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Het eerste Waterhuishoudingsplan voor Gelderland (WHP) heeft een looptijd van 1991 tot 1995. Bij de vaststelling in februari 1991 hebben wij u toegezegd iedere twee jaar over de voortgang van het WHP te rapporteren. Deze rapportage bestrijkt de periode vanaf 1991 tot eind 1992.
Met het verschijnen van de Derde Nota Waterhuishouding is het waterbeheer in Nederland veranderd van
een sectoraal naar een integraal beleid. Niet alleen wordt de relatie tussen oppervlakte- en grondwater, zowel kwalitatief als kwantitatief, benadrukt maar ook de samenhang met andere beleidsvelden. Zon koerswending verloopt niet zonder enige discussie en is niet van het ene op het andere moment gerealiseerd. Waterbeheerders zijn zich aan het herbezinnen over hun taken en hoe hier uitvoering aan te geven. Organisaties
en instrumentaria dienen te worden aangepast. Daarnaast zijn op het technisch-inhoudelijke vlak aanpassingen noodzakelijk om aan de nieuwe eisen te voldoen. Hierbij is met name de hogere prioriteit die milieu en
natuur gekregen hebben van grote invloed. Thans bekend onder de "brede kijk van de waterbeheerders.
De uitvoering van het WHP heeft zich op de bovengenoemde aspecten gericht. Met het opstellen van de
integrale waterbeheersplannen, het grondwaterkwantiteitsbeheersplan en de gemeentelijke rioleringsplannen
worden de beheerders geconfronteerd met de nieuwe taakstelling. Na een aarzelend begin lijkt dit proces
goed afgesloten te gaan worden met het afronden van de plannen in 1993/1994.
De reorganisatie van het waterbeheer en de daarmee samenhangende herziening van de wterschapsreglementen wordt naar verwachting deze planperiode doorgevoerd. De Verordening waterhuishouding Gelderland
is eind 1992 door u vastgesteld.
Ten aanzien van het technisch-inhoudelijk aspect treedt er een verschuiving op van onderzoeksprojecten
naar uitvoeringsgerichte projecten.
Financiering van de uitvoeringsprojecten berust veelal op rijkssubsidie, met name de regeling Regionaal Integraal Waterbeheer (50%). Daarboven geeft de provincie 25% subsidie. De resterende 25% wordt ingebracht
door de regionale waterbeheerders. waterleidingbedrijven en gemeenten. Daarnaast zijn er nog andere bronnen zoals Milieukrediet, rijksbijdrageregeling voor bodembeschermingsgebieden, subsidieregeling Natuur,
Bos en Landschap (onderdeel: bijdragen in de aankoop van terreinen).
In de rapportage zijn de activiteiten verdeeld over zes thema's, die aansluiten bij landelijk gehanteerde indeling. Naast de genoemde activiteiten vallend onder het thema "organisatie en beleidsinstrumentarium' zijn
dit een vijftal technisch-inhoudelijke thema's. Dit zijn:
herstel watersystemen;
verdroging;
ecologie en waterkwaliteit;
eutrofiëring;
milieuvriendelijke oevers en ecologische verbindingszones.
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn in de volgende passages themagewijs samengevat

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Conclusies

Organisatie en beleidsinstrumenten
•

De Organisatie van het toekomstige integrale waterbeheer in Gelderland krijgt gestalte. De verwachting
is dat binnen de planperiode de ideeën hierover voldoende zijn uitgewerkt en met de uitvoering binnen
korte termijn hierna begonnen kan worden. Voor nadere uitwerking zijn nog aanvullende middelen nodig.
• Integraal waterbeheer en verbrede taakopvatting" zijn geaccepteerde begrippen geworden bij de waterbeheerders in Gelderland. Het tot-stand-komen van de integrale waterbeheersplannen getuigt hiervan;
intensief overleg vindt plaats tussen de waterkwantiteits- en -kwaliteitsbeheerders. Concrete projectvoor stellen komen in toenemende mate vanuit de schappen, waarbij participatie van de verschillende
beheerders als vanzelfsprekend wordt gezien.
•
Gebleken is dat de stimulering en coördinatie van integrale waterprojecten door de provincie effectief
is gebleken. Gedurende de planperiode dient deze stimulering en coördinatie gehandhaafd te blijven.
De afstemming met andere beleidsvelden behoeft nog meer aandacht.
•
Integraal waterbeheer is niet beperkt tot de zorg voor de waterbeheersing sec. Relaties met andere beleidsvelden zijn veelvuldig en direct aanwezig, met name milieu, landbouw, ruimtelijke Ordening en
natuur.
Herstel watersystemen
•

De huidige natte infrastructuur is niet ontworpen voor integraal waterbeheer. Met kleine aanpassingen
en een veranderd onderhouds- en beheersplan alleen is integraal waterbeheer, rekening houdend met
verschillende functies van water, slechts beperkt mogelijk.
• Het beperken van inlaten van gebiedsvreemd water heeft in het algemeen een positief effect op de oppervlaktewaterkwaliteit. Echter, het te allen tijde verwerpen van inlaten van gebiedsvreemd water, met
name in het rivierengebied, kan leiden tot stagnant water en daarmee de kwaliteit van het oppervlaktewater verslechteren. Tevens kan dit leiden tot verdroging.
• Het afstemmen van de waterhuishouding op de landbouw en (verspreide) natuur is het meest effectief,
wanneer een integrale, gebiedsgewijze benadering toegepast wordt.
•
De problematiek rond wateroverlast in stedelijk gebied zal niet in deze planperiode ter hand genomen
worden. Mogelijke maatregelen worden in de integrale waterbeheersplannen opgenomen.
Verdroging
•

Verdroging treedt in geheel Gelderland op, maar oorzaak en gevolg verschillen per regio. Bestrijding van
verdroging kan daarmee niet afgedaan worden met enkele algemene maatregelen.
•
Na 1998 zal het plafond van 170 miljoen m 3 grondwateronttrekking als grondstof voor de drinkwaterproduktie worden overschreden, indien er geen beperkende en/of alternatieve maatregelen worden getroffen.
•
De actuele grondwateronttrekking voor de industrie is al gedaald (1991) tot beneden het streefgetal uit
het WHP (85 miljoen m3 1jaar); het totaal verleende vergunningenniveau ligt nog beduidend boven deze
waarde.
• Een reductie van grondwateronttrekkingen van 25 miljoen ma/jaar ten opzichte van 1985 op de Veluwe
is nodig voor een goede ontwikkeling en herstel van de bijzondere natuur op de flanken van de Veluwe.
• Grondwaterontirekkingen ten behoeve van de landbouw (beregening) worden voorlopig geschat op 1520 miljoen ma/jaar.

Ecologie en waterkwaliteit
• De algemene milieukwaliteitsnorm (AMK) wordt slechts bij een klein aantal regionale wateren volledig
gehaald voor alle (gemeten) parameters. Het beeld wordt beter en realistischer, indien de oppervlaktewaterkwaliteit per parameter wordt beschouwd. Opmerkelijk is de slechte situatie ten aanzien van het
zuurstofgehalte en de concentraties zware metalen in het oppervlaktewater in Rivierenland.
• Metingen naar zware metalen en organische micro-verontreinigingen zijn (nog) te beperkt om voldoende
inzicht in omvang en oorzaken van deze verontreinigingen te hebben.

•

Via verbetering van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) en vergunningverlening voor lozingen,
volgens de richtlijnen van de Commissie Uitvoering Wet Verontreiniging van het Oppervlaktewater
(CUWVO) (voor zover beschikbaar), wordt de vuillast van zware metalen en organische micro-verontreinigingen aangepakt. De vergunningverlening heeft een achterstand, welke nog niet overal binnen deze
planperiode zal worden ingehaald.
• Emissieregistratie van met name zware metalen en organische micro-verontreinigingen vindt nog onvoldoende plaats.
• Ca. 85% van de waterbodems in Gelderland is zodanig verontreinigd, dat verplaatsing (baggeren) niet
zonder meer wordt toegestaan. Hiervan is een substantieel deel (0,5 miljoen m 3 zo zwaar verontreinigd
dat sanering noodzakelijk is. In het bodemsaneringsprogramma voor ernstig verontreinigd slib is een
groot aantal locaties opgenomen. Naar verwachting zal werkelijke sanering nog niet de eerste jaren
plaatsvinden. Voor het verontreinigde onderhoudsslib (5,5 miljoen m 3 zijn 10 stortlocaties voorgesteld
in het ontwerp-PAP-3. Door de benodigde tijd voor procedures en inrichting zal niet voor 1995 met
berging begonnen kunnen worden.
• Kwaliteit van zwemwateren voldoet met name op de Veluwe nog niet aan de doelstellingen. Het betreft
hoofdzakelijk doorzicht en zuurgraad.
)

)

Eutrofiëring
Eutrofiëring van de watergangen is voor een groot deel een gevolg van uit- en afspoeling van de landbouwgronden. Waterbeheerders kunnen slechts een beperkt gedeelte van de bronnen bestrijden en
moeten zich voor een groot deel beperken tot effectbestrijding. Een integrale, gebiedsgewijze aanpak
is een vereiste om tot een goede oppervlakte- en grondwaterkwaliteit te komen.
De zuiveringschappen zullen volgens de planning de doelstellingen voor een zuiveringsrendement
(RWZI's) van 75% voor fosfaat en stikstof respectievelijk in 1995 en 1998 realiseren.
Rioleringsplannen worden momenteel opgesteld door de gemeenten in samenwerking met de water- en
zuiveringschappen. Vaststelling van deze plannen door de colleges van B&W wordt verwacht in 1994
en 1995. Hiermee wordt aangegeven hoe de verontreiniging van het oppervlaktewater vanuit de riolering
tot een minimum beperkt kan worden. De aanleg van randvoorzieningen heeft door het WHP een
duidelijke impuls gekregen.
Natuurvriendelijke oevers en ecologische verbindingszones
* Waterschappen stellen zich positief op ten aanzien van de realisering van de ecologische verbindingszones (EVZ). Grondverwervingsprocedures en aankoopmogelijkheden maken dat met de realisatie zeker
vele jaren gemoeid zullen zijn. Daarnaast is de visie op de inrichting en toekomstig beheer nog onvoldoende uitgekristalliseerd.
Financiële aspecten
•

Een aantal. overwegend kleine, verschuivingen binnen de oorspronkelijke raming zijn wenselijk. Hierop
is één uitzondering, waar het een groter bedrag betreft. De geraamde uitgaven voor wateroverlast
stedelijk gebied, te weten f 500.000,--, zal in zijn geheel bij andere thema's worden ingezet.

• Ondanks de herverdeling van geraamde gelden over de diverse thema's, blijft er een tekort van ca.
f 500.000,-- voor de uitvoering van geplande activiteiten.
Aanbevelingen

Organisatie en beleidsinstrumenten
• Het beschikbaar stellen van aanvullende middelen zal door ons nog nader geregeld worden. Hierop zullen wij in een apart voorstel aan uw Staten terugkomen.
• Wij zullen aandringen op een gebiedsgerichte benadering en afstemming van de diverse beleidsvelden.
Herstel watersystemen
* De ontwerpnormen voor het oppervlaktewatersysteem zullen in een aantal proefprojecten worden heroverwogen. Afhankelijk van de uitkomsten zullen wij de landelijke acceptatie hiervan stimuleren, zodat
de inridhting van het oppervlaktewatersysteem structureel aangepast kan worden voor integraal waterbeheer.

• Het optimaliseren van peilbeheer vinden wij belangrijk, mede gezien het belang van de verspreide natuur. Wij gaan veel aandacht besteden aan het toepassen van de leidraad voor oppervlaklewaterbeheer
door de waterschappen. Hiertoe zullen wij aanvullende middelen inzetten.
•
De geraamde uitgaven voor wateroverlast stedelijk gebied zullen wij bij andere thema's inzetten.
Verdroging
• Wij zullen aandacht schenken aan de afstemming tussen het grondwaterkwantiteitsbeheersplan en de
integrale waterbeheerspiannen, vooral waar het betreft de uitvoeringsgerichte maatregelen. De resultaten
van het verdrogingsonderzoek zullen als uitgangspunt genomen worden.
• Wij zullen samen met de waterleidingbedrijven en de industrie proberen uit te werken hoe de drinkwatervoorziening vanuit grondwater voor de lange termijn veilig gesteld kan worden. Dit conform het advies
van de Commissies AW en MB van 21 januari 1993.
• Met de beslissingen in het grondwaterkwantiteitsbeheersplan geven wij aan hoe de vergunningsruimte
voor het industrieel watergebruik beperkt gaat worden. Eveneens geven wij daarin aan hoe wordt omgegaan met de onttrekkingen ten behoeve van de landbouw en de registratie hiervan.
• Omtrent de omzetting van naaldhout in loofbos op de Veluwe zetten wij de gesprekken met onder andere het het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Provinciale Boscommissie en de
Universiteit van Amsterdam voort.
•
Een drietal studies zijn/worden dieper en breder uitgewerkt dan in het WHP vermeld staat. Dit betreft
"grondwateraanvulling pompstation Epe", "verdrogingsonderzoek' en "compensatie maatregelen Rivierengebied'. Wij zullen hier extra middelen voor inzetten.
• Mede naar aanleiding van de resultaten van het verdrogingsonderzoek zullen wij de haalbaarheidsstudie
naar grondwateraanvulling in Montferland vervangen door een dergelijke studie bij het pompstation
"Corle" te Winterswijk.
• De geraamde uitgaven voor uitbreiding van het secundaire grondwatermeetnet zullen wij bij andere thema's inzetten.
Ecologie en waterkwaliteit
• Wij zullen aandringen dat in de integrale waterbeheersplannen voldoende maatregelen worden opgenomen om een goed inzicht te verkrijgen in de zware-metalen- en organische micro-verontreinigingen. Als
vervolg daarop zullen wij aandringen op het nemen van effectieve maatregelen (ten dele mogelijk via
WVO) ter bestrijding van deze verontreinigingen.
•
Daar waar achterstanden zijn opgelopen zullen wij aandringen bij de zuiveringschappen op een inhaalslag ten aanzien van de vergunningverlening, controle en handhaving in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
•
Wij zullen aandringen bij de zuiveringschappen op het structureel uitvoeren van emissieregistratie.
• Wij zullen aandringen bij de zuiveringschappen op het afstemmen van de monitoringsprogramma's op
de problematiek van de oppervlaktewater- en waterbodemkwaliteit.
• Wij willen zo snel mogelijk komen tot een interimbeleid ten aanzien van het op de kant zetten van matig
verontreinigde specie (klasse 2). Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het nog te bepalen
IPO-standpunt.
• De geraamde uitgaven voor het onderzoek naar de invloed van andere beleidsvelden op de haalbaar heid van de AMK zullen wij bij andere thema's inzetten.
•
De twee proefprojecten in Rivierenland, welke zich richten op de oppervlaktewaterkwaliteit in relatie tot
het inlaten van rijkswater, zijn van belang voor de verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit in het
rivierengebied. Het project "Slibvang de Linge' wordt verder en breder uitgewerkt dan in het WHP
vermeld staat. Wij zullen hiervoor extra middelen inzetten. Eveneens zullen wij middelen inzetten voor
het project 'Maaswater", dat zich richt op het beperken van het inlaten van gebiedsvreemd water.
•
Wij zullen aandringen bij de zuiveringschappen op het verkrijgen van een beter inzicht in de oorzaken
van de normoverschrijdingen bij enkele zwemwateren.
Eutrofiëring
* Samen met de waterbeheerders en de gemeenten zullen wij een programma opstellen om te komen tot
een effectieve terugdringing van de vervuiling van het oppervlakte- en grondwater door huishoudelijk en
industrieel afvalwater. Wij zullen bevorderen dat de inspanningen van gemeenten en waterbeheerders
op dit terrein goed afgestemd worden op vermindering van emissies vanuit de landbouw in het kader
van het gebiedsgerichte beleid.

* In het kader van het BOVAR-project verwachten wij in de lopende planperiode geen verdere uitgaven
meer te doen. De resterende middelen zullen wij bij andere thema's inzetten.
Natuurvriendelijke oevers en ecologische verbindingszones
* Wij zullen de aanleg van ecologische verbindingszones (EVZ) in samenhang met de natuurontwikkelingsprojecten krachtig stimuleren. Financiering via het water- en natuurontwikkelingsspoor zullen op
elkaar worden afgestemd.
Financiële aspecten
Herverdeling van geraamde gelden zullen wij doorvoeren, zoals hiervoren per thema is voorgesteld. Dit
betreft overwegend kleien verschuivingen van gelden. Uitzondering hierop is de raming voor wateroverlast voor stedelijk gebied, ter grootte van f500.000,--. Dit zal in zijn geheel bij andere thema's worden ingezet.
Te zijner tijd zullen wij met voorstellen komen voor activiteiten voor zover deze niet reeds financieel zijn
afgedekt in het kader van de bestaande begroting. Dit tekort is ca. ƒ500.000,- Deze uitgaven zullen
betrokken worden bij de jaarlijkse integrale prioriteitenafweging.

1 INLEIDING
In de Wet op de waterhuishouding wordt aan de provincie opgedragen om ten minste eenmaal in de vier
jaren een provinciaal waterhuishoudingsplan op te stellen, dan wel te herzien.
Het eerste Waterhuishoudingsplan voor Gelderland (WHP) heeft een looptijd van 1991 tot 1995. Bij de vaststelling van het WHP door Provinciale Staten op 27 februari 1991 hebben wij u toegezegd elke twee jaar
over de voortgang van het WHP te rapporteren.
Het waterbeheer in Nederland heeft met het verschijnen van de Derde Nota Waterhuishouding in 1989 een
belangrijke koerswending ondergaan. De tot dan toe sterk gescheiden taken ten aanzien van kwantiteitsen kwaliteitsbeheer, zowel wat betreft het oppervlakte- als grondwaterbeheer, zijn vanaf dat moment veranderd in een integrale benadering van het waterbeheer. Dat zon radicale beleidswijziging niet zonder discussie verloopt is genoegzaam bekend. Zowel organisatorisch als technisch-inhoudelijk vereist dit een herbezinning op het te voeren beleid. Onvermijdelijk hierbij is, dat experimenten moeten worden uitgevoerd. Wij hebben gemeend dit proefkarakter zoveel mogelijk in uitvoeringsgerichte projecten en concrete maatregelen om
te zetten, zoals verwoord in het WHP. Het resultaat hiervan is, dat een groot aantal proef- en voorbeeldprojecten door ons zijn geïnitieerd en momenteel in uitvoering zijn. De meeste projecten worden uitgevoerd in
het kader van de rijkssubsidieregeling Regionaal Integraal Waterbeheer (REGIWA). Deze projecten worden
door ons gecoördineerd: het Rijk, de provincie en de waterbeheerders/gemeenten dragen de kosten, respectievelijk voor 50%, 25% en 25%.
Mede gezien de fase waarin de uitvoering van het WHP zich thans bevindt is dit een goed moment de opgestarte activiteiten en hun voortgang te plaatsen naast de gestelde doelen. Een aantal 'inventarisaties" zijn
afgerond, of zijn in hun eindfase (zie figuur 1 .1). De resultaten geven een goed beeld van waterhuishoudkundige knelpunten, naar aard, grootte en hun relatie met andere beleidsvelden. Uitvoeringsgerichte projecten
gaan de fase in dat 'de schop de grond in moet' (zie figuur 1.2). In deze periode is voldoende inzicht verkregen in concrete invulling van het uitvoeringsprogramma met de daarbij optredende beperkingen. Daarnaast
biedt het resterende deel van de planperiode (voldoende) ruimte voor bijstelling en/of aanpassing van het
uitvoeringsprogramma.
Fig. 1 1
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Fig. 1.2 Fasering uitvoeringsprojecten
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Het doel van deze rapportage is tweeledig. In de eerste plaats willen wij u op de hoogte stellen van de uitvoering en realisaties van het WHP en de daarmee verband houdende uitgaven. Ten tweede willen wij u op
de hoogte stellen van de door ons noodzakelijk geachte aanpassingen van het uitvoeringsprogramma van
het WHP en de bijbehorende verschuivingen van middelen.
In deze voortgangsrapportage geven wij de stand van zaken weer van de activiteiten die wij hebben ondernomen in het kader van het WHP tot eind december 1992. Daarnaast worden activiteiten van de andere waterbeheerders, gerelateerd aan het WHP, kort besproken.
Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting van de waterhuishoudkundige uitgangssituatie en de doelstellingen van
het WHP.
In hoofdstuk 3 wordt per thema de stand van zaken belicht, alsmede de knelpunten en de planning voor de
tweede helft van de planperiode aangegeven.
Bijlage 1 geeft een overzicht van de financiële stand van zaken en planning per project.
Bijlage 2 geeft de locatie weer van de uitvoeringsgerichte projecten.
Bijlage 3 is een overzicht van alle afgeronde, lopende en geplande activiteiten. De nummering in deze tabel
(eerste kolom) is gekoppeld aan de activiteitennummers zoals gebruikt in hoofdstuk 8 van het WHP.
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2 UITGANGSSITUATIE EN DOELSTELLINGEN
Van nature is Gelderland, met uitzondering van de Veluwe, een natte provincie, wat zijn oorzaak vindt in een
neerslagoverschot, een relatief vlakke topografie en de opbouw van de ondergrond.
Menselijk ingrijpen heeft deze situatie echter veranderd. Door het aanleggen van uitgebreide en intensieve
ontwaterings- en afwateringssystemen mede in het kader van ruilverkavelingsprojecten sinds de jaren vijftig
is het overgrote deel van Gelderland voor wateroverlast gevrijwaard. De gemiddelde grondwaterstand in Gelderland is sinds 1950 met 20 tot 30 cm gedaald.
Door de toenemende vraag naar drinkwater zijn de grondwaterwinningen belangrijk toegenomen (zie figuur 2.1). Daarbij is het beregend areaal landbouwgronden vanaf 1975 tot ca. 1985 toegenomen (zie figuur 2.2). Grondwateronttrekkingen hebben vooral lokaal grote gevolgen te zien gegeven voor de grondwaterstanden.
Fig. 2.1 Verloop grondwateronttrekkingen: openbare drinkwatervoorziening
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Als gevolg van de verlaagde grondwaterstanden hebben de chemische samenstelling van het grondwater
veranderd, onder andere ten aanzien van nutriënten-, aluminium- en ijzerconcentraties. Daarnaast is het
aandeel van regenwater, met een van nature andere chemische samenstelling, groter geworden in het
ondiepe grondwater. Dit wordt nog versterkt door de luchtverontreiniging en de intensieve bemesting van
de landbouwgronden (uitspoeling van stikstof en fosfaten).
Door de verlaging van grondwaterstanden in de (hoge) infiltratiegebieden en intensivering van het afwateringssysteem is de kwelintensiteit afgenomen in de (lage) kwelgebieden of wordt deze afgevangen door de
waterlopen. Daarnaast heeft deze nieuwe situatie geleid tot een andere neerslag-afvoerrelatie. Oorspronkelijk
reageerde het oppervlaktewater zeer sterk op neerslag, met grote peilfluctuaties en hoge afvoeren in de winter. Door grotere bergingscapaciteit in de bodem en een verbeterd afvoersysteem zijn de afvoerpieken afgevlakt gedurende natte perioden.

De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt bepaald door de kwaliteit van het regenwater, lozingen, aanvoer
gebiedsvreemd water, uitstromend ondiep en diep grondwater. Door de toenemende vervuiling en intensivering van de landbouw is de kwaliteit van het oppervlaktewater in de jaren vijftig en zestig teruggelopen. De
kwaliteit van het oppervlaktewater wordt tevens negatief beïnvloed door de afname van de kwelintensiteit.
Doordat verontreinigingen in het oppervlaktewater zich hechten aan slibdeeltjes in het water, is de waterbodemkwaliteit eveneens verslechterd.
Ongeveer 85% van de bodems van de regionale wateren in Gelderland voldoet niet aan de algemene milieukwaliteitsnorm (AMK).
Fig. 2,2 Indicatie beregend landbouwareaal aan de hand van het aantal beregeningsinstallaties
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Deze veranderde waterhuishoudkundige situatie heeft vergaande gevolgen gehad voor verschillende maatschappelijke belangen. In het WHP worden onderscheiden: landbouw, natuur, huishoudens, bedrijven, stedelijk gebied, landschap en cultuurhistorie, waterrecreatie en scheepvaart.
De belangrijkste gevolgen voor ieder van deze belangen kan als volgt worden samengevat (situatie 1991):
- landbouw
: wateroverlast treedt vrijwel niet meer op: vochttekorten zijn toegenomen: voor beregening worden beperkingen opgelegd:
- natuur
: door veranderde samenstelling van waterkwaliteit, gecombineerd met verlaagde
waterstanden is de natuur aan het veranderen (verarming, verruiging, verdwijnen
van natte natuur): door de wijze van inrichting en onderhoud watergangen
verdwijnen specifieke flora en fauna:
- huishoudens
: grondwaterkwaliteit (voor de bereiding van drinkwater) wordt gestaag minder: zuiveringslasten stijgen:
- bedrijven
: grondwaterwinning voor vooral laagwaardig gebruik wordt bemoeilijkt door strengere regelgeving: lozing van afvalwater wordt aan strengere normen gebonden;
kosten zuivering afvalwater stijgen:
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-

stedelijk gebied
landschap &
cultuurhistorie
waterrecreatie
scheepvaart

: ontwateringsnormen worden verscherpt toegepast;
: drooggevallen beken en sprengen (watermolens); rechtlijnig en grootschalig
landschap: verdroogde landgoederen;

: doorgang pleziervaart (kano) sterk beperkt;
: onderhoud van de vaarwegen wordt bemoeilijkt door het niet kunnen baggeren
vanwege de slechte kwaliteit van het slib.

Dit heeft geleid tot de hoofddoelstelling zoals in het WHP geformuleerd:
het ontwikkelen en in stand houden van gezonde waterhuishoudkundige systemen in Gelderland die een
duurzaam gebruik ten behoeve van mens en natuur garanderen.
Hieruit is een zestal gelijkwaardige doelstellingen afgeleid:
beperken van de risico's van overstroming, watertekort en calamiteuze verontreiniging van water tot een
aanvaardbaar niveau;
komen tot een vermindering van verontreiniging;
komen tot een basisniveau voor de hele provincie dat:
- voldoet aan de levensvoorwaarden voor algemeen voorkomende planten en dieren:
- waarborg is voor een duurzaam en veelzijdig gebruik van water;
- de nadelige invloed van de mens op de grondwaterstand en -stroming niet laat toenemen ten opzichte van 1985;
komen tot een verdeling in gebieden waarin het ene of het andere belang meer gewicht krijgt om aanspraken van de mens of de diversiteit van de natuur veilig te stellen;
streven naar een rationeel en zuinig gebruik van grond- en oppervlaktewater, mede gelet op doelstelling
2 en 3;
afstemmen van de inrichting en het beheer van oppervlaktewater op gelijktijdig gebruik door verschillende belangen.
Deze doelstellingen zijn van algemene aard en lenen zich moeilijk voor het opmaken van een kwantitatieve
tussenbalans. Daarbij hebben wij gemeend dat een themagewijze rapportage het beste aansluit bij de landelijk gebruikelijke benadering van integraal waterbeheer. Derhalve hebben wij besloten de doelstellingen per
thema in beter kwantificeerbare eenheden te verwoorden:
Organisatie en
beleidsinstrumenten
herstel watersystemen
verdroging

ecologie en waterkwaliteit
eutrofiëring

natuurvriendelijke
oevers en ecologische
verbindingszones

realiseren van een organisatiestructuur gericht op integraal waterbeheer
optimaliseren peilbeheer naar functie(s) binnen bepaald gebied: kwantificeerbare
eenheid is gerealiseerd areaal met optimaal peilbeheer:
optimaliseren van grondwaterstanden ten behoeve van de natuur; kwantificeerbare eenheid is het gerealiseerde areaal met optimale grondwaterstanden ten behoeve van de natuur:
realiseren van de AMK voor oppervlaktewater en waterbodems;
kwantificeerbare eenheid is lengte watergangen welke voldoen aan de AMK-norm:
terugdringing van fosfaat- en stikstofbelasting van het milieu op het oppervlaktewater tot het niveau waarop de natuurlijke water- en oevervegetatie zich kan handhaven; kwantificeerbare eenheid is lengte watergangen welke voldoen aan de
AMK-norm voor fosfaat en stikstof;
realiseren van natuurvriendelijke oevers en ecologische verbindingszones (EVZ): kwantificeerbare eenheid is lengte watergang gerealiseerd
als EVZ en/of natuurvriendelijke oevers.

Het kwantificeerbaar maken van deze eenheden is mede afhankelijk van de resultaten van de studie Water
Systeem Verkenningen (Rijkswaterstaat) en het nog op te zetten Water Informatie Systeem bij de provincie.
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3

UITVOERING WATERHUISHOUDKUNDIG BELEID IN 1991 EN 1992

In dit hoofdstuk worden per thema de technisch-inhoudelijke stand van zaken, knelpunten en planning geschetst met betrekking tot de waterhuishouding. Aan het eind van het hoofdstuk worden de financiële aspecten per thema belicht.
In de tekst worden nummers vermeld bij de projecten; deze verwijzen naar bijlage 2, locatie van de projecten.

3.1

Oraanisatie en beleidsinstrumenten

Integrale waterschappen
In 1992 is door ons een extern adviesbureau ingeschakeld om organisatiestructuren uit te werken, welke toegesneden zijn op het waterbeheer voor de lange en middellange termijn. Dit heeft geleid tot vier alternatieven, variërend van 1 tot 6 integrale waterschappen voor geheel Gelderland. Ons college heeft de water- en
zuiveringschappen uitgenodigd, met dit rapport als uitgangspunt, tot een gemeenschappelijk standpunt te
komen voor juli 1993. Op basis hiervan zal een definitieve nieuwe Organisatie 'waterbeheer Gelderland" opgezet worden, waarbij geheel Gelderland in waterschapsverband zal zijn ondergebracht. Verwacht wordt dat
deze nieuwe structuur in 1995 wordt ingevoerd.
Verordening waterhuishouding
Voor het in overeenstemming brengen van het instrumentarium van het waterbeheer met de Wet op de waterhuishouding hebben wij in overleg met de water- en zuiveringschappen een voorstel voor een nieuwe
Verordening waterhuishouding Gelderland ingediend medio 1992. Dit voorstel is na de wettelijk verplichte
procedures en aanpassingen vastgesteld door Provinciale Staten op 16 december 1992. De belangrijkste
punten uit de verordening zijn:
- gebieden waar peilbesluiten vastgesteld dienen te worden;
- waterakkoorden tussen waterschappen en beheerder van rijkswateren;
- vergunningverlening voor (oppervlakte)wateronttrekkingen
- vergunningverlening voor drainage.
Reglementen
Herziening van de reglementen van de waterkwantiteits- en -kwaliteitsbeheerders is gestart. Voorbereidend
werk ten aanzien van bestuurssamenstellingen is gedaan. Nadere uitwerking en in werking treden van de
reglementen is (deels) afhankelijk van de reorganisatie van de water- en zuiveringschappen. De belangrijkste
discussiepunten zijn: bestuurssamenstelling, verkiezingen (direct/indirect), kostentoedeling, overgangsrecht.
De inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 1995 (Waterschapswet). Mocht de reorganisatie voor deze datum niet gehaald worden, dan zal een tijdelijk reglement opgesteld dienen te worden.
Waterleidingbedrijven
Het doel van de reorganisatie van de waterleidingbedrijven in Gelderland gaat thans verder dan in het WHP
beoogd was. Het WHP volstond met de integratie van gemeentelijke waterbedrijven in een groter verband
(drie streekwaterleidingbedrijven). Op 24 juni 1992 is door ons college besloten te komen tot één waterleidingbedrijf in Gelderland. Hierover bestaat geen overeenstemming tussen de waterleidingmaatschappijen.
Na januari 1993 zal het provinciaal standpunt nader worden bepaald en het vervolgtraject worden aangegeven, door het opstellen van een reorganisatieplan.
Integrale waterbeheersplannen
Als nadere uitwerking van de beleidslijnen van het WHP vormen de integrale waterbeheersplannen een belangrijke leidraad en toetssteen voor de uitvoering van het waterhuishoudkundig beleid. Deze plannen worden gezamenlijk door water- en zuiveringschappen per regio opgesteld: Veluwe, Oost-Gelderland en Rivierengebied. Daarnaast stellen de waterbeherende gemeenten (Renkum, Arnhem en Rheden) een afzonderlijk
waterkwantiteitsbeheersplan op.

Het komen tot een beleidslijn en realiseringstermijn met daaraan gekoppeld de financiele inspanningen, is
vanzelfsprekend geen gemakkelijk proces. Gezien de importantie van deze plannen wordt door alle betrokken partijen hierin veel energie gestoken. Gedeeltelijk gaat dit ten koste van de snelheid van uitvoering van
andere, meer uitvoeringsgerichte projecten. Puntsgewijs worden de knelpunten opgelost. De verwachting
is dat medio 1993 het ontwerp-plan door de dagelijkse besturen van de schappen wordt vastgesteld.
Daarmee kan de inspraakprocedure beginnen. Verwacht wordt dat goedkeuring door ons college in 1994
zal plaatsvinden.
Grondwaterkwantiteitsbeheersplan
Naast de integrale waterbeheersplannen is het grondwaterkwantiteitsbeheersplan een belangrijk document
voor de uitvoering van het geformuleerde beleid. De voorlopige vaststelling door ons college zal waarschijnlijk
de tweede helft van 1993 kunnen plaatsvinden. Dit betekent een forse vertraging als gevolg van het advies
van de Commissies voor Agrarische en Waterstaatsaangelegenheden (CAW) en Milieubeheer (CMB) van
Dit advies dat naar aanleiding van het onderzoek Grondwater Midden-Nederland werd uitge21 januari 1993.
bracht, houdt in dat met behoud van de anti-verdrogingsdoelstellingen, de openbare drinkwatervoorziening
vanuit grondwater voor de lange termijn dient te worden veilig gesteld. Het dient te geschieden ten koste van
de industriële en agrarische grondwatergebruikers. Hetgeen een duidelijke afwijking betekent van het WHP,
waarin de onttrekking van grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening was gemaximaliseerd op
170 miljoen m 3/Jaar. Verder overleg met waterleidingbedrijven, de industrie en de water- en zuiveringschappen, etc. is noodzakelijk. Belangrijke beleidspunten betreffen de onttrekkingen ten behoeve van drinkwater,
industrie, landbouw en bodemsaneringen.
Rioleringsplannen
Per gemeente worden op dit moment rioleringsplannen opgesteld, waarbij de zuiveringschappen en provincies nauw betrokken zijn. Verwacht wordt dat deze plannen vastgesteld zullen worden door de colleges van
burgemeester en wethouders (B&W) in de loop van 1994/1995. Daarnaast is op verzoek van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) door ons college en VNG het project "Realisatie van het rioleringsbeleid
in de provincie Gelderland' gestart, waarbij het operationeel beleid uitgewerkt wordt: maatregelen, prioriteitsstelling, budgettering. Afronding van dit project zal in 1993 plaatsvinden. In het project zijn alle direct betrokken partijen vertegenwoordigd.

3.2

Herstel watersvstemen

Optimaliseren peilbeheer
Waterbeheerders realiseren zich in toenemende mate dat met het handhaven van het vaste zomer- en winterpeil niet voldaan kan worden aan een goed integraal waterbeheer. De laatste jaren proberen enkele waterschappen met een veranderd (flexibeler) peilbeheer verdrogingsverschijnselen en vochttekorten tegen te
gaan. Ervaringen hebben ons geleerd dat dit slechts gedeeltelijk mogelijk is. Deze conclusie wordt ondersteund door studies (Grondwaterbeheer Midden-Nederland, Verdrogingsonderzoek), waarin structurele grondwaterstandsverlagingen gerelateerd kunnen worden aan infrastructurele ingrepen in het oppervlaktewatersysteem. Dit is niet zo verwonderlijk, als wij ons realiseren dat de huidige natte infrastructuur gericht is op onten afwatering en niet zozeer op waterconservering.
Het geschetste beeld heeft met name betrekking op Oost-Gelderland en in mindere mate ook op de Gelder se Vallei. In Rivierenland worden vochttekorten deels gecompenseerd door het inlaten van rivierwater.
Aanpak vanuit het WHP van deze problematiek vindt op twee wijzen plaats. Zes verschillende situaties zijn
onderkend, gebaseerd op bodem, geologie, waterhuishouding, topografie en functietoekenning. Wij hebben
voor elke situatie een proefproject gestart van beperkte omvang. Deze wordt representatief geacht voor een
groter areaal (zie tabel 1).
Het feit dat hierbij vier projecten in "functie "-gebieden liggen wordt ingegeven doordat met name in deze
gebieden het waterbeheer afgestemd dient te worden op zowel de landbouw als de verspreide natuur.

Tabel 1

Proefprojecten "optimaliseren peilbeheer"

Project

Nr. Gebied

Functie

1

Gelderse Vallei

landbouw (1)

Halle-Zuid

2

Oost-Gelderland

landbouw (1)

Hummelo-Keppel

3

Oost-Gelderland

Brummen-Voorst

7

Oost-Gelderland

Bevermeer

4

Maaswater

5

li Barneveidse Beek

Project Representatief
(ha)
voor (ha)

1

6.000

13.000

600

50.000

300

12.000

natuur (V)

2.000

3.000

Oost-Gelderland

landbouw (1)

1.500

17.000

Rivierenland

landbouw (1)

600

45.000

ndbouw/natuur(lV)

Om deze proefprojecten en experimenten van de waterschappen structuur te geven, zodat de ervaringen
beter benut kunnen worden en effectiever toegepast, stellen wij een leidraad op ter ondersteuning van een
optimaal peilbeheer. Afronding van de leidraad vindt plaats in 1993. Daarnaast nemen wij tezamen met de
Landinrichtingsdienst (LD) het initiatief om de noodzaak tot heroverweging van de afvoernormen, zoals gehanteerd door de LD, bij de uitvoering van ruilverkavelingen, inzichtelijk te maken. Indien dit wenselijk wordt
geacht. zal een werkgroep belast worden met de heroverweging van deze normen. Hierbij zullen andere uitgangspunten gehanteerd worden dan in het verleden het geval is geweest. Wijzigingen hebben zich voorgedaan ten aanzien van de landbouwproduktie (optimalisatie in plaats van maximalisatie) en de functie van
water is breder geworden (met name natuur heeft een prominentere rol gekregen). Bovendien zijn de
hydrologische systemen veranderd en heeft zich een beter inzicht in de werking van deze systemen ontwikkeld.
Natuur van het hoogst ecologische niveau
Voor een aantal beken en gebieden is de belangenafweging voor de functie "water van het hoogst ecologische niveau" opgenomen als activiteit in de planperiode (WHP, bijlage 8). Deze afweging is voor alle (18)
beken opgestart. Afronding van de belangenafweging vindt plaats in 1993. Vaststelling zal bij herziening van
het WHP geschieden. Voor wat betreft de gebieden staat dit onderzoek voor de periode 1993 en 1994 op
het programma.
Naast deze onderzoeken zijn er vier uitvoeringsgerichte projecten door ons gestart in het kader van REGIWA
en het Intentieprogramma Bodembescherming (IPB) in gebieden met de functie "water van het hoogst ecologische niveau". Dit betreffen: "Bennekomse Meent" (nr. 6), "Brummen-Voorst" (nr. 7), "Zumpe" (nr. 8)
en "Wildenborch" (nr. 9).
Water voor natuur en landbouw
In REGIWA-verband hebben wij drie projecten gestart, 'de Wiersse" (nr. 10), "Hierdense Beek" (nr. 11)
en "Wissels Veen" (nr. 12, onderdeel van project "Eper Beken"), waarbij het waterbeheer wordt afgestemd
op de natuur, rekening houdend met de landbouwkundige belangen. Bij deze projecten wordt op lokaal niveau het waterhuishoudkundig systeem aangepast.
Verspreide natuur
Andere uitvoeringsgerichte projecten met een duidelijk integraal karakter zijn de projecten gericht op het "veilig stellen van verspreide bijzondere natuur". Deze gebieden liggen in een gebied met "functie 1" (water voor
landbouw) en het waterbeheer zal derhalve afgestemd dienen te worden op beide functies.
De waterschappen zullen deze gebieden aangeven in de integrale waterbeheersplannen.
Biologische maatlatten
Als hulpmiddel voor de waterbeheerders bij de bepaling van "meest waardevolle waternatuur" zijn biologische
maatlatten ontwikkeld voor wateren op de Veluwe. De ontwikkeling voor dergelijke maatlatten voor de andere
typen wateren in Gelderland bevindt zich in de eindfase. Eindrapportage vindt plaats in 1993.

Wateroverlast stedelijk gebied
De overeenstemming en afstemming tussen de waterbeheerders en gemeenten betreffende de taakverdeling
en verantwoordelijkheid ten aanzien van het waterbeheer in stedelijk gebied worden in de integrale waterbeheersplannen vastgelegd. Gezien de beperkte omvang van wateroverlast in stedelijk gebied en derhalve een
minder hoge prioriteit die het krijgt in de beheersplannen, zal deze problematiek niet in deze planperiode
aangepakt worden.

3.3

Verdro g ing

Verdrogincisonderzoek
Het Verdrogingsonderzoek is 8 december 1992 definitief afgerond en door ons college vastgesteld. Het heeft
de omvang en de oorzaken van deze problematiek in Gelderland inzichtelijk gemaakt. Duidelijk is dat verdroging in alle regio's optreedt, maar dat de omvang en de oorzaken per gebied verschillen.
De Veluwe kampt hoofdzakelijk met grondwaterstandsverlagïng door grondwateronttrekkingen (drinkwater
en industrie), wat met name gevolgen heeft voor de (natte) natuur aan de flanken door verminderde kwel.
De directe grondwaterstandsverlaging blijft beperkt tot een relatief klein gebied rondom een onttrekking.
Oost-Gelderland is wat betreft het areaal het ergst getroffen door verdroging. Dit vindt zijn hoofdoorzaak in,
naar huidige maatstaven, te drastische ontwateringscriteria.
Deze criteria zijn in een andere tijd opgesteld (jaren vijftig), toen maximalisatie van de landbouwproduktie
voorop stond en natuurbehoud van ondergeschikt belang was.
In Rivierenland komt verdroging op betrekkelijk kleine schaal voor. Vochttekorten voor de landbouw worden
gecompenseerd met het inlaten van water uit de grote rivieren. Of er sprake is van een toename van de hoeveelheid ingelaten water in de loop der jaren, kan bij gebrek aan metingen niet vastgesteld worden. De verwachting is, dat de (diepe) kwel is afgenomen door grondwaterstandsverlaging op de Veluwe. Tabel 2 geeft
een verdeling van de verdroging van de natte natuur per regio in Gelderland.
Tabel 2

Areaal verdroogde bodem in 1992 per regio (ha)

Mate van verdroging

Ernstig

Matig

Lokaal

1

Niet

Veluwe
Oost-Gelderland
Rivierenland

2.267

1.437

46.165

6.391

19.120
1.214

12.646
2.137

6.026
9.136

Totaal

8.658

21.771

60.948

15.162

-

Grondwateronttrekkingen
De studie Grondwaterbeheer Midden-Nederland, afgerond eind 1992, richtte zich op het optimaliseren van
het groridwatersysteem gelegen in de vier provincies Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Daarbij is drinkwatervoorziening het uitgangspunt geweest en is veel waarde toegekend aan de belangen van de
natuur.
Deze studie heeft onder andere geresulteerd in een drietal belangrijke conclusies.
Uitbreiding van grondwaterwinning is alleen mogelijk vanuit Flevoland (25 miljoen M3 /jaar tot het jaar
1998), maar dit kan de tekorten (totaal 40 miljoen m 3/jaar) niet opheffen. Voor Gelderland betekent dit,
dat na het jaar 1998 niet voldoende grondwater gewonnen en/of geïmporteerd kan worden om aan de
vraag naar drinkwater te voldoen.
Om de negatieve effecten op de natuur met ca. 25% (Motie LansinkNan Rijn-Vellekoop) teniet te doen,
moet de huidige grondwaterwinning op het vasteland met ca. 60 miljoen M3 /jaar worden teruggebracht,
waarvan 45 miljoen drinkwater en 15 miljoen industrieel water. Een mogelijke besparing van 10 miljoen
m3/jaar kan worden gerealiseerd door het gedeeltelijk vervangen van naaldhout door loofbos.
- Voor de drinkwatervoorziening is oppervlaktewater als bron noodzakelijk. Dit ligt in de orde van 50 â 60
miljoen m 3/jaar.
De conclusie uit deze twee onderzoeken ten aanzien van verdroging is duidelijk: wil verdroging effectief bestreden worden dan zijn drastische ingrepen/maatregelen nodig in de waterhuishouding in Oost-Gelderland
en op de Veluwe.

iue

In Oost-Gelderland (en in de Gelderse Vallei) liggen deze maatregelen hoofdzakelijk in de sfeer van oppervlaktewaterbeheer, zoals aangegeven in hoofdstuk 3.2.
Op de Veluwe zullen de maatregelen gericht moeten zijn op het terugdringen (van negatieve effecten) van
grondwateronttrekkingen.
De studie Grondwaterbeheer Midden-Nederland wordt door ons van dermate importantie ten aanzien van
het grondwater/drinkwatervoorzieningenbeleid beschouwd, dat overwogen wordt een dergelijke studie ook
in Rivierenland en Oost-Gelderland te starten met het doel (grond)waterwinningsmogelijkheden te bezien.

In het algemeen moet het gebruik van grondwater teruggebracht worden. Thans beraden wij ons nader hoe
het gebruik van grondwater door de industrie en landbouw teruggebracht kan worden ten gunste van de
openbare drinkwatervoorziening. Daarnaast is ons beleid ten aanzien van vergunningverlening voor onttrekkingen reeds verscherpt; vergunning voor grondwaterwinning voor laagwaardig verbruik wordt niet meer verleend. Dit heeft onder andere geresulteerd in het terugbrengen van de totale grondwateronttrekking door bedrijven in Gelderland in 1991 tot beneden het streefgetal van 85 miljoen m 3/jaar (zie figuur 3.1).
Verder zullen afspraken met grootgebruikers worden gemaakt om tot een reductie van het huidige gebruik
te komen. Over de te volgen werkwijze zal worden besloten bij vaststelling van het grondwaterkwantiteitsbeheersplan.
Registratie van landbouwonttrekkingen, met name beregening, is gestart om een beter inzicht te krijgen in
de jaarlijkse onttrekkingen ten behoeve van de landbouw. Voorlopig is dit geschat op 15 tot 20 miljoen
m 31jaar, Als grondwaterbeheerder zullen wij vergaande beperkingen op moeten leggen aan het gebruik van
grondwater voor landbouwkundige doeleinden naar aanleiding van het eerder genoemde advies van de
CAW/CMB. Ook dit beleid ten aanzien van grondwaterbeheer wordt uitgewerkt in het in hoofdstuk 3.1 genoemde grondwaterkwantiteitsbeheersplan.
Fig. 3,1 Grondwateronitrekkin gen ten behoeve van de drinkwatervoorziening en industrie

160
140
120
100
0)

E

2

0

E

80
60
40
20
0 111

jaar
-•-• koelwater
—4-- proceswater

--- drinkwater

11

Infiltratie van oppervlaktewater
Infiltratie van oppervlaktewater is een mogelijkheid om negatieve effecten van grondwateronttrekkingen te
compenseren. Met dit oogmerk hebben wij een aantal (REGIWA-)projecten gestart in Oost-Gelderland en
Veluwe. Dit zijn: "t Zand" (nr. 13) en "Corle" (nr. 14). in Oost-Gelderland en het project "Integraal Waterbeheer Oost-Veluwe' (nr. 15) op de oostflank van de Veluwe. Dit laatste project richt zich naast infiltratie
ook op waterconserverende maatregelen.
Monitoring
Om de ontwikkelingen van en effecten op het grondwater van diverse maatregelen te kunnen kwantificeren
worden de grondwaterstandsmeetnetten uitgebreid. Het primaire meetnet thans met 15 meetpunten per jaar
en via de projecten wordt het secundaire meetnet van meer meetpunten voorzien.

3.4 Ecologie en waterkwaliteit
Algemene milieukwaliteit
De activiteiten van de zuiveringschappen zijn toegespitst op het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen, waaronder de AMK voor het oppervlaktewater en de waterbodems. Concrete maatregelen van de zuiveringschappen richten zich met name op het verbeteren van het rendement van rioolwaterzuiveringsinstallaties
(RWZI's) en op het terugdringen van het aantal (ongezuiverde) lozingen en de totale vuillast per lozing.
De zuiveringschappen verrichten onderzoek naar omvang, aard en herkomst van verontreinigingen. Daarnaast voeren de zuiveringschappen jaarlijks routinematig en/of projectgebonden bemonsteringsprogramma's
uit. De zuiveringschappen bemonsteren het oppervlaktewater en waterbodems op 237 plaatsen, verdeeld
over de provincie.
Slechts enkele locaties voldoen aan alle (gemeten) AMK-normen. Wordt het aantal overschrijdingen per stof
bekeken dan is het beeld gunstiger en realistischer (zie figuur 3.2). Opvallend is dat in Rivierenland de zware
metalen de norm op alle locaties overschrijden, met name cadmium, kwik en koper, Mogelijk geeft dit een
te negatief beeld van de situatie, omdat het zuiveringschap metingen verricht op plaatsen met een verhoogd
risico.
Ook in Oost-Gelderland worden de normen voor zware metalen veelvuldig overschreden voor met name koper, cadmium en zink. Voor de Veluwe richten de problemen met de zware metalen zich in hoofdzaak op
kwik en koper. Verder is de slechte situatie ten aanzien van de zuurstofhuishouding in Rivierenland opvallend, terwijl de Veluwe hier een middenpositie inneemt.
Monitoring van organische microverontreinigingen is sinds kort in de onderzoekprogramma's opgenomen.
Deze onderzoeken beogen de belasting van het oppervlaktewater met deze stoffen in beeld te brengen en
de herkomst van de verontreinigingen vast te stellen. Bekende bronnen zijn landbouw, industrie, verkeer,
atmosferische depositie en onderhoud van groenvoorziening en waterbouw. Met het terugdringen van de verontreinigingen vanuit puntlozingen blijken de atmosferische depositie en diffuse verontreinigingen een steeds
belangrijkere plaats in te gaan nemen.
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Fig. 3.2 Kwaliteit van het oppervlaktewater per regio in 1991
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analysetechniek ten aanzien van kwik wijkt in de regio Oost-Gelderland af van de andere regio's, waardoor mogelijk een vertekend
beeld verkregen wordt

Vergunningen
Via vergunningverlening worden de lozingen van de zwarte-lijst- en "niet-zwarte-lijst-" (WHP, hoofdstuk 8,
actiepunt 17) stoffen gereduceerd. Hierbij dienen zoveel mogelijk de richtlijnen zoals opgesteld door de Commissie Uitvoering Wet Verontreiniging van het Oppervlaktewater (CUWVO) als uitgangspunt. Er bestaan nog
niet voor alle categorieën bedrijven CUWVO-richtlijnen. De achterstand in vergunningverlening zal met uitzondering van Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland niet binnen deze planperiode zijn ingelopen. De emissieregistratie van puntlozingen op oppervlaktewater en op riolering wordt nog onvoldoende gerealiseerd.
Gebiedsvreemd water
Twee REGIWA-projecten houden zich bezig met effecten van het inlaten van water uit de grote rivieren op
de kwaliteit van het regionale oppervlaktewater. Dit betreft het project "Maaswater" (nr. 5) dat zich richt op
het minimaliseren van in te laten Maaswater door middel van het optimaliseren van het peilbeheer.
Het tweede project is 'de Linge" (nr. 21). Hier wordt een slibvang aangelegd, waarmee de invloed van ingelaten (gebiedsvreemd) rijkswater op de kwaliteit van het eigen oppervlaktewater en waterbodem verminderd
wordt. De haalbaarheidsstudie is afgerond en de inschatting is dat een dergelijke slibvang een hoog rendement zal hebben. Gezien de procedures (bestemmingsplan en ontgronding) en de benodigde grondverwerving zal met de uitvoering niet voor 1994 begonnen kunnen worden. Onze doelstelling is dat in het Rivierengebied en lJsselvallei deze maatregel navolging zal vinden.
Waterbodemkwaliteit
Inventarisatie van de waterbodemkwaliteit is grotendeels door ons afgerond; de nog lopende inventarisaties
worden in 1993 afgerond. Hiermee is de omvang van de verontreiniging van de waterbodems in Gelderland
voldoende inzichtelijk gemaakt, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin (zie tabel 3 en afbeelding 1).
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Tabel 3

Verontreinigd slib per regio in 1991 (miljoen m3

Mate van verontreiniging
Veluwe
Oost-Gelderland
Rivierenland

Licht (klasse 1)

-

Totaal

)

Matig (klasse 2)

0.06
0,04
0,03

1,2
0,7
2,1

0

4,0

Sterk (klasse 3 & 4)

-

0,7
0,5
0,3
1,5

Knelpunten bij het reinigen van verontreinigde specie zijn de beperkte capaciteit en de hoge kosten van de
bestaande reinigingstechnieken. In het ontwerp-Provinciaal Afvalstoffen Plan (PAP-3) zijn tien locaties aangewezen in de uiterwaarden voor de berging van verontreinigd slib, waarvan drie direct in aanmerking komen
voor het starten van een milieu-effectrapportage (MER) over de wijze van inrichting. De overige zeven locaties vereisen eerst nog nader geohydrologisch onderzoek. Vaststelling van PAP door Provinciale Staten is
gepland voor 1993. Daarna volgt de inrichting en exploitatie van deze locaties door andere overheden (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en waterschappen). Uitgaande van de vereiste procedures kan niet verwacht worden dat voor 1995 met berging in deze locaties begonnen kan worden.
Om voor verontreinigde specie een tijdelijke oplossing te hebben, bereiden wij een beleidsnotitie voor, waarin
wij zullen aangeven hoe met verontreinigde specie, met name licht verontreinigde specie omgegaan dient
te worden.
Sterk verontreinigde waterbodems zullen voor zover van toepassing in het kader van de Interimwet bodemsanering (IBS) gesaneerd worden. Is de IBS-regeling niet van toepassing dan zullen deze gereinigd, storten
in baggerdepot dan wel afvoeren naar regionale afvalstortplaats.
Water voor karperachtigen
Ter voorbereiding van de afweging of de koppeling tussen de waterkwaliteitsdoelstelling "karperachtigen" en
"zalmachtigen" en de functie "hengelwater" haalbaar is, is een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers
van de provincie en de waterbeheerders, in 1992 gestart. Als adviseurs waren hierbij de Nederlandse Vereniging van Sportvisserij en de Organisatie Voor Binnenvisserij betrokken. De werkgroep brengt in 1993 advies
uit.
Zwemwater
Voor zover de normen voor de kwaliteit van het zwemwater niet worden gehaald, betreft dit hoofdzakelijk
het doorzicht en de zuurgraad. Dit is met name in het beheersgebied van het Zuiveringsschap Veluwe het
geval. In Oost-Gelderland voldoen 12 van de 13 zwemwateren volledig aan de kwaliteitseisen. Rivierenland
neemt hier een middenpositie in (zie tabel 4).

Tabel 4

Zwemwaterkwaliteit per regio

Aantal zweinwateren
Veluwe

Totaal
14

Voldoen niet
,

Probleem

10

doorzicht en zuurgraad

Oost-Gelderland

13

1

doorzicht

Rivierenland

24

9

doorzicht
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3.5 Beoerkina eutrofiërin
Lozingen
De kwaliteit van het oppervlaktewater ten aanzien van fosfaat- en stikstofconcentraties is de laatste jaren
verbeterd. Het uitvoeringsprogramma van de zuiveringschappen is erop gericht, dat de AMvB ten aanzien
van fosfaat (de totale reductie van alle RWZI's in beheer bij een kwaliteitsbeheerder per 1 januari 1995 bedraagt 75%) en de AMvB ten aanzien van stikstof (de totale reductie van alle RWZI's in beheer bij een kwaliteitsbeheerder per 1 januari 1998 bedraagt 75%) per beheersgebied zal worden gerealiseerd (zie figuur 3.4).
Fig. 3.3 Rendement RWZIs - fosfaatverwijdenng
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Fig. 34 Rendement RWZI's- stkstoS,erwijdering
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Ongezuiverde lozingen van kleine kernen bevinden zich alleen nog in Rivierenland. Dit betreft 41 kernen met
een totale vuilbelasting van 107.240 inwonerequivalenten (ie.), wat overeenkomt met 18% van de totale ver vuiling van het Rivierenland.
Een derde groep van puntlozingen, welke voor eutrofiëringsproblemen kan zorgen, zijn de overstorten van
gemeentelijke rioleringen. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. In de in hoofdstuk 3.1 vermelde gemeentelijke rioleringsplannen zal aangegeven worden hoe deze problematiek aangepakt
gaat worden.
Het beleid zal erop gericht zijn de niet-aangesloten kleine kernen en de lozingen in het buitengebied op de
riolering aan te sluiten en de overstorten zodanig gesaneerd te hebben voor 2010, dat voldaan wordt aan
de Wet milieubeheer en de Rioleringsnota van de Tweede Kamer.
Met deze inspanningen en het in hoofdstuk 3.4 gemelde vergunningenbeleid door de zuiveringschappen
wordt de nutriëntenbelasting op het milieu door puntlozingen en diffuse bronnen door huishoudens geminimaliseerd. Het aandeel van de belasting op het milieu in 1991 is weergegeven in figuur 3.5 en figuur 3.6. Hieruit
blijkt dat diffuse lozingen anders dan uit huishoudens voor een belangrijk deel verantwoordelijk zijn voor de
totale nutriëntenverontreinigingen. Zowel oppervlakte- als grondwater wordt hiermee verontreinigd. Maar in
zoverre dit oppervlaktewater betreft, ligt de oorzaak hoofdzakelijk bij de af- en uitspoeling van landbouwgronden. Hiermee ligt de problematiek hoofdzakelijk bij de grondwaterkwaliteit en is zij daarmee primair een aspect van het Gelders Milieuplan.
Integrale water- en milieuprojecten
Een aantal uitvoeringsgerichte projecten (Hierdense Beek, Eper beken, Barneveidse Beek, Bennekomse
Meent, Maaswater) zijn door ons geïnitieerd, waarvan eutrofiërïngsbestrijding een integraal onderdeel vormt.
Bij de "Hierdense Beek" (nr. 11) en "Eper beken" (nr. 12) gaat het om het terugdringen van de nutriëntenbelasting (riolering en landbouwmest) op het (water)systeem. Deze twee projecten dienen als voorbeeld van
een integraal water- en milieuproject, waarbij een duidelijke gebiedsgerichte aanpak wordt gehanteerd. Bij
de andere projecten blijft de eutrofiëringsbestrijding beperkt tot de oevers en watergangen in hot projectgebied. Het probleem wordt verplaatst naar benedenstrooms gelegen wateren, de bron van vervuiling bovenstrooms blijft ongemoeid.
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Naast deze projecten ondersteunen wij het project BOVAR vanuit het WHP. Dit project onderzoekt de mogelijkheden om de eutrofiëring van de Veluwse Randmeren te verminderen. In dit kader is het project Schuitenbeek (nr. 22) gestart en wordt het naar verwachting medio 1993 afgerond. Daarnaast vindt onderzoek
plaats naar de mogelijkheid van fosfaathxatie. De verwachting is dat resultaten van deze studies niet voor
1995 zullen leiden tot uitvoeringsgerichte maatregelen.
Fig. 3.5 fosfaatbe/asting van trnt oppervlaktewater naar vervuilingsbron
(Rivieren/and)
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Riolering en randvoorzieningen
Uitvoeringsgerichte activiteiten ten behoeve van de oppervlaktewaterkwaliteit hebben zich tot nu toe hoofdzakelijk gericht op aanleggen, saneren en/of herstellen van rioleringsstelsels en randvoorzieningen. Vier projecten, te weten aanleg "overstort Eerbeek" (nr. 16), twee "bergbezinkkelders in Borculo' (nr. 17), twee
"bergbezinkbassins Elburg (nr. 18) en verbetering riolering en overstorten in Twello" (nr. 19) zijn door
ons vanuit het WHP gestart specifiek gericht op verbetering van het rioleringsstelsel. De betrokken gemeenten participeren in de uitvoering van deze projecten.
De projecten dragen een voorbeeldkarakter: de voorlopige schatting is dat ca. 1,2 miljard gulden geïnvesteerd zal moeten worden in 'rioleringssystemen in Gelderland om de vuiluitworp op het oppervlakte- en
grondwater te beperken. Een plan van aanpak hiertoe wordt door de betrokken partijen opgesteld (zie hoofdstuk 3.1).

3.6 Natuurvriendelijke oevers en verbindingszones
Natuurvriendelijke oevers
In alle projecten waarbij watergangen onderdeel zijn van het pakket maatregelen, wordt het aspect 'natuurvriendelijke oevers integraal meegenomen. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan de consequenties
ten aanzien van onderhoud. Het uitvoeringsprogramma " Beken & Sprengen (nr. 23) is gericht op het herstel van deze typen watergangen op de flanken van de Veluwe. Dit betekent het herstel van de beken en
sprengen, inclusief de oevers en het opstellen van een onderhouds- en beheersplan. Dit programma is door
ons in 1986 geïnitieerd en heeft een looptijd tot 2005.
Daarnaast worden door ons het WHP-project "Houtwalbeken Winterswijk-West" (nr. 24), REGIWAprojecten 'Boven Slinge" (nr. 25) en 'Natuurvriendelijke oevers Lichtenvoorde" (nr. 28) en REGIWAJROM-project "Veldbeek" (nr. 26) ondersteund. Deze projecten richten zich op het herstel van de natte
natuur in het gebied, met daarin een prominente rol voor de beek en zijn oevers.
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Ecologische verbindingszones
Ter realisering van een aantal ecologische verbindingszones zijn in 1992 drie REGIWA-projecten opgestart;
"Groenlose Slinge" (nr. 27), "de Fliert" (nr. 20) en Oude Rijn" (nr. 29). Het betrekkelijk nieuwe van dit
onderwerp maakt het nodig dat er voldoende tijd geïnvesteerd wordt in de aanloopfase. Bij de verschillende
natuur- en waterbeheerders bestond niet een eenduidig idee over het begrip"ecologische verbindingszone".
De onbekendheid hiermee heeft in eerste instantie de voortgang belemmerd, maar verwacht wordt dat in
1993 met de eerste uitvoering begonnen wordt. Als grootste knelpunt wordt hierbij gezien de grondverwerving, zeker als een aaneengesloten strook van bepaalde minimale breedte vereist is.
Het voor aankoop beschikbaar komen van de gewenste gronden zal een lange tijd in beslag nemen. Daarnaast is het probleem dat de huidige financiële middelen, die de waterschappen hiertoe ter beschikking
staan, ontoereikend zijn. De hiervoor gereserveerde subsidiegelden (Relatienota) van het Rijk en de provincie
staan niet ter beschikking van de waterschappen, behalve de (beperkte) middelen vanuit het WHP. Een voorstel wordt door ons voorbereid om waterschappen de mogelijkheid te geven natuurontwikkelingsgelden aan
te wenden voor het realiseren van ecologische verbindingszones.
3.7 Integraal beleid waterbeheerders
Zoals in het voorgaande al genoemd is, zijn de waterbeheerders nauw betrokken bij de uitvoering van integraal waterbeheer-projecten en hebben zij het voortouw bij het opstellen van de integrale waterbeheersplannen. Dit zijn in het algemeen activiteiten die voortkomen uit het WHP. Daarnaast ontplooien de schappen
activiteiten die duidelijk een integraal karakter dragen, maar niet een direct gevolg zijn van het WHP. Toch
hebben wij gemeend deze activiteiten te moeten noemen, omdat de uitvoering van het WHP gekoppeld is
aan de activiteiten van de waterbeheerders.
Voorbeelden van veranderd waterbeheer door de water- en zuiveringschappen zijn
experimenten met winter- en zomerpeil (zie hoofdstuk 3.2):
starten en uitbreiden van hydrobiologisch onderzoek;
onderzoek naar vervuilingsbronnen;
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is bijna geheel stopgezet bij onderhoud van de watergangen:
gebruik van tropisch hardhout wordt zoveel mogelijk beperkt;
experimenten met natuurvriendelijk oeverbeschermingsmateriaal (riet):
- experimenten met aangepaste maaimethoden;
- verhogen van zuiveringsrendement van de RWZI's;
centraliseren van RWZI's;
intensiever overleg met gemeenten over afwatering stedelijk gebied:
intensiever overleg met gemeenten over verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater;
intensiever overleg tussen water- en zuiveringschappen over integraal waterbeheer.

3.8 Financieel overzicht
De kosten voor de provincie voor de uitvoering van het WHP zijn bij de vaststelling van het WHP in 1991
geschat op f 7.070.000,-- voor de planperiode (uitvoeringsprogramma). Bij de begroting van 1992 is hieraan
nog f 200.000,-- toegevoegd voor reorganisatie van de water- en zuiveringschappen. In november 1992 is
door middel van het vierde Vervolgvoorstel Begroting 1993, C - 296, aan Provinciale Staten aangegeven dat
voor de feitelijke uitvoering van alle opgestarte en geplande activiteiten nog 1,5 miljoen gulden extra nodig
zal zijn.

f 7.436.000,--, opgebouwd uit:

De totale beschikbare middelen voor de planperiode (4 jaar) zijn
structurele middelen onderzoek waterhuishouding
bijdrage uit grondwaterheffing
beschikbaar gestelde eenmalige middelen 1991
beschikbaar gestelde eenmalige middelen 1992
beschikbaar gestelde eenmalige middelen 1993
Totaal

f

-

1.076.000.1.060.000,2.300.000,2.000.000,1.000.000,-

f

7.436.000,-
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De planning en werkelijke uitgaven van de provinciale gelden is in tabel 5 weergegeven, onderverdeeld naar
thema. Hierin is de oorspronkelijke raming (Uitvoeringsprogramma WHP + f 200.000-- voor reorganisatie)
in de tweede kolom opgenomen. In de derde kolom is de herziening van de kostenraming weergegeven.
Hierbij is een verschuiving opgetreden van het thema herstel watersystemen naar het thema"milieuvriendelijke oevers/EVZ (zie figuur 3.7). De gerealiseerde uitgaven staan in kolom vier. In de laatste twee
kolommen staan de geplande uitgaven voor respectievelijk 1993/94 en 1995.

rabel

5

Thema

Oorspronkelijke
raming WHP

Herziemng
raming WHP

Uitgaven

91-92

Planning
93-94

95

250

390

190

194

6

Herstel watersystemen

2.780

2.273

365

1.799

108

Verdroging

1.265

1.466

643

811

13

Ecologie en waterkwaliteit

475

588

54

534

0

Eutrofiëring

950

774

317

457

0

Oevers/EVZ

1.550

2.430

300

1.508

623

Totaal

7.270

7.920

1.869

5.302

749

Organisatie

Raming waarbij reeds zijn meegenomen de verschuivingen binnen de thema's, zoals de f1. 500.000 voor wateroverlast stedelijk gebied naar het thema milieuvriendelijke oevers/EVZ
De begrote uitgaven voor 1995 betreffen projecten, diende planperiode zijn opgestart maar nog niet zijn afgerond in 1994.

De in deze rapportage weergegeven uitgaven zullen voor zover deze niet reeds zijn afgedekt (geraamd f 7,9
miljoen; beschikbare middelen f 7,4 miljoen) in het kader van de bestaande begroting, jaarlijks betrekken
bij de integrale prioriteitenafweging.
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Fig. 3.7 Oorspronkelijke en herziening raming WHP
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Hieruit blijkt dat de uitgaven zich hoofdzakelijk concentreren in de periode 1994/95. Dit is een gevolg van
de verschuiving van de aard van de activiteiten (uitvoering in plaats van voorstudie) en niet zozeer door een
toename van activiteiten (zie figuur 3.8).
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Fig. 3.8 fasering projecten WHP
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Naast de eerder vermelde WHP-middelen, worden andere aan het ~-gerelateerde activiteiten gefinancierd uit de grondwaterheffing. Dit betreft uitsluitend projecten en activiteiten met betrekking tot het grondwaterbeheer. Het totale bedrag voor de periode 1991-1994 is 3.6 miljoen gulden, waarvan 2,8 miljoen voor
het in-stand-houden en beperkte uitbreiding van het primair grondwaterstandsmeetnet.
Bijlage 1 geeft een financiële raming per project. Hierbij is voor ieder project aangegeven onder welk thema,
volgnummer van het uitvoeringsprogramma en activiteitennummer van het WHP (hoofdstuk 8) het project
is geplaatst.

BIJLAGE 1 FINANCIEEL OVERZICHT PROJECTEN
(bedragen in

f x 1.000)

Kolom 1: volgnummer (vnr) verwijst naar nummering in Uitvoeringsprogramma WHP.
Kolom 2: activiteitennummer (act) verwijst naar activiteitennummer in WHP, hoofdstuk 8.
Kolom 3: naam project (of steekwoord, waaronder project bekend is).
Kolom 4: code thema's (1 t/m 6).
Kolom 5: oorspronkelijke begroting (zie uitvoeringsprogramma WHP).
Kolom 6: herziening begroting.
Kolom 7: gerealiseerde (provinciale) uitgaven over de periode 1991-1992.
Kolom 8: geraamde (provinciale) uitgaven voor de periode 1993-1994.
Kolom 9: geraamde (provinciale) uitgaven voor de periode 1995.

Code
1
2
3
4
5
6

Thema
Organisatie & beleidsinstrumenten.
Herstel watersystemen.
Verdroging.
Ecologie en waterkwaliteit.
Eutrofiëring.
Milieuvriendelijke oevers/EVZ.

Projecten gefinancierd met WHP-middelen
Vnr
0
0
1
2
3
4
4
4
4
5
6
7
8
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17
17
18
19
19
20
20
20

Act

Naam project

2
3
3
4
11
11
11
11
9
15
15
15
17
17
11
10
18
18
19
23
23
9
24
24
9
24
24
24
10
26
26

Voorlichting
Managementtools
Organisatie
Verordening
Reglementen
Waterleidingbedrijven
Houwatbeken Winterswijk
Veldbeek
Maaswater
Apeldoorn's kanaal
Grondwaterkwaliteit model.
Invloed GMP (AMK)
Schuitenbeek (BOVAR)
Res. Randmeren
Linge
Opp.waterkwaliteit model.
Waterbalans rivierengeb.
Comp. maatr. rivierengeb.
Waterbodem nutriënt.
Waterbodem kleine waterg.
Beïnvloeding waterb.kwal.
Informatiebehoefte
WIS
Barneveidse Beek
Bevermeer
Leidraad opt. peilbeheer
Methodiek opt.peilbeheer
Voorlichting beregening
Ampsen
Reserve verspreide natuur
't Zand
DeWiersse
Brummen Voorst

Thema Begroting
2
1
1
1
1
1
6
6
4
2
5
4
5
5
4
4
2
3
4
4
4
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2

0
0
200
0
0
50
67
483
0
50
100
100
25
175
100
50
50
70
50
75
100
100
200
330
150
20
170
40
25
75
360
140
180

Herziening
15
128
200
0
0
50
68
978
109
50
100
0
25
0
204
50
48
160
50
75
100
100
200
330
150
20
170
40
25
75
373
153
150

91-92
3
47
143
0
0
0
68
40
0
0
53
0
25
0
0
4
48
18
0
0
50
0
0
0
0
0
96
0
0
0
22
22
30

93-94

95

7
5
75
6
57
0
0
0
12
0
50
0
0
0
488 450
109
0
35
15
47
0
0
0
0
0
0
0
204
0
46
0
0
0
142
0
0
50
75
50
0
100
0
200
0
318
13
88
63
20
0
74
0
40
0
25
0
75
0
338
13
118
13
120
0

2
2
2
5
3
3
2
2
2
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
2
5
5
5
5
5
5
2
2
2
4
2

148
0
23
150
150
100
150
100
220
75
572
100
80
173
20
0
75
75
100
100
175
500
75
25
14
325
60
1
100
0
0
0
50

63
73
183
150
244
0
150
100
220
275
751
100
80
179
20
20
75
75
184
100
175
0
75
25
14
325
60
0
0
0
0
0
0

23
0
0
0
244
0
0
69
76
0
192
0
0
0
0
0
0
0
184
0
175
0
75
0
14
150
0
0
0
0
0
0
0

40
0
73
0
183
0
150
0
0
0
0
0
150
0
31
0
144
0
275
0
386 173
100
0
80
0
179
0
20
0
20
0
75
0
75
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
175
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7270

7908

1869

5302

749 749

3
3
3
3
3

0
0
0
0
0

400
97
300
100
2820

0
0
0
0
0

400
97
215
100
2820

SUB-TOTAAL 0

3717

0

3632

85

0

TOTAAL

7270

11625

1869

8934

20
20
20
20
21
22
23
24
25
26
26
26
26
26
27
27
28
28
29
30
31
32
33
33
34
34
34
34
35
36
36
37
38

31
26
31
26
28
28
31
33
34
36
36
36
36
36
40
40
41
41
41
44
38
45
48
48
48
48
48
48
46
53
54
54
56

Bennekommer Meent
Wissels Veen
De Zumpe
Hierdense Beek
Verdrogingsonderzoek
Sec. grondw. meetnet
Reserve hoogst ecol.niveau
Biol.meetlatten
Functie hoogst ecol. niv.
Groenlose Slinge
Boven Slinge
Lichtenvoorde
Oude Rijn
De Fliert
Voorlichting md, grondw.
Voorlichting drinkwater
Heumensoord
Corle
Epe
2e leidingennet
GMN
Wateroveri. stedelijk geb.
Twellose Beek
Reserve vuillast sted.geb.
Overstort Eerbeek
Project randvoorzieningen
Klaarbeek
Reserve randvoorzieningen
Voorl. meetnet stedgeb.
Recreatief vaarwater
Hengelwater
Karperachtigen
Functie toekenning zwemw.

SUB-TOTAAL (WHP)
Projecten gefinancierd uit grondwaterheffing
23
41
39
11
23

REGIS
IWOV
Strat. gebruik gr.water
lntegr. waterb.rivierenl.
Primair gr.water meetnet

0
0
85
0
0

834 834
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,Gebieden met functies landbouw en natuur
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rKeppeI
Bestrijding verdroging Bevermeer
Beperking inlaat Maswate 1bv. het Land van Maas en Waal
Optimaliseren walechuishoudkundlge Inrichting Benneicomse Meefa
Landgoederenione Brummen-Voorst
Bestrijding verdroging natuurmonument De Zumpe
Bestrijd i ng ver d ,og i ng landgoed De
e se
de1borch
Waterconserveting landgoed De
Euirofienng$çeojeci stroomgebied Hierdense Beek
Integraal Water- en Milieuproject Epef Beken
Bestrijding verdroging t Zand
Bestrijdingvefdroglng pompstation Corle
Intergraal Waterbeheer Oost Veluwe
Verbetering Eerbeekse/Voorstondense Beek

1

:--

-

•

8
9
10
11
12
13
14

,

.

1992

1

•

•.,

••

29

Riolering en overstorten In Tweilo
Integraal waterbeheer de Filert
verbetering waterkwaliteit de Une
Inrichting Schultenbeek
programma Sprengen & Beken
haken Wlnietswi1kWest
Inrichtingsplan Boven-Slinge
Inrichting waterhuishouding t bv de bijzondere natuur (Veldbeek)
Verbetering waterbeheer Groestlose Sling
Natuurvriendelijke oevers Lichtenvoorde als onderdeel aan een ecologische verbindingszone (Baakse Beek)
Inrichting Oude Rijn gebied

1 920

1

22

\23
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Schaal 1: 400.000

Bijlage 2

GELDERLAND

BIJLAGE 3 OVERZICHT ACTIVITEITEN
(Activiteitennuniniers verwijzen naar hoofdstuk 8 van het WHP)

nr

doelstelling

geplande activiteiten

verantwoordelijken

tijdsplannincj

realisatie

aandachtspunten

handhaven kwantitatieve

geen

prov

91-94

organisatie van groridwaterbe-

zie 2

heer wordt betrokken hij reorganisatie van de water- en zuiveringschappen

grondwaterbeheer bij de
provincie

2

3

ontwikkelen van een lange-termijn-visie op samenwerking en beleidsafstemming m.b.t. waterbeheer

aanpassen van de organisatie en het instrurnenta-

(aangepaste) planning 93-94

voorbereiden standpunt

prov

91-92

t.a.v. organisatiestructuur

Statenvoorstel met randvoorwaarden, op basis waarvan de
schappen gevraagd zijn tot een
uitgewerkt voorstel te komen

besluitvorming organisatiestructuur door PS

prov, PS

93-94

vaststellen verordening op
de WHH

prov

90-92

Statenvoorstel door PS eind 92
vastgesteld; verordening 31 december 92 in werking getreden

herzien reglementen voor
waterkwantiteits- en -kwa-

prov

90-94

voorbereidend werk o.a. met het
oog op bestuurssamenstelling

rium met de wet op de
WHH en de waterschapswet

overleg buurprovincies

medio 93 gezamenlijk voorstel
van de Ws en Zs; eind 93 GSstandpunt; eind 94 PS-besluit

vaststellen door PS in 94

liteitsbeheerders

evaluatie voor eind 97

invulling en in werking treden
afhankelijk van reorganisatie
schappen
-

-

afronding voor januari 95 (PSbesluit)

bestuurssamenstelling, direc-

te/indirecte verkiezingen
kostentoedeling
overgangsbepalingen
-

-

4

6

opgaan kleine waterleidingbedrijven in groter
verband

onderbrengen van bedoelde bedrijven (Arnhem,
Renkum en Nijmegen) in
groter verband

prov

afstemmen beleid van gemeenten en waterbeheer-

beleid wordt afgestemd in
riolerings-, waterkwaliteits- en -kwantiteitsbe-

gem,
Ws, Zs

ders tav. riolering

heersplannen

93-94

Arnherii en Renkum zijn overgenomen door PGEM
-

geen acceptatie bij 4 van de 5
waterleidingbedrijven

na januari 93 nader standpunt
en planning bepalen

medio 92 is besloten te komen
tot één waterleidingbedrijf in de
provincie
-

91-94

taakverdeling aangegeven in
WHP
uitwerking in riolerings- en in-

overleg tussen gemeenten en
waterbeheerders; relatie met Mi-

-

lieuprogramma 93, actiepunten

tegrale waterbeheersplannen

99, 117 en 102

-

goedkeuring (GS) integrale
waterbeheerspiannen in 93 en
rioleringsplannen (B&W) in 94

nr

geplande activiteiten

doelstelling

verantwoondelijken

7

8

atstviimitin

elnervan de

invulling beheer wordt nt

VVs. Zs

tijdsplanfin9

91-94

realisatie

-

taakverdeling aangeijeveri in

(aangepaste) planning 93-94

aandachtspunten

grcindverwnrving.

iiriclitiiig

n

oeverzones tussen water-

gewerkt in waterbeheers-

WHP

beheer, indien sprake van ver-

beheerders

plannen

-

uitwerking in integrale waterbeheersplannen

breding van oeverzone t.b.v.
EVZ of verandering van functie

afstemmen waterbodem-

waterbodembeheer maakt
onderdeel uit van takenpakket van de waterbe-

beheer tussen waterbeheerders en provincie

Ws, Zs

91-94

-

taken- en globale kostenverde-

relatie met Milieuprogramma

qiu'cikeuring IGSI integrale
waterbeheersplannen in 93

-

goedkeuring (GS) integrale

ling aangegeven in WHP

93, actiepunten 17 en 102

waterbeheersplannen in 93

leidraad peilbeheer landelijk
gebied wordt afgerond
initiatief (prov, LD) is genomen

relatie met Milieuprogramma

afronding leidraad in 93; toepassing d.mv. proefprojecten
voorstel vervolgtraject in 93;
afronding 2 proefprojecten na

heerders
9

het stabiliseren van negatieve menselijke invloed
op grondwaterstanden

peilbesluiten en streefpeilen worden afgestemd op
optimale grondwaterstanden

Ws

91-94

-

'93. actiepunt 134

-

-

voor herzien afvoernormen en

'94
alle Ws stemmen peilbeheer
zo goed mogelijk af op functietoekenning; peilbesluiten wor -

opstarten proefprojecten HalteZuid (landbouw) en Hummelo-

-

Keppel (natuur)
Ws (m.n. in Oost-Gld.) experimenteren met hogere peilen
.

aanpassing peilbeheer aan
bestaande grondwateronttrekkingen

Ws

91-94

studie GMN is afgerond in 92,
waaruit o.a. de invloed van
grondwaterwinningen (Veluwe)
op de natuur op de flanken van
-

-

den vastgesteld voor de, in de
verordening, aangegeven gebieden voor 19..
-

relatie met Milieuprogramma
93, actiepunt 137

uitwerking vindt plaats in onder meer grondwaterkwantiteitsbeheersplan (vaststellen
-

door PS in 94)

Zuid- en Noord-Veluwe en Geld.
Vallei geschat kunnen worden;
conclusie winningen op de Veluwe moeten met ca. 25 miljoen
m3/jaar gereduceerd worden
2 proefprojecten zijn geïnitieerd (Bevermeer en de Zumpe)
-

effectiviteit van evt. maatregeten onbekend door (nog) oritbreken van voldoende inzicht in hydrologische situatie

-

afronding uitvoering projec-

ten in '94; evaluatie 96

nr

doelstelling

geplande activiteiten

onderbemaling wordt alleen toegestaan indien
sterke economische voordelen aanwezig zijn of

Ws

tijdsplanning

realisatie

aandachtspunten

dooriopend

uitwerking in integrale waterbeheerspiannen

goedkeuring (GS) integrale waterbeheersplannen in 93; wordt
bij vergunningverlening u itvoerig aangegeven

prov

doorlopend

grondwaterbeheerder staat geen
permanente bouwputbemaling
toe

wordt bij vergunningverleninq
uitvoerig aangegeven

prov

91-94

grondwatermodel voor bepalen

afronding model (nitraat, kalium, hardheid) in 93 en fosfaat-model in '94

verantwoordelijken

(aangepaste) planning '93-94

wanneer aan anderen onevenredige schade wordt
toegebracht
permanente bouwputbemaling wordt in beginsel
niet toegestaan
grondwaterkwaliteitsmodellen worden operationeel gemaakt

-

-

invloed beschermingsmaatregelen op ondiep en diep grondwater (t.b.v. drinkwatervoorziening) wordt ontwikkeld

10

mogelijkheid van grondwateraanvulling betrekken bij inrichting van

keuze van houtsoort
(geringere verdamping) op
de Veluwe

prov

91-94

landelijk en stedelijk gebied

modelmatig onderzoek )GMN)
naar besparingen (10 miljoen
m3/jaar), indien naaldhout
wordt vervangen door loofbos

naaldhout heeft een bepaalde
economische waarde, welke
gecompenseerd dient te
worden; diverse beleids- en
bestemmingsplannen zullen

continueren overleg met
Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, provinciale Boscommissie en Universiteit van Amsterdam

aangepast en afgestemd moeten
worden; relatie met Milieuprogramma '93, actiepunt 94
infiltratie van opp. water
en waterconservering

prov,
Ws, Zs

91-94

afronding verkennende studie
compensatiemaatregelen in rivierengebied
haalbaarheidsstudie (Zs Ooste-

opstarten onderzoek "Inte-

-

-

-

graal Waterbeheer Rivierenland in 93
afhankelijk van conclusies

lijk GId en IKC-NBLF( is gestart
naar de mogelijkheid om ef-

algemene knelpunten volgen
uit haalbaarheidsstudie; in deze
specifieke situatie kan de gerin-

fluentlozing (Ruurlo) te infiltreren in landbouwgebied

ge watervoerendheid in de zomermaanden van de Baakse

-

Beek een probleem zijn (is grotendeels afhankelijk van effluentiozingen)

-

van de haalbaarheidsstudie
wordt project uitgevoerd en
zal dienen als voorbeeldproject

nr

doelstelling

verantwoorde-

geplande activiteiten

tijdsplanning

realisatie

aandachtspunten

(aangepaste) planning 93-94

91-94

haalbaarheidsstudie Zs Ooste-

waterkwaliteit van het te inhitreren water is nog een onzekere

afhankelijk van conclusies van
de haalbaarheidsstudie wordt
project uitgevoerd en zal die-

lijken
selectief afkoppelen en

in-

filtreren van schone waterstromen in stedelijk gebied

prov,

lijk GId en gem. Zevenaar) naar
infiltratie van regenwater bij het

gem,
Ws, Zs

factor

aan te leggen industrieterrein
Mercurion" in Zevenaar is gestart in 92
11

afstemmen van de inrichting, peilbeheer en onderhoud op de ecologie en

vasthouden van gebiedseigenwater

Ws

91-94

beperken inlaat en verspreiding gebiedsvreemd

Ws, Zs
prov

91-94

aantal proefprojecten zijn opgestart (zie 9, 24 en 31)
-

nen als voorbeeldproject

relatie met Milieuprogramma
93, activiteitennummers 86 en
94

afronding projecten in 94-96

goede waterkwaliteit
-

als bouwsteen om te komen tot

vervolgstudie Integraal
Waterbeheer Rivierenland
wordt opgestart in 93
-

'waterbalans Rivierengebied" is
een Zanddiepte-attentiekaart

water

van het Rivierengebied in GId
gemaakt (RUU)
aantal proefprojecten zijn opgestart (zie 17 Linge" en 24
-

-

afronding projecten in 93
94

"Maaswater)
rekening houden met de
ecologie en waterkwaliteit
bij onderhoud, inrichting
en beheer van de water-

Ws

91-94

uitwerking t.a.v. beheer, inrichting en onderhoud watergangen
vindt plaats in de integrale waterbeheersplannen

nog betrekkelijk weinig ervaring
in de relatie ecologie en beheer

Ws

91-94

in diverse proefprojecten wordt
o.a. aan het kostenaspect aandacht gegeven (zie 9, 24 en 31)

nog betrekkelijk weinig ervaring

-

gangen
12

14

bij inrichting van het afwateringssysteem rekening houden met onderhou dskoste n
reduceren van zuurstof-

reduceren van de vuillast

bindende stoffen overeenkomstig de vigerende
waterkwaliteitsbeheersplannen volgens het roid-

uit riooloverstorten d.m.v.
proefprojecten

denscenario

prov

91-94

-

-

aantal proefprojecten zijn op-

gestart (zie 48)

in relatie milieuvriendelijke
inrichting en onderhoudskosten

relatie met Milieuprogramma
93, activiteitennummers 94
99 en 102

-

96,

goedkeuring (GS( integrale
waterbeheersplannen in 93

-

nr

doelstelling

geplande activiteiten

verantwoorde-

tijdsplanning

realisatie

aandachtspunten

(aangepaste) planning '9194

91-94

- Zs Veluwe en Oost-Gelderland

- Zs Rviereriland. 10Ü

hebben geen ongezuiverde tozingen; Zs Rivierenland nog
107.240 ie.
- niet-aangesloten verspreide
bebouwing:
Zs Oostelijk Gid: 32.000 ie.
Zs Veluwe
Zs Rivierenland: 18.000 i.e.

ring in 2010

lijken
aansluiten van kleine keruien en verspreide bebou-

prov, Zs,
gem

wing op de riolering en
RWZI's

ZWVC-

- bij aansluiting verspreide bebouwing wordt Lozingenbesluit gevolgd

- aantal proefprojecten zijn opgestart (Hierdense beek, zie 26;
Klaarbeek, zie 48)
15

halveren van fosfaatlozingen door RWZI's en bedrijfsmattge lozingen
t.o.v. 85 en reduceren van
St i kstof lozingen

halvering fosfaatbelasting

- uitwerking vindt plaats in het

prov,
Rijk

91-94

beperken inlaat vanuit
rijkswater, indien nutriëntengehalte van in te
laten water hoger dan ontvangende water

Ws, Zs

91-94

-2 proefprojecten zijn opgestart
(Linge, zie 17 en Maaswater zie
24)

indien Rijk denitrificering
noodzakelijk acht op

Zs, prov

91-94

- defosfatering '91 (RWZI) (%):

van het opp. water vanuit
de landbouw

GMP, vastgesteld (PS) in 92

projecten ter oplossing
van eutrofiëringsproblematiek van de Randmeren
en het Gooi- en Eenimeer

- defosfatering '95 (RWZI) (%):
Zs Oostelijk GId
75
Zs Veluwe
75
Zs Rivierenland
75
- denitrificatie (RWZI) (°'):

Zs Oostelijk GId
47
Zs Veluwe
70
Zs Rivierenland
56
- denitrificatie '91 (RWZI) )°)
Zs Oostelijk GId
47
47
Zs Veluwe
Zs Rivierenland
54

RWZI s, effectuering hiervan

medewerking verlenen aan

relatie met Milieuprogramma
'93, activiteitennummers 68 - 71,
75, 86, 93 en 138

prov

91-94

project Schuitenbeek opgestart;
onderzoek loopt naar fosfaatfixatie

'95
Zs Oostelijk GId 60
Zs Veluwe
Zs Rivierenland 64
korte-termijn-oplossing: effectgericht (afleiden verontreinigd
water)
lange-termijn-oplossing: brongericht (terugdringen af- en uitspoeling landbouwgronden)

'96

•98
75

75
75

afronding project in '93; uitvoeringsgerichte maatregelen
niet voor '95

nr

16

17

doelstelling

geplande activiteiten

toepassing van actief biologisch beheer voor

studies naar haalbaarheid
van actief biologisch be-

eutrofiëringsbestrijding

heer

reduceren van lozingen
van zware metalen en or-

lozingen van zwarte-lijst-

ganische micro-verontreinigingen

passing best bestaande
technieken gereduceerd

verantwoordelijken

tijdsplan-

Zs

91-94

Zs. prov

realisatie

aandachtspunten

afronding haalbaarheidsstudie

andere mogelijkheden nader be-

uitvoering project De Waay

zwemplas De Waay (Zs Oostelijk
Gld.)

kijken

start in 93

91-94

vergunningverleriing (°,)

capaciteit voor verwerking vergunningaanvragen bij de zuive-

vergunningverlening 951%)

fase (AMvB)

stoffen worden door toe-

lozingen overige stoffen
worden door toepassing
best bestaande technieken

(aangepaste) planning 93-94

ning

1

:

2

3

Zs Oostelijk Gld 36 50
Zs Veluwe
57
0
Zs Rivierenland 50
0

3
0
0

ringschappen

Zs, prov

91-94

zie boven

Zs, prov

91-94

emissieregistratie wordt via
WVO-vergunningen geregeld

planmatige aanpak van emissie-

effluent wordt bemonsterd; bij
Zs Veluwe wordt ook influeru

bemonstering influent niet of
ontoereikend

fase (AMvB)
1
2
3
Zs Oostelijk GId 100 100 100
Zs Veluwe
90 90 90
Zs Rivierenland

gereduceerd
emissieregistratie voor
zware metalen en org. micro-veroritreinigingen van
puntlozingen op opp. water en riolering
analyseren van influent en
effluent bij rwzis op zware

Zs, prov

91-94

metalen en org. micro-verontreinigingen, zodat een

registratie

opzetten databank van lozingen; voortzetten van registratie via vergunningverlening

bemonsterd

betrouwbare berekening
van aangevoerde en geloosde vrachten kan worden gemaakt
analyse van zware metalen
en org. micro-verontreinigingen opnemen in routinematig bemonsteringsprogramma

Zs

91-94

Zs Oostelijk Gld: project- en
routinematig onderzoek
-

-

Zs Veluwe: project- en routine-

matig onderzoek

bemonsteringsprogrammas van
de zuiveringschappen niet uniform en niet toereikend

Zs Oostelijk Old: projectmatig
en routinematig bemonste-

ringsprogramma
Zs Veluwe: afronding inventarisatie in 93; routinematig
-

bemonsteringsprogramma
vanaf 94
Zs Rivierenland: projectmatig
onderzoek
-

Zs Rivierenland: continueren
projectmatig bemonsteringsprogramma

-

nr

doelstelling

geplande activiteiten

verantwoordelijken

tijdsplanninç;

realisatie

aandachtspunten

opstellen saneringsprogramma voor probleem-

Zs

91-94

niet opgestart

onvoldoende gegevens ter beschikking voor opstellen programma

stoffen (boven AMK)
uitwerken gebiedsgericht
project (Linge) hoe nadeli-

prov,
Ws, Zs

91-94

19

ontgronding)

demkwaliteil en starten
gestandaardiseerd onderzoek naar regionale waterbodernigesteldheid in
grote en kleine watergan-

voorlopig meetplan en standaard zijn vastgesteld
onderzoek naar waterbodemkwaliteit grote watergangeri afgerond in 90; onderzoek kleine
watergangen gestart, alsmede
onderzoek nutriënterigehalte A-

gen

en B-watergangen in 91

opstellen meetplan voor
rnonitoring van waterbo-

starten theniagericht enderzoek naar beïnvloeding van de waterbodemkwaliteit

opstellen meetplan voor
monitorinçj

prov, Zs

91-94

-

-

starten onderzoek(en), zo
mogelijk in overeenstemming met CUWVO-ver-

inrichtingsplan in 93; uitvoering starten in '93, afronden in
'94; monitoring en evaluatie
(rendement) tot na 96

project "slihvang Linçje gestart
in 91; haalbaarheidsstudie afgerond, grondverwerving procedures gestart (bestemmingsplan,

ge invloed van inlaat rijkswater op opp. water en
-bodem beperkt kan worden
18

Zs, prov

91-94

-

onderzoek gestart ('91) naar 14

thema's: slootschoning door
particulieren, gras/maisland,
drains, kasteelt, fruitteelt, pluim-

band

relatie met Milieuprogramma
93, activiteiternniurnrners 6, 105
en 110

relatie met Milieuprogramma
'93, activiteitennummers 6, 105
en 110

inventariseren en meten
van dewaterbodemkwaliteit op locaties niet verhoogd risico

vaststellen plaatsen niet
verhoogd risico en doen
van metingen

Zs

91-94

evaluatie van standaard en
meetplan is nodig na 94
afronden onderzoeken in 93
-

-

afronding onderzoek 1993;
mede hiervan afhankelijk wor-

den maatregelen geinitieerd,
zowel in beleidsmatige als
technische zin

vee, spoorsloten land, gebied,
houten oeverbeschoeiing, verkeer, scheepvaart, stortplaatsen,
kwel, gebiedsvreemdwater,
champignonteelt; waarvan laatste 4 door prov
proefproject (RWS) naar in-

20

(aangepaste) planning '93-94

proefproject wordt afgerond

-

-

situ-reiniging loopt in Apeldoorns Kanaal

in '93; afhankelijk van resultaten zal over vervolg beslist
worden

Zs voeren laarlijks uitgebreide

relatie niet Milieuprogramma

monitoring-programma's uit,
aangevuld met resultaten van
activiteit 18 geeft dit voldoende
inzicht in waterbodemkwaliteit

'93, activiteitennur'nmers 6, 105
cii 110

op locaties met venhoogd risico

continuering monitoring-progranima's; inventarisatie waterbodemkwaliteit in stedelijk
gebied; start en afronding in
'93

nr

doelstelling

geplande activiteiten

verantwoordelijken

tijdsplanfin9

realisatie

aandachtspunten

(aangepaste) planning 93-94

21

actief beheer van waterbodem door terugdringen

waterbodembeheer is ge-

Ws, Zs,
prov

91-94

- via vergunningenbeleid worden

relatie met Milieuprogramma
93, activiteitennummers 37 - 39

,ie integrale waterbeheers-

van verontreinigingen,
verwijderen/schoonmaken van licht tot matig
verontreinigde bodems
en saneren van sterk verontreinigde bodems

richt op realiseren van de
AMK; terughouden van de
verontreiniging bij de bron

lozingen beperkt (zie 17)
- door aansluiten kleine kernen
en verspreide bebouwing op rio-

plannen

lering en RWZI's worden lozingen beperkt (zie 14)
- door centraliseren van RWZIs
worden lozingspunten beperkt
- terugdringen van uit/afspoelingen van verontreinigingen van

en/of lozing; streven naar
terugdringen uit- en afspoeling verontreinigingen
van landbouwgronden

landbouwgronden wordt gerealiseerd via het GMP
spoor (o.a. mestadviesprogramma's); gecoördineerde uitvoering (natuur, milieu en water)
-

vindt plaats via gebiedsgewijze
benadering
verwijderen van licht tot

Ws

91-94

uitwerking vindt plaats in inte-

goedkeuring (GS) integrale
waterboheersplannen in 93

grale waterbeheersplarinen

matig verontreinigde waterbodems vindt plaats via
de jaarlijkse of grote onderhoudsbeurten; programma wordt hiervoor
opgesteld in het waterkwantiteitsbeheersplan
- saneren van sterk veront-

reinigde waterbodems zal
geschieden volgens de lBS
regeling
- indien sanering buiten
het kader van IBS omgaat
wordt een kostenverdeling
gemaakt

Ws, Zs,
prov

91-94

Ws, Zs

91-94

- in kader IBS is aantal oriënte-

- verkrijgen voldoende middelen

rende onderzoeken gestart

- principe-afspraak is gemaakt

- in kader boclemsanoringspro-

gramma vindt jaarlijkse planning plaats; in 93 drie nadere
- verkrijgen voldoende middelen

onderzoeken
- sanering buiten IBS om wordt

over verdeling van kosten tussen
waterkwaliteits- en -kwantiteits-

toegestaan, mits Ws (i.s.m.
Zs) zich houdt aan sanerings-

beheerders, waarbij getracht zal
worden kosten te verhalen op
vervuiler; indien sanering plaatsvindt buiten lBS om, gebeurt dit

voorwaarden van de prov

wel met inachtneming van de
randvoorwaarden van IBS

nr,

doelstelling

geplande activiteiten

verantwoorde-

tijdsplan-

realisatie

aandachtspunten

(aangepaste) planning 93-94

ning

lijken
-

verwerking van vrijgeko-

Ws

91-94

men specie kan op het
land of water plaatsvinden
indien voldaan wordt aan
de AMK; tijdelijke opslag
op de oever is toegestaan
mits de bodemkwaliteit

maatregelen worden in overleg
met de prov genomen
-

-

verwerken van verontreinigde

specie en/of opslag moet nog
nader uitgewerkt worden

opstellen van een provinciaal
(interim) beleid t.a.v. het op de
-

kant zetten van klasse-2specie in 93, dit in lijn met het
nog te bepalen ]PO-standpunt

niet verslechtert of verontreinigingen ongedaan
kunnen worden gemaakt
RWS stelt een landelijke
-

MER-specieberging op
-

cieberging op

locaties waar sanering nodig is worden geïnventariseerd en opgenomen in
bodemsaneringsprog ramma

verfijnen beoordelingsmethode van opp.waterkwaliteit om effect beperking lozingen beter te
kunnen meten

91-94

prov,
RWS-Gld

91-94

prov, Zs

91-94

prov en RWS-Gld stellen

een provinciale MER-spe-

22

RWS

MER is uitgevoerd (storten op
land heeft voorkeur, maar

-

storten onder water wordt niet
uitgesloten)
MER is uitgevoerd; 10
bergingslocaties zijn
voorgesteld in PAP III
-

-

realisatie van de stortlocaties

-

(ruimtelijk, milieuhygiënisch)

vaststellen van PAP III (PS) in
93

inventarisatie naar kwaliteit
waterbodems (zie 18 en 20)
saneringsprogramma wordt
jaarlijks opgesteld (zie boven)
-

-

Zs

91-94

hydrobiologisch onderzoek door
Zs opgenomen in bernonsteringsprogramma;
Zs Oostelijk GId: routinematig
in grenswateren en in kader
STOWA
-

opstellen meetprogramma: relatie met Milieuprogramma 93,
activiteitennummersrelat;e met
Milieuprogramma 93, activiteitennummer 106

-

-

Zs Veluwe: jaarlijks routinematig onderzoek
-

Zs Veluwe: uitbreiden pro-

gramma; frequentie naar lx
per 3 jaar
Zs Rivierenland: continueren
prolectmatig onderzoek
-

Zs Rivierenland: projeetmaty
onderzoek
-

Zs Oostelijk Gid: uitbreiden

programma naar stilstaande
wateren

iLø]

rir

geplande activiteiten

doelstelling

verantwoorde-

tijdsplanning

realisatie

aandachtspunten

(aangepaste) planning '93-94

91-94

uitwerking vindt plaats in 'iiiegrale waterbeheerspiannen

relatie met Milieuprogramma

goedkeuring (GS) integrale

'93, activiteitennummer 98

waterbeheersplannen in '93

oriëntatie naar verschillende

samenwerking prov en waterbe-

eerste ontwerp-fase afronden

mogelijkheden gestart

heerders

in '93

lijken
23

maken rneeti,Inn

en op-

zetten Van een Water Informatie Systeem

opnemen in beheersplan-

Ws, Zs

nen van een meetplan,
waaronder doelstellingen,
inrichting, parameters en
frequentie
nagaan hoe WIS opgezet
moet worden, o.a. unifor-

prov

91-94

miteit in opslag en definities van gegevens
24

economisch benaderen
van de (her)inrichting van
WHH, waarbij opbrengstreductie t.g.v. wateroverlast even zwaar weegt als
vochttekort, waarbij bere-

norm bij (her)inrichting
van afwateringssysteem is

gening zoveel mogelijk
wordt teruggedrongen en
verspreide natuur wordt

grasland blijft 30 cm en
bouwland 50 cm

Ws

91-94

Ws

91-94

zie nr.9 (optimaliseren peilbe[leer)

gebaseerd op Normaal
Waterpeil (10 tot 20 dagen
overschrijding per jaar);
ontwateringsdiepte voor

veilig gesteld
aangeven in beheersplannen waar en hoe de WHH
verbeterd kan worden
t.b.v. de landbouw, in relatie tot andere belangen,

uitwerking vindt plaats in miegrale waterbeheerspiannen

goedkeuring (GS) integrale
waterbeheersplannen in 93

5 proefprojecten zijn opgestart;
'Bevermeer" (Pdt Rijn & IJssel):

afronding voorstudie (incl. besteksgereed plan) in '93; uit-

"Barneveldse Beek" (Ws Geld.

voering vanaf '94

planning en programmering
starten praktijkgericht project, voor realiseren optimaal peilbeheer

prov,
Ws, Rijk

93-94

Vallei); "Maaswater" (Pdt Groot
Maas & Waal); Halle-Zuid en
Hummelo-Keppel (Ws lJsselland
& Baakse Beek)

11

nr

doelstelling

geplande activiteiten

verantwoordelijken

tijdsplanning

realisatie

inzicht vergroten in omvang en ontwikkeling van

prov, \Vs

91-94

niet opgestart

aandachtspunten

(aangepaste) planning '93-94

noodzaak van onderzoek nader

bij herziening WHP definitieve
beslissing nemen over uitvoe-

te bekijken

ring van dit onderzoek

verdichting landbouwgronden en gevolgen voor
WH H
bevorderen d.m.v. voorlichting zuinig gebruik van
grond- en oppwater, m.n.
beregening
vergunningverlening vanint oppervlaktewater
registratie/vergunning-

prov. Ws

91-94

-

goedkeuring (GS) integrale
waterbeheersplannen in '93

-

-

Ws

-

prov

gunningverlening opgenomen
(zie nr. 3); uitwerking volgt in
integrale waterbeheerspiannen
omvang beregening uit
grondwater wordt geschat op
15-20 miljoen m 3 /jaar; erworden jaarlijks 1000 bedrijven bezocht voor registratie
-

verlening

-

in waterkvantiteitsbe-

voorlichtingsavonden voor
agrarische sector (1991)
in "verordening WHH" is ver-

-

-

beëindigen van grote grondwa-

teronttrekkingen werkt kostenverhogend en kan beëindiging
betekenen van (agrarische) bedrijfsvoeringerr

continuering registratie bedrijven
-

Ws

91-94

uitwerking vindt plaats in irrtegrale waterbeheersplannen

goedkeuring (GS) integrale
waterbeheersplannen in '93

financieel ondersteunen
van ~-maatregelen
voor veiligstellen van verspreide natuur

prov,
Rijk

91-94

maatregelen voor veiligstellen
verspreide natuur worden uitgewerkt in integrale waterbeheers-

project "Ampsen' (Ws van de
Berkel) wordt gestart in '93
continueren subsidieverlening

heroverwegen van verleende vergunningen voor
grondwateronttrekkingen
op basis van verdrogingsonderzoek

prov

heersplairnen worden verspreid voorkomende natuur vermeld en maatregeen genoemd gericht op
veiligstellen van deze natuur

-

-

plannen
91-94

zal geschieden op basis van het
grondwaterkwantiteitsbeheersplan (thans in voorbereiding)

extra inspanning ten gunste van
de drinkwatervoorziening

vaststelling door PS eind '94

12

nr

doelstelling

geplande activiteiten

verantwoordelijken

tijdsplanning

VvHH-beheer

Ws

91-94

in

uitervvaar-

den gericht op landbouw
zal alleen dan plaatsvinden

realisatie

uitwerking vindt plaats in inte-

goedkeuring (GS) integrale
waterbeheersplannen in 93

aangegeven
wijzigingen van bestaande inrichting kunnen
slechts plaatsvinden in
combinatie met maatregelen noodzakelijk voor
het veiligstellen van bijzondere natuur

Ws, Zs,
prov

91-94

(aangepaste) planning 93-94

grale waterbeheersplannen

indien landbouw rendabel
is; in beheersplannen
wordt onderhoud van watergangen en zomerkaden

25

aandachtspunten

zie 26

13

nr

doelstelling

geplande activiteiten

verantwoordelijken

26

starten projecten, waarbij
gebieden worden inge-

rand Veluwe Sprengen 8
beken)

prov.
Ws, Rijk

realisatie

86-2005

- sprenynti S beken programma

uitvoeringsprogramma stag-

(gestart 86): Middelste Heerder
beek afgerond; Eerbeekse, Oude
en Ugchelse beken in uitvoering;
Noord- en Zuid-Heerder-, Loenense en Horsthoeker beken
planvorming

neert door voorkomen van sterk

richt t.b.v. de bijzondere
natuur

- rand Veluwe

prov,
Ws, Zs,
Rijk

aandachtspunten

tijdsplanning

91-94

- Graafschap

- Winterswijk
- Ooypolder
- Groesheek

(aangepaste) planning '93-94

- afronding programma in 2005

verontreinigde specie; relatie
met Milieuprogramma 93, activiteitennummers 86, 93 - 96

- Wissels Veen )SGL,Ws Oost-

- bestek maken en uitvoering

Veluwe) opgestart
- Hierdense beek (Zs Veluwe, Ws
Noord-Veluwe) gestart in '92
(MAP en riolering in uitvoering;
intrekgebieden en zinkputten in
voorstudie)
- de Wiersse (Ws lJsselland-

in '93
- uitvoering starten/vervolgen

Baakse Beek) gestart in '91
(voorstudiefase afgerond)

in '93; afronding in '94

- project Gelderse Poort gestart

- afronding planvorming in '93;

in 91
- in kader doelgroep LandbouwMilieu (zie 29) wordt plan van
aanpak opgesteld

uitvoering vanaf '94
- opstellen plan van aanpak; Zs
verbetert en saneert RWZI +
aansluiting verspreide bebou-

in '93; afronding in 94

- bestek maken en uitvoering

wing voor '95; in kader grenswateroverleg worden verbeteringen overwogen in
Groesbeek
natuur- en verbindingsfunctie van beken op
hogere zandgronden dienen versterkt te worden

Ws, Zs,
prov

91-94

zie boven )projecten) en nr. 31

projecten in andere çjebieden kunnen worden aan-

Gem,
Ws, Zs

91-94

uitwerking vindt plaats in integrale waterbeheersplannen

goedkeuring (GS) integrale
waterbeheersplannen in '93

Ws, Zs,
prov

91-94

bij alle projecten wordt dit aspect meegenomen en zo moge-

continuering beleid

gevangen
nadelen voor de landbouw
worden zoveel mogelijk
beperkt, dit maakt integraal onderdeel uit van de
projecten

lijk gekwantificeerd; gestreefd
wordt naar een 'win-win -situatie

14

nr

doelstelling

geplande activiteiten

verantwoordelijken

tijdsplanfin9

realisatie

uitvoenrig projecten geschiedt alleen, indien een,

prov, Ws

91-94

overleg ni. b. t. uitvoering en fi-

continuering samenwerking

nanciering van projecten vindt
plaats met betreffende instan-

coordinatie bij starten en uitvoering projecten tussen betreffende instanties

voor de landbouw, verslechterde ~-situatie
gecompenseerd wordt

ties (RWG-relatie nota/natuurontwikkeling, Bodembescherming-IPB)

(structurele middelen,
grondaankoop)
27

Ws, Zs

91-94

zie 7, 11 en 26

onderbemaling wordt
slechts toegestaan, indien
geen schade aan WHH-belangen optreedt

Ws

91-94

zie 9

terugdringen van nadelige invloed van grondwateronttrekkingen in gebie-

n.a.v. verdrogingsonderzoek worden vergunningen voor grondwateront-

prov

91-94

uitwerking in grondwaterkwantiteitsbeheersplan

den met functie II t/m IV,
alsmede op de functiekaart aangeduide bovenstroomse gebieden

trekking heroverwogen

WHH-beheer wordt meer
gericht op de bijzondere
natuur

bestaande WHH-beheer
waar mogelijk meer richten op de bijzondere na-

aandachtspunten

(aangepaste) planning '93-94

tuur; verslechtering van de
~-situatie voor de landbouw mag niet plaatsvinden, tenzij compensatie
via inrichting mogelijk is

28

grondwaterstandsmeetnet
in gebieden met functie II
t/m IV inrichten en onderhouden voor evaluatie van
maatregelen in kader van
verdrogingsbestrijding

prov

91-94

-

primair meetnet wordt jaarlijks

met 15 peilbuizen uitgebreid
(vanaf 92)
uitbreiding secundair meetnet
zal zoveel mogelijk geschieden
-

a.d,h. van projecten; wordt in relatie gebracht met een evaluatie
van de doelstelling van het priOld re nieet liet

relatie niet Milieuprogramma
'93, activiteitennummers 134137

vaststellen (PS) grondwaterkwantiteitsbeheersplan eind
94

continuering uitbreiding met
15 peilbuizen per jaar

-

-

zo mogelijk en zo nodig deel

budget van "uitvoeringsproJecten" besteden aan monitoring en evaluatie (o.a. grondwaterstanden)

15

nr

doelstelling

geplande activiteiten

tijdsplannincj

realisatie

prüv

91-94

gebieden met bijzondere waakzaamheid worden nader bepaald
in het grondwaterkwantiteitsbeheersplan; ook daarin zal worden
aangegeven welke vergunningen dienen te worden heroverwogen

prov

91-94

afstemming tussen GMP en
WHP (functietoekenning) en uitvoeringsprograrnmas; gebieds-

verantwoorde-

aandachtspunten

(aangepaste) planning '93-94

lijken
gebieden met bijzondere.
waakzaamheid blijven gehandhaafd; in grondwaterkwantiteitsbeheerspian zal
hieraan verdere invulling
gegeven worden

29

maken van aanzet tot het
terugdringen van grondwaterverontreiniging als
gevolg van menselijk haridelen in gebieden met
functie III en IV, alsmede
op de functiekaart aange-

gerichte benadering vindt plaats
via:
doelgroepen-overleg (landbouw-milieu)
-

cjuide bovenstroomse gebieden

30

maken van aanzet tot het
terugdringen van opp.waterverontreiniging als gevolg van menselijk handelen in gebieden met de
functie IV, alsmede op de
functiekaart aangeduide
bovenstroomse gebieden

vaststellen (PS) grondwaterkwantiteitsbeheerspian eind
'94

afstemming wordt bemoeilijkt
doordat de procesfases van betreffende programma's niet synchroon lopen; relatie met Milieuprogramma 93. activiteitennummers 86, 93 en 103

opstellen plan van aanpak
voor 13 gebieden
-

in kader grenswateroverleg
wordt aandacht besteed aan oppervlaktewaterverontreiniging
(zie 26)
-

aandacht richten op terugdringen van verspreide lozingen op opp.water en lozingen van rioolwateroverstorten bij voorrang op
deze gebieden

Zs

91-94

uitwerking vindt plaats in de integrale waterbeheersplannen
- t.a.v. verontreiniging veroorzaakt door de landbouw, zie 29
- t.a.v. riolering: project is opge-

start in 92 (prov, Zs, VNG) welke
een investerings!uitvoeringsprogramma zal opstellen (zie 49)

relatie mei Milieuprogramma
93, activiteitennummers 86 en
93

goedkeuring (GS) van integrale waterbeheersplannen in
-

'93

I1

nr

doelstelling

geplande activiteiten

verantwoorde-

tijdsplanning

realisatie

aandachtspunten

(aangepaste) planning 93-94

relatie met Milieuprogramma

-

lijken
31

realiseren van een op de

opstellen procfraiflhiia her-

natuur afgestemde WHH
in en rond gebieden en

stellen en ontwikkelen van

wateren met functie V

Ws. Zs.
prOv

91-94

-

iivirking vindt plaats in de in-

tegrale waterbeheersplanneri

93, activiteitennummers 86 en
93

oevervormen, -zones en
beplanting van deze wate-

project "Bennekomse Meent"
)Ws Geld. Vallei) is gestart in 92

ren

goedkeuring (GS) van inte-

grale waterbeheersplannen in
93
bestek maken en uitvoering

-

-

-

starten in '93,afronding in 94
bestek maken en starten uitvoering in 93, afronding in 94
-

project Wildenborch (Ws v. cl.

vooronderzoek starten en afronden in 93; bestek maken en

Berkel) gestart in 92, via bodembeschermingsspoor
-

project "de Zumpe

-

uitvoering starten in 94
bestek maken en uitvoering
starten in 93, afronding in '94
continuering monitoring

(Ws v.d.

-

Oude IJssel) is opgestart in 92

-

project "Brummen-Voorst" (Ws
Oost-Veluwe) gestart in 92
-

project "Reken WinterswijkWest (Ws lJsselland-Baakse
beek en Ws van de Berkel) ge-

start in 1982
afstemmeni peil en stroming van grond- en

Ws. prov

91-94

uitwerking vindt plaats in de integrale waterbeheersplannen

goedkeuring (GS) van integrale waterbeheerspiannen in

-

-

93

opp water op de natuur in
deze gebieden

-

uitwerking vindt plaats in

vaststellen (PS) van grondwaterkwantiteitsbeheersplan
eind 94
-

çjrondwaterkwantiteitsbeheersplan
zie boven (projecten)
-

saneren resterende lozingen op deze wateren
32

beleid voor milieu en
ruimtelijke Ordening in en
rond gebieden en wateren
met functie V richten op
de belangen van de natuur

Zs

prov

91-94

91-94

uitwerking vindt plaats in dein-

goedkeuring )GS) van integra-

tegrale waterbeheerspianrien

le waterbeheersplannen in '93

afstemming met GMP en PAP
heeft plaatsgevonden; gestart is
met de "koepelnotitie" om de afstemming met Ruimtelijke Ordening te verwezenlijken

relatie niet Milieuprogramma
93, activiteitennummers 3. 86
93 en 94

afronding koepelnotitie in 93

17

nr

doelstelling

geplande activiteiten

verantwoordelijken

tijdsplanning

33

afronden roetliodiek voor

afronden inventarisatie

vaststellen meest waardevolle and- en waternatuur

prOv,
Ws, Zs

91 -94

land- en waternatuur en
vaststellen biologische
maatlatten

voorbereiden van de vastlegging functie water

voorbereiden vastlegging
van een aantal waardevolle
natuurelementen met diiidelijke conflicten tussen
belangen (zie bijlage 8,
WHP(

34

voor natuur van het
hoogst ecologische niveau"

35

bescherming van (vermoedelijk/potentieel)
meest waardevolle natuur

vastleggen in beheersplannen bestaande WI-IH en
streven naar vermindering
van negatieve menselijke
invloeden op de natuur

begin maken met aanleg
van een aantal EVZ hinnen en tussen gebieden
met de functie II, III en IV

opzetten projecten voor de
aanleg van EVZ

-

-

aandachtspunten

prov,

91-94

Ws, Zs

voorbereiding van alle (18) beken in eindfase
-

-

-

relatie met Milieuprogramma
'93, activiteitennummers 3, 130132

t.a.v. gebieden planning gemaakt

91-94

-

uitwerking vindt plaats in dein-

goedkeuring (GS) van integrale waterbeheersplannen in
-

tegrale waterheheersplannen

93
vaststellen (PS) van grondwaterkwantiteitsbeheersplan
eind '94
-

plan
91-94

uitwerking vindt plaats in de integrale waterbeheersptannen
-

-

grondverwerving en beheer

Zs
-

project "Boven Slinge" (Ws

Oude IJssel) gestart in '92

plan van aanpak te ambitieus
opgezet, waardoor vertraging;
grondverwerving is probleem
-

project 'Groenlose Slinge" (Ws
v.d. Berkel( opgestart in '92
-

visie t.a.v. een mogelijke EVZ
via de Baakse Beek; relatie met
Milieuprogramma '93, activitni-

project "Oude Rijn" (Ptd Betiiwe) opgestart in '92

tenntimrner 93

-

project "de Fliert IWs OostVeluwe) opgestart in '92
-

-

t.a.v. EVZ Rijk van Nijmegen

ligt een visie ter goedkeuring
(GS), welke is voorbereid in kader van "relatienota"

-

goedkeuring (GS) van inte-

grale waterbeheersplannen in
93
bestek maken en start uitvoe-

ring in '93, afronding na '96
voorstudie starten en afronden in '93; uitvoering starten in
94
voorstudie starter en afron-

project "Lichtenvoorde (Ws
ljsselland-Baakse Beek( opgestart in '92
-

afronding voorbereiding in
'93 en vastlegging functie bij
herziening WHP

-

opstarten in '93 en afronden
in '94; vastlegging functie bij
herziening WHP

uitwerking vindt plaats in
grondwaterkwantiteitsbeheers-

prov,
Rijk, Ws,

afronding in '93

-

-

Ws, Zs,
prov

(aangepaste) planning '93-94

afgerond, rapportage in 93
tezamen met toetsingskader

inorOdriSalH is voltooid in 90
ecologisch toetsingskader voor

sloten, weteringen en laaglandbeken in Gld. is in ontwikkeling

(stand-slili-beginsel)
36

realisatie

-

-

den in '93; uitvoering starten
'94

til

voorstudie starten en afronden in '93; uitvoering starten in
'94
-

voorstudie starten en afronden in '93; uitvoering starten in
'94
goedkeuring "visie cii op-

-

starten project in '93

18

n

doelstelling

37

vergiiiioingveriening voor

geplande activiteiten

verantwoordelijken

tijdsplanning

prov

91-94

grondwateronttrekking
geschiedt op basis van
belangenafweging, waar-

aandachtspunten

(aangepaste) planning '93-94

prioriteit grondwatergebruik

iii

wordt gehanteerd bij vergun-

den in het heffingenfonds een
beperkende factor worden voor

vaststellen tPS grondwaterkwantiteitsbeheersplan eind

realisatie

ningverlening; wordt verder uitgewerkt in grondwaterkwantiteitsbeheersplan

bij schade aan natuur belanyrijker is dan aan landbouw en andere particu-

JfilI;k zullen de mogetiktie-

94

het betalen van schadevergoedingen; relatie met Milieuprogramma 93, activiteitennummers 52, 83

-

85 en 135- 137

liere bedrijven; schade
aan historisch van belang
zijnde gebouwen is niet
aanvaardbaar
38

prov

uitbreiding van de grond-

91-94

waterwinning voor export
van drinkwater wordt
slechts overwogen als
volledige afweging van
belangen tussen provincies heeft ptaatsgevon-

Grondwaterbeheer
Midden-Nederland is afgerond
(92), conclusie t.a.v. export van
drinkwater: export vanuit Gld.
niet mogelijk; export vanuit Fle-

grondwaterwinning op Veluwe

vaststellen (PS) grondwater-

moet worden teruggebracht met
ca. 25 miljoen m 3 /jaar; relatie
met Milieuprogramma '93, activiteitennummers 85, 136 en 137

kwantiteitsbeheersplan eind
94; hierin opgenomen beleid
t.a.v. drinkwatervoorziening in
relatie tot grondwaterwinning,
incl. ex- en import

voland wel mogelijk; uitwerking
hiervan volgt in grondwaterkwantiteitsbeheersplan

den
39

studie

prov

veiligstellen van drinkwatervoorziening staat voorop bij verdeling grondwaIer, gevolgd door hoog-

91-94

uitwerking vindt plaats in grondwaterkwantiteitsbeheersplan

waterleidingbedrijven twijfelen
aan noodzaak reallocatie van

vaststellen )PS) grondwaterkwantiteitsbeheersplan eind

winningen

'94

waardig gebruik door bedrijven
40

bevorderen van zuiniger
omgaan met water door
bedrijven en streven naar

geen vergunningverlening

stabiliseren van totale
onttrekking door bedrijven op 85 miljoen m 3 /jaar

bruik, voor zover aanslag
op natuurlijke grondwatervoorraad niet wordt gecompenseerd door toestromend opp, water

in 94

voor grondwateronttrekking voor laagwaardig ge-

prov

91-94

wordt bij vergunningverlening
volgens de grondwaterwet uit-

economisch belang van de bedrijven blijkt vaak bepalend voor

voering aan gegeven

de feitelijke mogelijkheden; relatie met Milieuprogramma 93,
activiteitennummer 137

19

nr

doelstelling

aandachtspunten

(aangepaste) planning '93-94

in 1991 is ongeveer 83 miljoen

planning watergebruik door in-

m grondwater onttrokken door
alle bedrijven gezamenlijk

dustrie ontbreekt vaak; alternatieven voor grondwater
(oppwater) wellicht in conflict
11
met andere functies water;
overleg tussen Ws en bedrijven

regionale verdeling van de 85
miljoen m 3 /Jaar in grondwaterkwantiteitsbeheersplan;
individueel overleg met de

geplande activiteiten

verantwoordelijken

tijdsplanning

realisatie

overleg prov en bedrijven
(-sectoren) voor terugdrin-

prov

91-94

gen laagwaardig gebruik
grondwater (koelwater)

over watervraag is nieuw

door voorlichting stimuleren van een zuinig gebruik

prov

91-94

prov,
waterleidingrnij

91-94

voorlichtingscampagne voor 93
voorgenomen

grote bedrijven nodig om
grondwatergebruik nog verder
terug te dringen ten gunste
van de waterleidingbedrijven

voorzieningen voor vervolgactiviteiten ontbreken thans

start voorlichtingscampagne
voor met name kleine bedrijven nog onduidelijk

infiltratie van opp.water kostbaar in verhouding tot resultaat;
relatie met Milieuprogramma

vervolgstudie (waterconservering) volgt via project

van grondwater door bedrijven
41

vergroten In7lcht in haalbaarheid om voor drinkwatervoorziening op lange termijn grondwater op
aantal plaatsen aan te vullen met voorgezuiverd
opp.water

uitvoeren haalbaarheidsstudie naar kunstmatige
grondwateraanvulling op
een aantal locaties in Gld.

liaalliaarheidssttjdie "Epe"
(prov) gestart in 91 cii afgerond
-

in 92
project "IWOV" (prov) gestart
-

in '92

(o.a. Montferland, Nijmegen-zuid en Epe)

-

'93, activiteitennummers 93 en
94
algemeen: veel weerstand bij
de waterleidingbedrijven voor
grootschalig gebruik van oppervlaktewater; CAW en CMB wen-

-

I-WOV"
analyse start in '93, afronding
in '94; start uitvoering in '94

-

-

project "Corle" (WOG)
opgestart in '92
project "t Zand opgestart in
91
Montferland en Nijmegen-zuid
hebben bij nader inzien een lagere prioriteit gekregen (zie verdro-

-

-

sen grondwater als grondstof
voor de openbare drinkwatervoorziening

-

voorstudie afronden in 93;

uitvoering starten in '94
voorstudie afronden in 93;
uitvoering starten in '93

-

bij herziening WHP definitief
besluit nemen over uitvoering
van deze onderzoeken
-

ging sonde rzoek)
42

bescherming van de
rlrinkwaterkwaliteit wordt

geen vergunningverlening
voor grondwateronttrek-

voortgezet

kingen door bedrijven die
een nadelig effect hebben
op de grondwaterkwaliteit
voor drinkwaterwinning

prov

91-94

bij vergunningverleninig wordt
hier uitvoering aan gegeven

relatie met Milieuprogramn'ia
93, activiteitennummers 31, 52
en 83

-

85

geen planning noodzakelijk

20

nr

doelstelling

verantwoorde-

geplande activiteiten

tijdsplanning

realisatie

aandachtspunten

(aangepaste) planning '93-94

lijken
inzicht vergroten

en

zo no-

prov

91-94

wordt uitgewerkt

dig bestaande bescher-

in

volgend

grondwaterbeschermingsplan

ming aanpassen om op te
pompen grondwaterkwaliteit voor bereiding drinkwater ook op lange termijn
veilig te stellen
43

meer afstemmen win
grondwaterkwantiteitsen -kwaliteitsbeheer voor
wat betreft de drinkwatervoorziening

in principe geen vergunningverlening voor drinkwaterwinning, waarvan
bescherming door bestaande belasting met ver-

prov

91-94

bij vergunningvertening wordt
hier uitvoering aan gegeven

relatie met Milieuprogramma
93. activiteitennummers 58, 66
en 83 85

geen planning noodzakelijk

voorzieningen voor vervolgactiviteiten; relatie met Milieuprogramma 93, activiteitennummer
137

vaststellen (PS) grondwaterkwantiteitsbeheerspian eind
'94

-

ontreinigende stoffen of
calamiteiten niet te garanderen is
44

45

beoordelen van hoogwaardig gebruik van water dat voor de openbare
drinkwatervoorziening
wordt onttrokken

voorbereiden van maatregelen ter ondervanging
van de meest ernstige
wateroverlast in stedelijk
gebied

prov,
Waterleidiogmij

91-94

wordt uitgewerkt in grondwaterkwantiteitsbeheerspian

toetsen grotere leveringen
aan bedrijven op hoogwaardig en doelmatig gebru ik

prov,
Waterleidingmij

91-94

wordt uitgewerkt in grondwaterkwantiteitsbeheersplan

vaststellen (PS) grondwater-

opstellen haalbaarheidsstudie naar een beperkt 2e
leidingennet voor bedrijven

prov,
Waterleidingml

93-94

wordt uitgewerkt in grondwaterkwantiteitsbeheersplan

vaststelling (PSI grondwaterkwantiteitsbeheersplan eind
'94

prov.

91-94

prioriteiten worden bepaald in

goedkeuring (GS) integrale
waterheheersplannen in 93

d.m.v. voorlichting en zo
nodig toepassen van het
prijsmechanisme een zulniger gebruik van leidingwater door huishoudens
realiseren

opstellen van prioriteitenlijst

GW8,
VNG

integrale waterbeheersplannen;
prov is hier geen initiatiefnemer

kwantiteitsbeheersplan eind
'94

21

nr

doelstelling

geplande activiteiten

verantwoordelijken

tijdsplanning

opstellen onderzoeksplan
voorgebieden niet de

gein. Ws

91-94

realisatie

uitwerking vindt plaats

aandachtspunten

11

(Ie In-

(aangepaste) planning 93-94

goedkeuring (GS) integrale

tegrale waterbeheersplannen

waterheheerspiannen in 93

uitwerking vindt plaats in dein-

goedkeuring (GS) integrale
waterbeheersplannen in '93:
mogelijke maatregelen worden
na '94 uitgevoerd

meest ernstige wateroverlast

46

voorkomen van wateroverlast bij (her)inrichting
van stedelijk gebied

sanering ter hand nemen
in overleg met onroerendgoedeigenaren

çjern, Ws

91-94

minimale ontwateringsdiepte geldt in principe
70 cm beneden mv, bij
overschrijding van 1 maal
per jaar

gem

91-94

in nieuwe bestemmingsplannen
worden deze criteria aangehouden

permanent

kiezen meest doelmatige

gem, Ws

91-94

uitwerking vindt plaats in de rio-

vaststellen (B&W) rioleringsplannen in 94

tegrale waterbeheerspiannen

leringsplarinen

oplossing om mogelijk wateroverlast te beperken bij
vervanging van drainerende noten

47

kiezen van meest doelmatige oplossing om mogelijk
wateroverlast te voorkomen bij stopzetting van
g ron dwat e ron tt rek kin ge ii

Ws, gem

adviseren bit inrichten van
grondwaterstandsrneetnetten en verwerking gegevens

prov.

verminderen nadelige
WHH-effecten op de omgeving bij (her)inrichting
van stedelijk gebied

intensiveren overleg op

Ws, gem

d.mv. af- en ontwateringssystemen

van het Besluit op de ruimtelijke ordening(

beheersniveau over de inrichting van stedelijk gebied (in kader artikel 10

91-94

per geval vindt overleg plaats

zorg voor vroegtijdige contac-

tussen gem en Ws

ten/afstemming gemeenten en
waterbeheerders

91-94

op verzoek van gemeenten

gein

wordt geadviseerd

91-94

overleg vindt veelal plaats

zorg voor vroegtijdige contacten/afstemming gemeenten en
waterbeheerders; relatie met Milieuprogramma 93, activiteitennu imer 99

samenwerking tussen gemeenten en waterschappen

22

nr

doelstelling

aandachtspunten

geplande activiteiten

verantwoordelijken

tijdsplanning

realisatie

nagaan of afstemming

prov

91-94

controle wordt uitgevoerd bij
goedkeuring bestemmingsplan-

heeft plaatsgevonden in

(aangepaste) planning 93-94

permanent

nen

bestemmingsplannen
tav. wateroverlast, verdroging/vochttekorten en
effecten op waterkwaliteit
48

terugdringen vuilbelasting uit bestaande overstorten

nagaan in hoeverre

Zs

93-94

opp.waterkwaliteitsdoelstelling van stedelijk gebied gerealiseerd kan wor-

nota "rioleringsbeleid" van de
Geld. Waterschapsbond afgerond in '92; uitwerking volgt in
-

relatie met Milieuprogramma
'93, activiteitennummers 99, 102
en 117

rioleringsplannen
onderzoek naar riolering en
overstorten in en rondom Twello
gestart in '92
project Realisatie van het rio-

den in planperiode

-

vaststellen (B&W) rioleririgs-

plannen in '94

afronding inventarisatie en
bemonsteringsprogramma in

-

-

-

'93; vaststellen maatregelen
en uitvoering vanaf '94

leringsbeleid in de provincie Gelderland opgestart in 92 (zie 49)
uitvoeren proefprojecten
overstorten met randvoorziening

gem,
prov, Zs

91-94

-

project "overstort Eerbeek" ge-

start in 92
2 projecten
-

-

financiering voor uitvoering

-

uitvoering afhankelijk van f1-

nanciering
'

bergbezinkkelders

Borculo" afgerond
project "bergbezinkbassin Elburg' bestek afgerond
project "saneren overstort
-

bestuurlijke afstemming gem

-

-

Klaarbeek (Epe)" opgestart in '92
bij projecten "Hierdense beek

en Ws

starten uitvoering in '93 en
afronding in '94
-

-

(zie 26) en "de Fliert" (zie 36) zijn
randvoorzieningen integraal onderdeel
inventariseren aansluitingen van ontwateringsmiddelen op de riolering en
negatieve overstorten; zo
nodig maatregelen treffen

gem, Zs,
Ws

91-94

uitwerking vindt plaats in rioleringsplannnen

-

afronding na 94

vaststellen (B&W) rioleringsplannen in 94
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nr

doelstelling

geplande activiteiten

verant woorde lijken

indien oversorttreclLientie
niet in overeenstemming

geni, Zs

tijdsplan ninçj

91-94

realisatie

-

aandachtspunten

goedkeuring (GS) integrale
waterbeheersplannen in ' 93

uitwerking iidiffijnen vindt

-

plaats in integrale waterbeheers plannen
uitwerking maatregelen vindt

met richtlijnen waterkwali teitsbeheerspian, realiseren van aanvullende voor-

(aangepaste) planning 93 - 94

vaststellen (BtW) riolerings-

-

-

plaats in rioleringsplannen

plannen in 94

uitwerking vindt plaats in rioleringsplannen

vaststellen (BW) riolerings-

vaststellen (B&W) rioleringsplannen in 94

zien ogen
uitbreiding van bergings-

gein

91-94

capaciteit van de riolering
vindt bij voorkeur plaats in
de vorm van bergingsre-

plannen in '94

servoirs

49

aanleggen en herstellen
van rioleringen worden
gericht op beperken van

bestaande gemengde
rioolstelsels op industrieterreinen dienen bil voorkeur te worden omgebouwd tot verbeterd gescheiden rioolstelsels

gem

91.94

uitwerking vindt plaats in rioleringsplannen

stimuleren van de aanleg

prov, Zs

91-94

project 'Realisatie van het rioleringsbeleid in de provincie Gelderland" opgestart in '92

relatie met Milieuprogramma

afronding in '93 (maatregelen,

'93, activiteitennummers 99, 102
en 117

prioriteitsstelling, budgettering)

opstellen rioleringsplannen vindt

betrouwbaarheid van schattin-

plaats

gen van effect van maatregelen

vaststellen (B&W) rioleringsplannen in '94

van randvoorzieningen
d.m.v. voorlichting

de vuiluitworp
opstellen van rioleringsplannen, waarin aangege-

gem

91-94

op de vuiluitworp

ven hoe en in welke mate
de vuiluitworp wordt teruggebracht
50

het systeem van inzameten, behandelen en transporteren van rioolwater
wordt uitgevoerd tegen
de laagst maatschappelijke kosten

opnemen van richtlijnen in
de waterkwantiteitsbeheersplannen voor de aanleg van gekozen systeem

Ws

91-94

opstellen integrale waterhe-

relatie met Milieuprogramma

heersptannen vindt plaats

'93, activiteitennummer 102

goedkeuring (GS) integrale
waterbeheersplannen in '93

24

n

doelstelling

geplande activiteiten

verantwoorde-

tijdsplanning

realisatie

91-94

uitwerking vindt plaats in rioleringsplannen en integrale water-

aandachtspunten

(aangepaste) planning '93-94

lijken
51

beperken van verspreiding van (rest)lozingen

inrichten riolering en stedelijke WHH voor nieuwe

van overstorten op het afwateringssysteem

situaties is zodanig dat
overstorten zoveel mogelijk op retentievijvers lozen
nagaan in welke bestaande
situaties met overstorten

gem, Zs,
Ws

beheersplannen

Zs

91-94

uitwerking vindt plaats in riole-

bergbezinkbassins verdienen

vaststellen (B&W) riolerings-

voorkeur boven retentievijvers;
relatie met Milieuprogramma
'93, activiteitennummers 99, 102
en 117

plannen in 94 en goedkeuring
integrale waterbeheersplannen
(GS) in 93

zie boven

vaststellen (B&W) rioleringsplannen in '94 en goedkeuring

ringsplannen en integrale waterbeheersplannen

(direct lozend), aanleg van
retentievijvers een belangrijke bijdrage kan leveren
aan reductie van verspreiding van restlozingen

integrale waterbeheersplannen
(GS) in '93

gem

91-94

uitwerking vindt plaats in de rioleringsplannen

vaststellen (BW) rioleringsplannen in 94

aanleg retentievijvers en
randvoorzieningen dient
planologisch geregeld te
worden

gem

91-94

aanduiding retentievijver wordt
bij nieuwe/wijziging van bestemmingsplan opgenomen

permanent

~-situatie blijft zoveel
mogelijk gericht op het in

in waterbeheersplannen
worden voorstellen ge-

Ws, Zs,
prov

91-94

voorstellen hiertoe worden ge-

stand houden van landschappelijke en cultuurhistorische elementen

daan voor vastleggen van
de functie "water voor

bil aanleg van nieuwe en
herstel van bestaande
overstorten, waarvan de
overstortfrequentie overeenstemt met de richtlijn,
voorzieningen om minimaal 114 deel van de vuiluitworp terug te brengen
in de riolering

52

landschap en cultuurhistorie'; in volgend WHP
wordt deze functie vastgelegd

daan in de integrale waterbeheersplannen

relatie met Milieuprogramma
'93, activiteitennummers 86 en
93 - 96

goedkeuring (GS) integrale
waterbeheersplannen in '93; in
het 2e WHP zullen functies
worden vastgesteld

25

nr

53

doelstelling

handhaven van bestaand
medegebruik van opp.water als recreatief vaarwater en uitbreiden mogeIijkheden daarvoor

geplande activiteiten

verantwoordelijken

tijdsplanning

handhaven van opp.waterpeil en -stroming en patroon waterlopen zoveel
als mogelijk voor de landschappelijke en cultuurhistorische waardevolle elementen aangegeven op
kaart 24. WHP

Ws, prov

91-94

in beheersplannen worden

Ws, prov

realisatie

aandachtspunten

goedkeuring (GS) integrale
waterbeheersplannen in 93

uitwerking vuicit plaats in dein-

-

-

tegrale waterbeheersplannen
uitwerking vindt plaats in het
grondwaterkwantiteitsbeheersplan

vaststellen (PS) grondwaterkwantiteitsbeheerspian eind
-

-

91-94

voorstellen gedaan voor
vastlegging van de functie
recreatief vaarwater'; in
volgend WHP wordt deze
11

(aangepaste) planning '93-94

94

voorstellen hiertoe worden gedaan in de integrale waterbe-

bil de Berkel is doorvaart naar
Duitsland probleem vanwege

heersplannen; o.a. Linge, Oude
IJssel, Berkel zijn al gerealiseerd

natuurbescherniingsgebied

goedkeuring (GS) integrale
waterbeheersplannen in '93; in
het 2e WHP zullen functies
worden vastgesteld

(kanovaart)

functie vastgelegd
91-94

varen
subsidiëren van planvor-

prov

91-94

subsidie wordt verleend uit recreatiefonds

Ws, prov

91-94

voorstellen hiertoe worden gedaan in de integrale waterbeheersplannen; voorzieningen
worden vaak in ruilverkavelings-

functies (zie boven)

ming en uitvoering van regionaal van belang zijnde
projecten, indien Rijk en
gem ook bijdragen
54

tegemoet komen aan behoefte aan hengelwater,
voorzover mogelijk; aantal wateren dat geschikt is
als hengelwater wordt
uitgebreid

realisering na vaststelling

Ws, Recreatieschap,
prov

opstellen Plan van Aanpak
voor verbetering van mogelijkheden voor recreatief

in beheersplannen worden
voorstellen gedaan voor
vastlegging van de functie
"hengelwater"; in volgend
WHP wordt deze functie
vastgelegd

permanent

normstelling aan functie "hengelwater"

goedkeuring (GS) integrale
waterbeheersplannen in '93; in
het 2e WHP zullen functies
worden vastgesteld

projecten meegenomen

nagaan in hoeverre kwali-

prov,

teitsdoelstelling "water
voor karperachtigen" en
"water voor zalmachtigen
haalbaar is voor de functie
'hengelwater'

Ws,Zs

91-94

werkgroep "water voor karperachtiçjen" is gestart in '92

afronden werkgroep in 93

26

nr

doelstelling

geplande activiteiten

verantwoordelijken

lijst van wateren waarvoor

tijdsplanning

realisatie

aandachtspunten

(aangepaste) planning 93-94

prov

91-94

blijft gehandhaafd, geen actie

Ws, Zs,
recrea-

91-94

aanzet wordt gegeven in de integrale waterbeheersplannen

wa terkwa t tei t sd oe Is telling
water voor karperachtigen bijlage 7, WHP) is
vastgesteld blijft in planperiode gehandhaafd
opstellen plan van aanpak
voor verbetering van hengelsportmogelijkheden

subsidiëren van planvorming en uitvoering van regionaal van belang zijnde
projecten, indien Rijk en

tieschappen
prov

91-94

subsidie wordt verleend uit het
Recreatiefonds

permanent

Zs

91-94

uitwerking vindt plaats in integrale waterbeheersplannen

verbetering van het doorzicht en
zuurgraad

goedkeuring (GS) integrale
waterbeheersplannen in 93

prov

91-94

database opgezet en voor 50%
voltooid; deze dient als basis

relatief veel gegevens van verschillende aard zijn nodig

afronden database in '93, daarna bijhouden;

gem ook bijdragen
55

realiseren en/of handhaven in wateren met functie zwemwater' de waterkwaliteitsdoelstelling
voor zwemwater

56

57

nagaan of toekenning
functie "zwemwater mo-

nagaan welke maatregelen
nodig zijn om een water

gelijk is voor water zonder deze functie maar wel
als zodanig gebruikt

aan de functie-eisen te laten voldoen

tegengaan gebruik als
zwemwater van wateren

voor afweging

functie toekenning bij herziefin9 WHP

start na opstelling 2e WHP

prov

91-94

wordt vervolg op activiteit 56

prov,
Rijk, recreatieschap-

91-94

wordt meegenomen door plannen ruimtelijke ordening (RWG)

die ook op termijn geen
functie zwemwater krijgen/hebben
58

afstemmen aanbod en
behoefte aan zwemwater

bepalen behoefte en aanbod aan zwemwater in
Gld.

pen

gegevens vraag en aanbod
zwemwater zijn sterk verouderd;
middelen voor ontwikkelen en
beheren recreatie-objecten worden steeds minder

bij herziening streekplan vindt
afstemming plaats

27

nr

doelstelling

geplande activiteiten

tijdsplannincj

realisatie

prov

91-94

zie boven

prov

91-94

vergroting capaciteit wordt niet
actief nagestreefd; onderhoud is

verantwoorde-

aandachtspunten

aangepaste planning 93-94

lijken
bij planvorming en toetsen
van plannen op het gebied
van RO rekening houden
met behoefte aan zwemwater
59

60

vergroten van scheepvaartcapaciteit in de

afstemmen van te nemen
maatregelen in de Oude

Oude IJssel tot Doetinchem tot 1000 ton wordt
ondersteund

IJssel op bevaarbaarheid
van schepen tot 1000 ton

scheppen van duidelijkheid over taakverdeling,

voorzitter van Ws of Zs bepaalt in overleg met Cornmissaris van de Koningin
of er in een bepaalde situa-

bevoegdheden en informatie-uitwisseling tussen
prov, gem, Ws en Zs

onderhoud voor bevaarbaarheid
is probleem, mede gezien kwali-

niet gewijzigd; planvorming voor telt waterbodem
herstel oever in Doetinchem is
opgestart
Ws, Zs

relatie met Milieuprogramma
93, activiteitennummers 58, 99
en 102

91-94

eerste uitwerking zal onder
meer geschieden in het
grondwaterkwantiteitsbeheersplan

tie sprake is van buitengewone omstandigheid
opstellen eenduidige richtlijnen voor de provinciale
coördinatie bij buitengewone omstandigheden

prov

91-94

zie boven

instellen provinciale ram-

prov

91-94

zie boven

aangeven in beheersplannen hoe de organisatie bij
Ws en Zs bij buitengewone
omstandigheden is geregeld

Ws, Zs

91-94

uitwerking vindt plaats in deintecjrale waterbeheersplannen

goedkeuring (GS) integrale
waterbeheersplannen in 93

afspraken maken tussen

Ws, Zs

91-94

uitwerking vindt plaats in de intecjrale waterbeheersplannen

waterbeheersplannen in 93

uitwerking vindt plaats in dein-

goedkeuring (GS) integrale

tegrale waterbeheerspiannen; Zs
hebben een calamiteitenregeling
opgesteld

waterbeheersplannen in '93

penstaf

Ws en Zs over taakverdeling; vastleggen in beheersplannen
bij dringend en dreigend
gevaar en bij afwijkende
omstandigheden informeren de Ws en Zs de prov

Ws, Zs

91-94

goedkeuring (GS) integrale

28

nr

doelstelling

geplande activiteiten

verarit-

woorde-

tijdsplanning

realisatie

aandachtspunten

(aangepaste) planning 93-94

activiteit opnemen in integrale
waterbeheersptannen en grondwaterkwantiteitsbeheersplan;

uitwerking in planperiode integrale waterbeheersplannen en

lijken
61

gevolgen van risicovolle
situaties worden zoveel
mogelijk beperkt; inzicht
in aard van deze situaties

maken van overzicht van
~-situaties en objecten

wordt vergroot, mogelijke
gevolgen en de te nemen
maatregelen

wijkende of buitengewone
omstandigheid

tot situaties waarin speciale maatregelen genomen
moeten worden, welke
maatregelen

code: sffafd./MW!9201 665. bij

91-94

die een risico betekenen
voor het optreden van af-

berekenen van de kans dat
risicovolle situaties leiden

col]. afd.TT

Ws, Zs.
prov

relatie met Milieuprogramma
93, activiteitennummers 58, 99
en 102

Ws, Zs,
prov

91-94

zie boven

grondwaterkwantiteitsbeheersplan
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