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INLEIDING

DeEuropeseKaderrichtlijn Water (KRW)beoogthetbeschermen enverbeteren van alle
oppervlaktewateren enwaterafhankelijke landnatuur.Volgensdezerichtlijn dienen
oppervlaktewateren uiterlijk in2015eengoede ecologische toestand te bereiken.
Eenbelangrijk onderdeel hierinishet vaststellen van eenStroomgebiedbeheersplan in2009.
Inverband hiermeemoetenin2006de ecologische en chemische doelstellingen voor sterk
veranderde enkunstmatige waterlichamen opgesteld worden enmoet eeneerste overzicht
gemaaktworden vantenemenmaatregelen omde doelstellingentehalen.
Inditrapport worden allereerstdeecologische en chemischedoelstellingen voorde 11
KRW-waterlichamenvanhetWaterschapVeluwe gepresenteerd. Vervolgensworden de
maatregelen,dienodigzijnomdedoelstellingen tehalen,besproken. Omeenkeuzete
kunnen makeninhetaldannietuitvoeren van maatregelenzijn perwaterlichaam vier
varianten gedefinieerd, elkbestaande uiteenpakket vanmaatregelen.De ecologische
effecten endekostenvan elkevariant wordeninbeeld gebracht. Dezeanalyse maakt een
bestuurlijke keuzetussenvarianten per waterlichaam mogelijk.
DEWATERUCHAMENVAN HETWATERSCHAP VELUWE

DoorhetWaterschap Veluwezijn 11 oppervlaktewaterlichamen onderscheiden (tabel1).
Eenoppervlaktewaterlichaam (hiernawaterlichaam genoemd)iseen afzonderlijke
oppervlakte openwatervan enigeomvang.Eenwaterlichaam isdecentrale eenheid
waarmeedeKRWwerkt,waarvoor doelenenmaatregelenworden geformuleerd en
waarover aan'Brussel'moetworden gerapporteerd.
Vandewaterlichamen hebbendeHierdense BeekendeVeldbeek devoorlopige statussterk
veranderdgekregen,deoverigehebbende voorlopige statuskunstmatig. Dewaterlichamen
zijnonderverdeeld instromendeenstilstaandewateren (tabel1).
Tabel 1
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Inhethoofdrapport zijndewatertypen nader onderverdeeld opbasisvan grootte,stroming,
droogval endeplaatsbinneneenbeeksysteem (stromendewateren), en opbasisvan grootte,
diepte enwaterhardheid (stilstaandewateren).
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METHODE

Voor waterlichamen diealssterkveranderdofkunstmatigworden aangemerkt, gelden,in
vergelijking metnatuurlijke wateren,aangepaste ecologische doelstellingen. Als hoogst
haalbaredoel geldthetMaximaalEcologisch Potentieel (MEP)enalsminimum doelstelling het
Goed Ecologisch Potentieel (GEP).Dezedoelstellingen worden afgeleid uit een beschrijving
vandereferentiesituatie vanvergelijkbare natuurlijke varianten.
Naast eenecologische doelstelling,geldtvoor oppervlaktewateren ook een chemische
doelstelling.Hiervoor isopEuropeesniveau eenlijst met 33prioritaire stoffen en
bijbehorende normenopgesteld.Alsaandezenormen wordt voldaan,isde GoedeChemische
Toestandbereikt.Door deKRWwordt voorgeschreven dat erper stroomgebied
gebiedsspecifieke stoffen kunnen worden vastgesteld, diemedebepalend zijn voor de
ecologischetoestand. VoorhetRijnstroomgebied, waartoe dewaterlichamen van het
waterschapbehoren,zijneen28-talRijn-relevante stoffen aangewezen.Dezestoffen zijn
getoetst aande opgesteldeNederlandse norm.
InNederland iseenuitgebreide handreiking opgesteld,waarmee inhetverlengde van het
bovenstaande hetGEPkanworden afgeleid. Innovember 2005,isereen Europese
bijeenkomst inPraaggeweest,waarinisafgesproken dat de ecologische doelstellingen
volgenseenanderemethodiek wordenbepaald. Hierbijwordt nietmeeruitgegaan van de
referentiesituatie vandenatuurlijke variant,maar van dehuidige situatie (een bottom-up
benadering).VoorhetMEPgeldtdande ecologische kwaliteit diewordtbereikt alsalle
redelijkerwijs tenemenmaatregelenworden genomen vanuit dehuidige situatie. Als
maatregelen meteenlagekosteneffectiviteit (hogekosten,klein aanvullend ecologisch
effect) achterwegeworden gelaten,ontstaat hetniveau vanhetGEP.
DoorARCADISiseenaanvullende methodiek ontwikkeld,waarmee het niveau van het
MEPenvanhetGEPgetalsmatigkunnenworden uitgewerkt. Dezemethodiek isin het
hoofdrapport omschreven.
DEHUIDIGE ECOLOGISCHE SITUATIEVERGELEKEN MET DE ECOLOGISCHE DOELSTELLING

Deecologischekwaliteitvaneenwaterlichaam is,naar richtlijnen vande KRW,beoordeeld
aandehand vanvier ofvijf biologische kwaliteitsgroepen:
• Fytoplankton (vrijinhetwater zwevende algen);alleeninstilstaande wateren.
• Fytobenthos(aansubstraat vastzittende algen);inalle watertypen.
• Macrofyten (water-enoeverplanten);inallewatertypen.
• Macrofauna (kleinewaterdieren);inalle watertypen.
• Vissen;inallewatertypen.
DeecologischekwaliteitisuitgedruktindeEcologische KwaliteitsRatio (EKR),die een
waardeheeft tussen 0en 1. EenEKRvan 0betekent eenzeer lageecologischekwaliteit, een
EKRvan 1betekentde hoogste ecologischekwaliteit. Opbasis van dedoor ARCADIS
ontwikkeldemethode,isvoor elkwaterlichaam deEKRbepaald vandehuidige situatie
(HS)envanhet GEP. Inprincipeisditgedaan voor elkekwaliteitsgroep, tenzij recente
veldgegevensontbraken.Fytobenthosisnietogenomen omdat demaatlatten voor deze
kwaliteitsgroep noginontwikkeling zijn.
Perwaterlichaam enper kwaliteitselement zijnde scoresvandehuidige situatie envan het
GEPberekend. Hetblijktdatdebiologische kwaliteitsgroepen ingeen van de
waterlichamen voldoen aanhetGEP(ziefiguur 1).
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Figuur 1
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DEHUIDIGE WATERKWALITEIT VERGELEKEN METCHEMISCHE NORMEN

Indewaterlichamen waarvan analyseresultaten beschikbaar waren,overschrijdt een aantal
stoffen de gesteldenormen. Ditbetreft onder meer koper,lood enPAK's.De belangrijkste
bronnen voor dezestoffen zijn aangegeven endemogelijke maatregelen die genomen
kunnen wordenomaandenorm tevoldoen,zijn geformuleerd inhoofdstuk 5van het
hoofdrapport. Dezemaatregelen zijn opgenomen inde maatregelenpakketten.
MAATREGELENPAKKETTEN

Tenbehoeve vandebestuurlijke besluitvorming over de na testreven doelenendedoor te
voerenmaatregelen zijn vier varianten uitgewerkt, elkbestaande uit eenpakket van
maatregelen:
" Bestaand: demaatregelendieanno2006indemeerjarenbegroting voorkomen en de
maatregelen diedaarinnognietvoorkomen,maar die alwelbestuursbesluiten zijn.
• Beperkt,de extra maatregelen tenbehoeve vande KRWdiebovenop het
maatregelenpakket vanhetbestaandebeleidkomen. Ditzijn kosteneffectieve
maatregelen,die 1)relatief sneltotresultaatleiden,2)relatief gemakkelijk uitvoerbaar
zijn,en3)dieeengroot draagvlak hebben.
• Fors: deextramaatregelen tenbehoeve vandeKRWdiebovenop het maatregelenpakket
beperktkomen;
• Maximaal:deextra maatregelen diebovenop hetmaatregelenpakketforskomen.In het
pakket maximaalzittendemaatregelen meteengeringe kosteneffectiviteit ende
maatregelen diemoeilijk realiseerbaar zijn zoalshetreduceren van de hoeveelheid
meststoffen, functieverandering vanlandbouw naar natuur, etc.
Delaatstedrievarianten vormenhetnieuwebeleid vanhetwaterschap.Eendeelvan de
maatregelen hieruitbehoortechter genomen teworden door derden,metname door
gemeenten. Eenoverzicht vandedoor derden tenemenmaatregelenistevindeninbijlage 7
vanhet bijlagenrapport.
Inbijlage 13vanhetbijlagenrapport isperwaterlichaam de doelrealisatie per
kwaliteitselement voordeverschillende maatregelenpakketten uitgewerkt.
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De kosten van de varianten zijn weergegeven in tabel 2.Hierbij is voor het bestaande beleid
onderscheid gemaakt tussen de periode vóór en na 2002.Volgens een afspraak in "RijnMidden" is 2002 het peiljaar voor de KRW.
Tabel_2
Bestaand
voor 2002

Totale kosten pervariant
ibestaand, beperk, for: en
maximaal) per waterlichaam
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AANBEVELINGEN EN PUNTEN VAN DISCUSSIE

Opbasisvandeuitgevoerde studieworden inhet hoofdrapport verschillende
aanbevelingen gedaan. Indezesamenvatting worden vooraldie aanbevelingen
gepresenteerd, dievanbetekeniszijnbijhetmaken vanbestuurlijke keuzes.

1

KEUZE MAATREGELPAKKETTEN

Onderstaand isperwaterlichaam verwoord welk pakket wordt voorgesteld teneinde de
doelstelling (GEP)tehalenin2015.Tevensstaat aangegeven of voor bepaalde
kwaliteitselementen hetaanvragen vandoelverlaging of termijnverlenging moet worden
overwogen.
InFiguur2staandeingeschatte effecten vandemaatregelenpakketten voor het Apeldooms
kanaalweergegevenenhetbehalenvan hetGEPin2015.Defiguren vande overige
waterlichamen zijnopgenomeninbijlage13.
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Behalvevoor fytoplankton, datbijhetpakket beperkt algoed scoort,wordt voor de
overigekwaliteitselementen methetpakketforshet ecologische doel niet of net niet
gehaald.Geletophetfeitdathier sprakeisvaneen gegraven systeem dat met de
maatregelen uitdepakketten beperktenforsaleengrote verbeteringsimpuls krijgt, wordt
voorgesteld omdoelverlaging aantevragen voor macrofyten, macrofauna envis.
Aanbeveling:pakketfors; doelverlaging aanvragen voor macrofyten, macrofauna envis.
Grift
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Door uitvoering vanhetpakketmaarregelen uithetbestaandebeleid,wordt vooit/waterenoeverplanten hetGEPbehaald, voor macrofauna luktditmethetpakketbeperkt.
Aanbeveling:pakketbeperkt.
Bussloo
Voor vissenwordtmethetpakket beperkt dedoelstellingbehaald.Voor macrofyten en
macrofauna wordt hetGEPhiermeeniet gehaald. Dedoelstellingen kunnen alleen
worden gehaaldindiendeplaswordt verondiept. Demaatregel verondiepen zitin het
pakket maximaaldatkostbaar isennietkosteneffectief. Omdezereden wordt voor
Bussloogeadviseerd eendoelverlaging aan te vragen.
Aanbeveling:pakket beperkt; doelverlaging aanvragen voor macrofyten en macrofauna.
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Eerbeekse Beek
IndeEerbeekse Beekkan alleenmethet pakketforshetGEPgehaald worden.
Aanbeveling:pakketfors.
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Demacrofauna scoortbijbestaandbeleid bijna hetGEP.Bijuitvoering van het pakket
beperktwordt voormacrofyten, macrofauna envissenhetGEPbereikt.
Aanbeveling:pakketbeperkt.
« Watergangen Oosterwolde
Voor geenvandebiologischekwaliteitselementen wordt metdepakketten bestaanden
beperkthetGEPbehaald. Alleenmet hetpakketforswordt hetGEP gehaald.
Aanbeveling:pakketfors.
• Schuitenbeek
Voor geenvan debiologischekwaliteitselementen wordt metde pakketten bestaanden
beperkthetGEPbehaald. Daarom dient het pakketforsingezet teworden om de
ecologische doelstelling tehalen.
Aanbeveling:pakket fors.
• Toevoerkanaal
InhetToevoerkanaalzorgthetpakket beperkt nietvoor hetbereiken vanhetGEPvoor
macrofyten, macrofauna envissen.Deverschillen zijn echter gering.Door een aantal
maatregelen uithetpakketforsuittevoeren,zalhetGEPwel gehaald worden.
Aanbeveling:pakketbeperkt meteenaantal maatregelen uithetpakket fors.
• Veldbeek
VoordeVeldbeek wordt voor demacrofauna en vissenmetinzetvanhetpakketforsde
S? doelstelling nietgehaald. Hiervoor ishetpakket maximaalnodig.Aangezien de Veldbeek,
tezamenmetdeHierdensebeek éénvan dewaardevolste bekenvanhetWaterschapis,
pleitdit voorhetuitvoeren vanpakket maximaal^ Wordt hier niet voor gekozen,dan moet
doelverlaging aangevraagd worden voor demacrofauna ende vissen.Indien besloten
v Wordt totdeinzet vanhetpakketmaximaal kan, om de financiële inspanning te spreiden
worden overwogenomtermijnverlenging tot2021of 2027aante vragen.
Aanbeveling:pakketmaximaal, aanvragentermijnverlenging tot2021of2027.
Voorsterbeek
Voor geenvandebiologischekwaliteitselementen wordt metde pakketten bestaanden
beperkthetGEPbehaald. Daarom dient ook voor dezebeekhetpakketforsingezet te
worden omde ecologischedoelstellingte halen.
Aanbeveling:pakketfors.
Weteringen Noordelijke IJsselvallei
Inditgebiedwordtmethetpakketbeperkt (vrijwel) voldaan aande doelstelling.
Aanbeveling:pakketbeperkt.

OVERIGEAANBEVELINGEN,PUNTEN VAN DISCUSSIE ENCONCLUSIES
O p basis van de i n het kader van deze studie opgedane ervaringen w o r d e n de volgende
aanbevelingen gedaan:

Dehuidigeecologischekwaliteitkanslechts tendeleinbeeldworden gebracht door het
tekort aanmeetgegevens.Aanbevolen wordt omhet monitoringprogramma uitte
breiden,zodat eenvollediger beeld van dekwaliteit verkregen wordt.
Het verdient aanbeveling omdeHierdense Beekdestatusnatuurlijktegeven, aangezien
debiologischekwaliteitselementen over eenreeksvanjarenalgoed scoren.
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" WaterschapVeluweisverantwoordelijk voor de uitvoering vanhetleeuwendeel van de
maatregelen.Voor eenaantalmaatregelenisechter demedewerking van andere partijen
vereist.Eenbelangrijke rolisweggelegd voorprovincie engemeenten, die
hydromorfologische ingrepenplanologisch moeten verankeren inbijvoorbeeld streek- en
bestemmingsplannen. Eenkleinpakket aanmaatregelen moetdoor derden worden
uitgevoerd. Ditbetreft o.a.desanering vanoverstorten, dereductie van
bodembelastende (mest)stoffen, de aanlegvanbufferzones inlandbouwgebied, gifvrije
onkruidbestrijding enduurzaambouwen.Inhetbijzonder voor gemeenten ligthier een
belangrijke taak.Iedere gemeentedient voor zichzelf opbasisvan deeigeninformatie de
exacteinspanning enbijbehorende financiën tebepalen.
• Emissiegerichtemaatregelengenomen voorbeken,zoalshet realiseren vaneen vierde
zuiveringstrapbijrioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's)enhet aanleggen van
bufferstroken dragentevensbijaanhet voorkomen van afwenteling van
waterverontreiniging naar anderewaterlichamen. Ditisinlijnmetde KRW,die
voorschrijft daterbijhetopstellen vangebiedsbeheersplannen ookmaatregelen genomen
moetenworden dieafwenteling vanwaterverontreiniging naar andere waterlichamen
voorkomen. Inhet plangebied deVeluwegaathet daarbij ombelasting van
grondwaterlichamen,randmeren enIJssel.Allevierde trappen vanrwzi's zijn in de
maatregelenpakketten ondergebracht bijdevariant maximaal. Voor derwzi's Harderwijk
enElburgzouhet,omafwenteling naar derandmeren tevoorkomen, noodzakelijk
kunnenzijn eenvierdetrap aantebrengen. Voorde rwzi'sdielozen opdeIJssel
(Apeldoorn,Brummen,HattemenTerwolde) of opwaterenbinnenhet beheersgebied
vanhetWaterschap (EpeenHeerde),isrealisatie vaneenvierdetrapniet (direct) aan de
orde.Opgemerktwordt verder,dat hetbepalen van deeffecten vaneenvierdetrap op de
chemische enbiologische kwaliteitvan derandmeren eenomvangrijke (endus kostbare)
studie vereist.
• Voorhetbepalenvandeecologischedoelstellingen isde systematiek uitde handreiking
MEP/GEPvande KRWgevolgd. Ditheeft voor eenaantalkwaliteitselementen in
verschillende waterlichamen geresulteerd ineenGEP,dat hoger ligtdan 0,6.Voor
waterlichamen diedestatusnatuurlijkhebbengekregen, geldtalsdoelstelling een Goede
EcologischeToestand (GET). Hetniveau vanhetGETisvoor natuurlijke wateren
vastgesteld opeenEKRvan0,6.Omdat voornatuurlijkewateren eendoelstelling van 0,6
wordt nagestreefd, ishetvreemd datvoor kunstmatigeensterkveranderdewateren een
hoger doel (GEP)geldt.Daaromwordt geadviseerd omhetGEP,voor die gevallen waar
dathogerligtdan hetGET,teverlagennaar 0,6.Indien hiertoewordt besloten zal voor
eenaantal combinatiesvanwaterlichamen enkwaliteitselementen met een goedkoper
maatregelpakket dedoelstellingwordenbereikt.Uitbijlage 13 van het bijlagenrapport
valtafteleidenwelkecombinatiesditzijn. Ditgeldtbijvoorbeeld voor fytoplankton en
macrofauna inhetNieuweKanaal van depolder Oosterwolde,voor vissen in de
Schuitenbeek,hetToevoerkanaal endeweteringen van deNoordelijke IJsselvallei.
• Deecologische effecten vande verschillendemaatregelenpakketten op debiologische
kwaliteitselementen zijnbepaald indienbasisgegevensbeschikbaar waren. In hoeverre
zullende doelstellingen voorde ontbrekende groepen ineenwaterlichaam gehaald
worden? Kloppende geformuleerde varianten dan nogwel?Ineenwatersysteem bestaan
ernauwerelatiestussenwaterplanten, algen,macrofauna envissen.Zohebbenwater- en
oeverplanten eengroteinvloed opdeleefmogelijkheden vandezegroepen van
organismen. Zebieden voedsel,schuil-,voortplantings- en aanhechtingsmogelijkheden
aandierenenalgendieineenonbegroeide waterkolom ontbreken.
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Het aantal soortenenindividuen van organismen, datineenplantenrijk watersysteem
voorkomt,isdanook velemalenhoger danineensysteem zonder dezeplanten. Met
ander woorden,descorevandeenegroep organismen heeft eenvoorspellende waarde
voor de andere groepen. Aangezienin elksysteem minstenstwee biologische
kwaliteitsgroepen inbeschouwing zijn genomen, isdeverwachting dat gepresenteerde
maatregelenpakketten voor deontbrekende groepen nietwezenlijk andersuit zullen
pakkendanvoor de groepen,waarvan wel gegevensaanwezig zijn.
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