provincies (het subsidiariteitsbeginsel) en niet bij een stroomgebiedbeheersplan voor de Rijn.
–––– Deze opstelling heeft in eerste instantie bij de waterschappen in Rijn-West en in
tweede instantie bij het voltallige RBO van
Rijn-West geleid tot een standpunt dat in
de rapportage aan Brussel (eind 2004)
alleen waterlichamen van het hoofdwatersysteem worden verwerkt. Door het RBORijn-West is een brief met dit standpunt aan
de staatssecretaris van Verkeer en Water-

staat verzonden. Een antwoord op deze
brief wordt in de loop van mei/juni 2004
verwacht.
–––– De Kaderrichtlijn Water zal het waterbeheer gaan uniformeren en op termijn de
positie van het waterbeheer versterken.
De samenwerking in een deelstroomgebied-verband heeft namelijk als positief
effect dat de waterbeheerders op een zelfde
manier hun gebied aanschouwen en analyseren. Zo zal de ecologische en chemische
analyse op een zelfde manier worden opgepakt. Veel afstemming is daarin nog
nodig omdat met het aanleveren van analysemateriaal inzichtelijk is geworden welke
gegevens wel en niet gemeten worden (de
witte vlekken) en of de waarnemingslocaties de juiste zijn. Ook wordt wederom duidelijk dat het op orde hebben van de kennis- en gegevenshuishouding bij de water-

schappen essentieel is. De jaren 2005 en
2006 zullen bij veel waterschappen gebruikt
worden om de watersysteemkennis (o.a.
verblijftijdenonderzoek en stoffenbalansen)
op te vijzelen. Onderdeel hierbij zal zijn om
overeenstemming te bereiken over het aantal stoffen waarover gerapporteerd gaat
worden en de wijze en frequentie waarop.
Zoals thans de lijst van chemische stoffen
(‘lijst van Mak’) tot stand is gekomen,
verdient geen schoonheidsprijs. De waterschappen weten heel goed welke stoffen
van belang zijn voor de waterkwaliteit.
Deze kennis moet gebruikt worden voor het
bepalen van de lijst van stoffen waarover
gerapporteerd wordt.
–––– Eigen inzicht in het waterbeheer en de
waardering van dat inzicht door andere
overheden is van wezenlijk belang voor het
slagen van de implementatie van de Kaderrichtlijn Water. Bij het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier wordt de Kaderrichtlijn Water beschouwd als een hulpmiddel voor het verbeteren van het integrale waterbeheer en is het zeker geen doel op
zich. Met deze opstelling is de Kaderrichtlijn
Water geen ‘zwaar’ ding maar een bruikbaar instrument. Het is wel een verplichtend instrument dat nog bijgeschaafd moet
worden, waarvoor Kaderrichtlijn-Watermoed nodig is.
––––
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