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KRW-pilots zijn proeftuin
voor het nieuwe waterbeheer

Gert Dekker en Bert Satijn

Wat de consequenties zijn van de invoering
van de Kaderrichtlijn Water (KRW) verschilt van gemeente tot gemeente. Zeker is
wel dat vrijwel iedere gemeente er mee te
maken krijgt, want zonder de inzet van de
lokale overheden zijn de doelstellingen
van de nieuwe Brusselse waterrichtlijn
niet haalbaar.
De KRW-pilots, een initiatief van de
VNG, Leven met Water en DHV, zijn
bedoeld om gemeenten wegwijs te
maken.
In de Kaderrichtlijn Water, van kracht
sinds 2000, is vastgelegd dat de kwaliteit van al het oppervlaktewater in alle
Europese landen in 2015 op orde is. Dat
betekent niet alleen dat er veel maatregelen nodig zijn om aan de nieuwe normen te voldoen, de KRW houdt ook een
fundamenteler verandering in. Tot nog
toe gebeurde waterbeheer op grond
van bestuurlijke grenzen, onder de KRW
gelden de grenzen van stroomgebieden.
Daarvan telt Nederland er vier en die
gaan over de grenzen van gemeente,
provincies, waterschappen en het rijk.

Gevolgen voor gemeenten
De voorbereidingen en discussies over
wat er allemaal moet gebeuren, vindt
vooralsnog vooral plaats op het niveau
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van de stroomgebieden en bij de waterschappen. De vertaling naar gemeentelijke taakstellingen is echter dichtbij en
zeker is dat waterbeheer met de invoering van de KRW meer een zaak voor
gemeenten wordt dan voorheen. De
richtlijn heeft rechtstreeks gevolgen
voor beleidsterreinen zoals ruimtelijke
ordening, milieubeheer en het beheer
van de openbare ruimte. “Er moet rekening mee worden gehouden bij bijvoorbeeld het hondenpoepbeleid, sanering
van riooloverstorten, de inzet van
onkruidbestrijdingsmiddelen of de
aanleg van natuurvriendelijke oevers”,
licht Willemijn Rossen van DHV toe.
Gemeenten moeten dus binnenkort in
de praktijk aan de slag met de KRW.
"Over het hoe en wat daarvan bestaat
echter nog veel onduidelijkheid", zegt
Bert Satijn van Leven met Water, het
kennisproject waarin rijk, waterschappen en een groot aantal andere waterpartners zijn verenigd. Leven met Water,
dat een duurzamer waterbeheer op
gang wil brengen, is een van de belangrijke deelnemers in de KRW-pilots.
Leven met Water kende een subsidie toe
van 170.000 euro aan het projectvoorstel van DHV en VNG van de KRW-pilots.
Die wordt besteed aan KRW-projecten in
vijf gemeenten en in twee provincies.
Satijn zegt verheugd te zijn over de
betrokkenheid van DHV. “Het is een
adviesbureau dat gemeenten en waterschappen begrijpt. We hebben ook par-

tijen nodig die niet al te academisch zijn,
maar vooral ook praktisch.”

Kennis en leermomenten
“Gemeenten weten zich niet goed raad
met de Kaderrichtlijn Water”, aldus
Satijn. “Ze weten niet precies wat het in
de praktijk betekent en ze weten nog
weinig van hun taakstelling.” Daar komt
nog bij dat gemeenten zelf aangeven
dat het hen aan deskundigheid en tijd
ontbreekt om actief met de KRW aan
de slag te gaan.
"De KRW-pilots moeten daar verandering in brengen", verklaart Gert Dekker,
bij de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG). Dekker is coördinator
van de waterambassadeurs, die gemeenten bij hun KRW-taak gaan ondersteunen. De waterambassadeurs en de KRWpilots moeten gemeenten enthousiast
maken en zullen een belangrijke rol vervullen bij de kennisoverdracht naar
gemeenten.“De KRW-pilots zijn bedoeld
als oefening”, aldus Dekker.
“Gemeenten en waterschappen gaan
met elkaar aan de slag. Het levert praktische kennis op en leermomenten, die
belangrijk zijn voor het daadwerkelijk
gereed maken van de beheersplannen.”
In 2009 moeten die uitgewerkte plannen
gereed zijn.
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