OPINIE

De KRW-eindjesaan
elkaar geknoopt
Opditmomentzijnveelwaterbeheerdersbezig
methetdefiniërenvandedoelstellingenvoorde
EuropeseKaderrichtlijnWaterenhetinschatten
ofdezedoelenmetrealistischemaatregelen
haalbaarzijn.Omdathetindemeestegevalleu
omsterkveranderdeofkunstmatigewaterlichamengaat,isdedoelstelling hetzogenaamde
GoedEcologischPotentieel(GEP).DitGEP
moetvolgensdeKRWmiddelseenbepaaldesystematiekviahetMaximaal EcologischPotentieel(MEPjajgeleid wordenuitdereferenties
voornatuurlijkewateren.Ditimpliceertdatde
GEPperwawtype verschillend is.Bovendien
moetrekeningwordengehouden metplaatselijk
geldendeomstandigheden,metnamedenietomkeerbarehydrornorfologische ingrepen.In
jeitebetekentditdathetGEPperwaterlichaam
kanverschillen.
Naast hetdefiniëren vandedoelstellingenisdewaterbeheerdergeïnteresseerd in
devraagofdeze doelstellingmet het
bestaandebeleidgehaaldkunnen wordenof
dataanvullende maatregelen nodig zijn.
Ookkandeuitkomst zijn datdemaatregelenzokostbaar ofmaatschappelijk niet haalbaarzijn,datdedoelstellingen helemaal niet
ofpasoplangere termijn terealiseren zijn.
Indatgevalzalmen dusgebruik moeten
maken vande'afwijking' (doelverlagingof
termijnverlenging) diedeKRWbiedt. Het
zalduidelijk zijn datookdemaatregelen per
waterlichaam kunnen verschillen.
Eenheleklusdusomdituit tezoeken.
Daaromwordenoplandelijk niveau hulpmiddelen aangeboden omopregionaal
niveau deGEP'senookhet maatregelenpakketuit tewerken.Debelangrijkste instrumenten inditverband zijn:
• dereferenties enmaatlatten voorde
natuurlijke wateren;
• deHandreikingMEPGEPwaarin staat
welkesystematiekenwelkestappen
gevolgd moeten worden omhetGEPuit
dereferentie afteleiden;
• dedefaults MEP/GEPdievooreenaantal,veelvoorkomende watertypen wordenafgeleid voordemeest voorkomende
onomkeerbare hydrornorfologische
ingrepen;
• kennistabellen effecten, waarinvooreen
ruime hoeveelheid ingrepen enmaatregelendoorexperts wordtaangegeven in
welkematedezeeffect hebbenopdeverschillende biologische kwaliteitselemen-

ten(vis,macrofauna, vegetatie, fytoplankton endiatomeeèn).
Dezeinstrumenten zijn allemaalnogin
ontwikkeling ofinhet bestegevalalsconceptbeschikbaar. Eenprobleem isdatdeverschillendeinstrumenten nogalgecompliceerdzijn en heterglastigisomzeopde
juiste manier inrelatietotelkaar tegebruiken.ARCADISdenkt eenslimme manier
gevonden tehebben om'deeindjes aan
elkaar teknopen'.Demethode komt in
hoofdlijnen hieropneer:
• Maakeenlijst vanalleingrepen enalle
realistische maatregelen;
• Drukdeeffecten vanalleingrepenen
maatregelen uit opeenzevendelige
schaal(van-3tot+3);
• Rekendeactuele toestand vanhetwaterlichaamuit met behulpvanactuelebiologischegegevensende maatlatten;
• IJkdezevendeligeschaalopdeEQRschaalaandehand vanalleingrepen en
belastingen endeactuelesituatie;
• RekenhetMEP,hetGEPendetoekomstigesituatie uit metdegeijkte effecten.
Deverschillende stappen worden hieronder
toegelicht.
Lijstvanalleingrepenenmaatregelen
Onderdeingrepen vallendewel-en
niet-omkeerbare hydrornorfologische ingrepenendeoverigeingrepen en belastingen,
bijvoorbeeld dediffuse lozingen ende puntlozingen.Demaatregelen zijn de mitigerendemaatregelen (maatregelen diedenegatieveeffecten van niet-omkeerbare
hydrornorfologische ingrepenzoveelmogelijk opheffen), maatregelen diedewei-

omkeerbare hydrornorfologische ingrepen
ongedaan maken (zewaren immers omkeerbaar)enoverigerealistische maatregelen,
bijvoorbeeld hetsaneren van lozingen.
Effectenuitdrukkenopeenzevendeligeschaal
Hiervoor kunnen dekennistabellen met
effecren gebruikt worden.Het isechter verstandigomvoorafzowelingrepen alsmaatregelen tecombineren en heteffect eerstte
verralen naar masterfactoten ofwel aangrijpingspunten waarop het ecosysteem
reageerr.Eenvoorbeeld:hetstuwen vaneen
beekheeft effecr opdestroming.Ookandere
ingrepen oefenen echterinvloeduit opde
stroming.Omtevoorkomendat dubbeltellingenontstaan,moetendeingrepen dus
eerstvertaaldwordennaarde masterfactoren,indit voorbeeld:stroming.De effecren
moeren perbiologisch kwaliteitselement
aangegeven worden.Voordeze tussenstap
gevendedefaults goede aanknopingspunten.
Actuelebiologischegegevensenmaatlatten
Demaatlatten zijn inconceptgeautomatiseerd beschikbaar. Hiervoor ishet nodig
perbiologisch kwaliteitselement meetgegevens(soortenlijsten metaantallen ofbedekking)intevoeren.Het resultaat is(perbiologischkwaliteitselement) deactuele toestand,
uitgedrukt indeEcologicalQualityRatio
(EQR). Ditiseengetaltussende1(referentie)
eno.
IJkenopdeEQR-schaal
Deijking verlooprviadeactuelesituatie.
Dezekannu immers optweemanieren worden uitgedrukt: indeuitgerekende EQRen
inhetgecombineerde effect vanalleingre-
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pen.Ditlaatsteiseenoptellingvanalle
effecten vanalleingrepen,uitgedrukt opde
zevendeligeschaal.Hetresultaat vande
ijkingisdatééndeelvandezevendelige
schaaluitgedrukt wordtindeschaalvande
EQR.
RekenMEP,GEPentoekomstigesituatieuit
Doornudejuiste ingrepen endejuiste
maatregelen tenemen,het gecombineerde
effecr daarvanuirredrukken opdezevendeligeschaalenvervolgensmetdeijking omte
rekenen naardeschaalvandeEQR,kunnen
deverschillende niveaus (MEP,GEPToekomstigesituatie)onderlingmetelkaarvergelekenworden.Alleenvoorde'lichte afwijking'
(hetverschilrussenMEPenGEP)moervoorafeenwaardeopdeEQR-schaalgekozen
worden.
Inhetkader iseenfictiefvoorbeeld voor
éénwaterlichaam envooréén biologisch
kwaliteitselement aangegeven.Bovenstaandemethodiek kanheelgedetailleerd uitgevoerdworden:omrebepalenofeenhydromorfologische ingreepwelofniet
omkeerbaar ofmitigeerbaar is,geeft de
handreikingeenuitgebreid stappenplan.
Herisechterookgoedmogelijk ominenkele
sessiesmetdeskundigen enmet medewerkersmergebiedskennis deverschillende
srappen metgezond verstand tedoorlopen.
Opzijn minstgeeft deuitkomst eengevoel
bijdehoogteendehaalbaarheid vande
doelsrellingen.Eenandervoordeelisdatde
doelstellingookuitgedrukt kanworden in
eenbeschrijving vanhet milieu ofuit tevoeren maatregelen.
Uiteraard zijn ookdiverse kanttekeningenbij demethodiek aan tegeven.De
belangrijkste zijn:
• Demethodiekgaatervanuitdatde
schaalelementen vandezevendelige
schaalonderlingevengrootzijn.Met
anderewoorden:eeneffect van+3 isdrie
maalzogrootalseeneffect van+1.Dit
betekent dusookdatheteffect vandrie
maatregelen metelkeeneffect van+1 in
totaal+3 is;
• Demethodiekgaatervanuitdatde
effecten vaningtepen en maatregelen
onafhankelijk isvande uitgangssituatie.
Heteffect vanmitigerende maarregelen
indesituatie waarbij dereferentie alleen
beïnvloed isdooronomkeerbare hydromofologische ingrepen, isevengrootals
heteffect indehuidigesituatie, waarbij
veleandereingrepen enbelasringen aanwezigzijn;
• Herverschil russenMEPenGEPkanmet
dezesystematiek eigenlijk nietgoed uitgerekend wotden.Hiervoor moeteen
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Een fictief voorbeeld
Detabelgeeft eenoverzichtvanalleingrepen(gegroepeerdnaaronomkeerbareenomkeerbare
hydromorfologischeingrepenenoverigebelastingen)envanallemaatregelen(gegroepeerd
naarmitigetendemaatregelen,hetopheffen vanhydromorfologische ingrepenenoverige
maatregelen).Alleingrepenenmaatregelenzijneerstverraaldnaarmasterfactoren ofaangrijpingspunten.Vervolgensisheteffect aangegevenopdezevendeligeschaal.
ingteepofmaatregel

masterfactor ofaangrijpingspunt

effect op mactofauna
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Hetverschiltussendehuidigesituatieendereferentieisgelijkaanheteffect vanalleingrepen.Desomvanheteffect vanalleingrepenis:-6-3 -4=-13.Daarnaastisaandehandvanactuele
mactofaunagegevens metdemaatlatuitgerekenddatdeEQRindehuidigesituatie0,25is.Het
verschiltussendehuidigesituatieendereferentie bedraagtdus 1 -0,25=0,75.Metdezegegevens
kandewaardevanéénschaaldeclvandezevendeligeschaaluitgedrukt wordenindeEQR-schaal:
°,75/13=0,058.Nuzijndeoverigeniveausuitterekenen:
• MEP=referentie-onomkeerbare hydromorfologische ingrepen+mitigerende maatregelen
= 1 -6x0,058+2x0,058)=0,77;
• GEP=MEP-0,1=0,67(voorafgekozen);
• Actuelesituatiewasuitgetekend:0,25;
• toekomstigesituatie(nauitvoerenrealistischemaatregelen)-actuelesituatie+mitigerende
maatregelen+omkeringvanomkeerbarehydromorfologische ingrepen+overigemaatregelen
=0,25+2x0,058+3x0,058+2x0,058=0,65.
Inditvoorbeeldleidendevoorgesteldemaatregelen vrijwel totdedoelstellingvoormacrofauna.Naastderealistischhaalbaremaatregelen zijn geenaanvullendemaatregelen nodig.
Bovendienhoeft niet ingestoken tewordenopdoelverlagingoftermijnverlenging. Dezelfde
exercitiemoetvetvolgensdoorlopen worden voordeoverigebiologische kwaliteitselementen.

keuzegemaakt worden, bijvoorbeeld0,1
of0,2EQRofbijvoorbeeldeen verlaging
met 25procent(watmeestalongeveerop
hetzelfde neerkomt].Voordekeuze kunnen weldeaanwijzingen inde defaults
alsonderbouwinggebruikt worden.
Bovenstaandemethodiek heeftARCADIS
binnen tweeverschillendeprojecrenToegepast.Hetisechtereenvoorstel,waaropwe
graagreactiesencommentaar ontvangen.«ï
Reinder Torenbeek
(ARCADIS)

Praktijktest metKaderrichtlijn Water
IndegemeenteRoosendaalwordtbijwijzevantestinviermaanden tijd hetheletrajectvan
deKaderrichtlijnWaterdoorlopen:hetvaststellenvandedoelenennoodzakelijkemaatregelenomdietehalen,eenmaatschappelijke kostenanalyseenhetberekenenvaneeneventuele
lastenverzwaringvoordeburgers.HetisinNederlanddeeerstepilotinstedelijkgebiedmet
deKaderrichtlijn Water..
DeProvincieNoord-Brabant,gemeenteRoosendaalenwaterschapBrabantseDeltavoeren
hetproject uitominzicht tekrijgen inhetprocesendemogelijkeknelpunten (zowelinhoudelijkalsbestuurlijk).
Veelgemeentenzijn envoelenzichnognauwelijks betrokken bijdeKaderrichtlijnWater,
omdathetontbreektaaninzichtinderolvandegemeenteinhetprocesendeconsequenties
vanderichtlijn voorstedelijkgebied,bijvoorbeeld ophetgebiedvanver(der)gaandemaatregelenindeaanpakvanriooloverstorten,diffuse verontreinigingen enbaggeren.
DeresultatenvandetestinRoosendaalwordenvoor 1oktoberverwacht.•[

Voorreacties: 06-1706164p.

ACTUALITEIT

Waterschappen zien
synergie inWB21en
KRW
Dewaterschappenhebbendeimplementatie
vanhetWaterbeleid21eeeuw(WB21)aardig op
derails.DeinvoeringvandeKaderrichtlijn
Waterverlooptdaarentegenmoeizaam.De
waterschappenzienwelmogelijkheden voorhet
behalenvansynergiebijdeuitvoeringvande
tweebeleidskaders.Dit blijkt uithetonderzoek
'InventarisatiesynergieEuropeseKaderrichtlijn
WaterenWaterbeleid 21eeeuw'datSyncera
WateruitvoerdemopdrachtvanSTOWA.
Uitdeinventarisatie,waarvoorde
betrokkenen bij twaalfwaterschappen geïnterviewd zijn,blijkt datdeaanpakvan
wateroverlast inhetkader vanWB21redelijk
totgoedverloopt.Dezebevindtzichdeelsal
indeuitvoeringsfase. Eenbelangrijke rol bij
WB21 isweggelegdvoordeUnievanWaterschapppen,diederegie,aansturingencoördinatieopzichgenomen heeft. Degeïnterviewden vindendatdeUniedezerolredelijk
totgoedvervult.Sommige waterschappen
plaatseneenkanttekeningbijde informatievoorziening.Dieverlooptsomswat traag.De
waterschappen verwachten alledoelenvan
WB21 uiteindelijk tehalen.Zezijn erechter
nietzekervandatdit alhetgevalisin2015.
Deimplementatie vandeKRWgaat
moeizamer dandievanWB21. Ruimdriekwart vandewaterschappen zit nogniet in
deuitvoerende fase.Alsvoornaamste reden
hiervoornoemendeschappendaternog
teveelonduidelijkheden en onzekerheden
zijn.Dit komtdoordat deregie,aansturing
encoördinatievoordeKRWopzowelEuro-

peesalsnationaal niveau onvoldoende is,zo
vindendegeïnterviewden.Dekaderrichtlijn
kanopmeerderemanieren worden geïnterpreteerd.Waterschappen weten nietgoed
watvanhen wordtverwacht.De informatievoorzieningisonvoldoende. Behoefte
bestaat aaneenbeterekennisoverdracht tussendewaterschappen,stroomgebieden en
landen onderling.Verderiserooknietgoed
zichtophoeveelgelddeimplementatie van
dekaderrichtlijngaat kosten.Dewaterschappen betwijfelen danookofdedoelen
vandeKRWin2015gehaaldzullen worden.
Waterschappen denkendatbij deplanvormingenindeuitvoeringvanWB21 ende
KRWsynergietebehalen valt,zoblijkt uitde
inventarisatie.Totditpunt verlopende

beleidskadersviatweesporen.Desynergie
zitvooralinhet kostenaspect,eengebiedsgerichteaanpakenmeervoudig ruimtegebruik,demogelijkheid ompartijen op hun
verantwoordelijkheden tewijzen enhet aanpakkenvanhydromorfologische belastingen.
Uitdeinventarisatie blijkt verderdatde
waterschappen inWB21 endeKRWnieuwe
mogelijkheden zienvoorher waterbeheer.
Zebieden steunvoordeaanpakvan wateroverlasten waterkwaliteitsproblemen.
Ongeveerdehelft vandegeïnterviewden
zietinderesultaatsverplichting vandeKRW
eenaanzetinderichtingvaneenmanier van
zakelijker enmeerresultaatgericht werken
doordewaterschappen.«

ACTUALITEIT

Rijnland zuivert afvalwatervan Delfland
HetHoogheemraadschapvanRijnland blijft
ookindetoekomsthetafvalwater uitdelenvan
WassenaarenLeidschendam-Voorburg,diebinnenhetbeheergebicdvanhetHoogheemraadschapvanDel/land liggen,zuiveren.Welisde
samenwerking,diealmeerdan30jaar oudis,
tegenhetlichtgehoudenenverbeterd.

awziendeaanlegvanpersleidingen teverrichten.Uiteraard betaaltDelfland eenvergoedingvoorhetlatenzuiverenvanhaar
afvalwater. Hoeweldeovereenkomst op1
julijl. isgetekend,gaatdezepasinalsde
oudeovereenkomst op1januari 2008verloopt.Denieuweovereenkomsr isgeldigtot
2038. f
Bijdeondertekeningvandeovereenkomstoverhet
grensoverschrijdendajvalwaterlinksdijkgraaf
Togtemavan RijnlandenrechtsdijkgraafSchoutevan
Delfland.

Nieuweafspraken zijngemaakt over bijvoorbeelddegroeiendehoeveelheidgrensoverschrijdend afvalwater. Bijdebouwvan
denieuweawziHarnaschpolder endeverbouwingvandeHaagseawziHoutrust heeft
Delfland alrekeninggehouden methet aanbodvan afvalwater.
DoordatRijnland hetafvalwater van
Delfland blijft zuiveren,hoeft Rijnland geen
extrainvesteringen inuitbreiding vaneen
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