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DeprovincieFlevoland legtinhaar ProvinciaalOmgevingsplan kadersvastvoorde toekomstige
ontwikkelingen binnen haargrenzen.Omdat de Kaderrichtlijn Waterals Europeserichtlijneen
belangrijke randvoorwaardegaat vormenvoorde kwaliteit van herwatersysteem, kiest de provincie
ervoormogelijke consequentiesenknelpunten vandiekaderrichtlijn inbeeldtebrengen. Daarnaast
heeft deprovinciealinheteersteomgevingsplan devvensgeuitomregionale waterkwaliteitsdoelstellingcnoptestellen.Diewensen deKRWwaren voordeProvincieFlevoland aanleiding om het
project 'Kadersvoorwaterkwaliteit' te starten.
DeKaderrichtlijn Waterbiedtvoorhet
afleiden vanregionale waterkwaliteitsdoelstellingengoedehandvatten.Opbasisvanhydromorfologische enchemischeeigenschappen
vaneenwaterlichaamwordtdepotentievan
deecologiebepaald.Vandezepotentieworden
danweerdedoelstellingen afgeleid, waarbij
ookeenmaatschappelijke afweging plaatsvindt.Hierbij ishetdusmogelijkomtotmaatwerktekomen.DeKRW schrijft echterook
strikte,generiekenormenvoortenaanzienvan
dechemischetoestandvangrond-enoppervlaktewater.
OminhetOmgevingsplan tekunnen
voorsorteren op hetvoldoenaandeKRW-doelstellingenindetoekomst,isinzichtinderelatietussenwaterkwaliteit endemogelijke
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Omderelatietussenruimtelijke eneconomischeontwikkelingen inFlevolandende

De vetanderingeninemissieenecologie
geveneenbeeld van de invloedvantoekomstige
ontwikkelingen op dewaterkwaliteit en, daaraangekoppeld,ookvande consequentiesvande
ontwikkelingen voorKRW-doelstellingen.Het
strategischedeelvande studiebestondvooreen
grootdeeluithetbepalenvande sturingsmogelijkheden voorde provincie,maarookvoor
andereorganisaties,zoalswaterschappenen
gemeenten.Daarnaast is inbeeldgebtachtwat
deconsequentiesvantoekomstigeontwikkelingenzijnvoorhetvoldoenaanhet'stand-still'beginseloftewel hetnietachtetuitgaanvande
chemischeenecologischetoestand tenopzichte
van2000énvoorde mogelijkhedenvan(ruimtelijk)functiegericht differentiëren vanwaterkwaliteitsdoelstellingen.
Ontwikkelingen in Flevoland
Binnenhetondetzoek is ervoorgekozen
omaandehandvaneenaantalontwikkelingende'hoekenvanhettoekomstigespeelveld'
inbeeldtebrengen:1'
• debevolkingsgroei,metaandachtvooruitbreidingvanhetstedelijk gebiedenhet
gebruikervan(bijvoorbeeld recreatievaatt
en onkruidbestrijding);

Veranderingenvan landbouwemissiesvan nutriënten enzware metalen bijeenmeeropveeteeltgeoriënteerdesectorin2015(tenopzichte van dehuidige emissies).Voor bestrijdingsmiddelen is aangegeven o/bij dezeontwikkeling voldaan kan worden aan deeisenvan de goedechemische toestand' volgens de KRW.

Chemischeparameters
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ruimtelijke eneconomischeontwikkelingenin
Flevolandgewenst.'Kadersvoorwaterkwaliteit'isbedoeldalseeneerstestapomdit
inzichtteverkrijgen.Antwoordenwerden
gezochtopdevolgendevragen:
• Watzijndeconsequentiesvanmogelijke
regionaleruimtelijke eneconomischeontwikkelingentot2015 opdewaterkwaliteit
enviceversa?
• Watisopdezeontwikkelingen aan sturing
mogelijk?
• Watzijndeverwachtingen tenaanzien
vanhet'stand-still'-beginselvandeKaderrichtlijn Water(geenverslechtetingten
opzichtevanhetjaar 2000)voorFlevoland?

Kaderrichtlijn Waterinbeeldtebrengenis
gekozenvooreenaantalindicatorstoffen:stikstof,fosfor, dezwaremetalenkoper,zinken
loodénbestrijdingsmiddelen (alsgroep).Voor
dezeparameters isonderzocht inwelkemate
ruimtelijke eneconomische ontwikkelingen
tot 2015 eentoe-ofafname vandeemissiesper
RWSR-eenheid(RegionaleWatetSysteemRapportages)zullenveroorzaken2'.Daarbijis
gewerktmetemissiefactoren enemissieverklarendevariabelen. De emissieveranderingen
wordengeachtookeenveranderingindestofconcentratiesinhetoppervlaktewaterteveroorzaken.De gevolgenhiervanzijn bepaald
voordevijfbiologische kwaliteitselementen
die de KRW onderscheidt:fytoplankton, fytobenthos,macrofyten, macrofauna envissen.
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het Europees mestbeleid dat tot gevolg
heeft dat de landbouw zich ontwikkelt
richting een combinatie van veehouderij
met akkerbouw,waarbij overhet gehele
oppervlak een hoger quotum aan mest
mag worden uitgereden,gebaseerd opde
huidige discussie rond derogatiein
Brussel;
de intensivering van hoogrenderende
akkerbouw, waarbij wordt uitgegaan van
een situatie waarin desubsidie op teelten
wordt gewijzigd naar een situatie waarin
grondgebonden subsidie wordt ingevoerd.
Dit geeft voor Flevoland een verschuiving
naar hoog renderendegewassen als aardappelen enbloembollen, waarin gewasbeschermingsmiddelen eengrote rol
spelen.

Gevolgen voor waterkwaliteit
Dezeontwikkelingen zijn verwerkttot
emissieverklarendevariabelen. Emissiefactoren en -bronnen zijn voornamelijk ontleend
aan eenin2002uitgevoerde emissie-inventarisatie'1.Gekozen isvooreen dynamisch model,
waardoor snel inzicht ontstaat inde effecten
van mogelijke emissiemaatregelen.

veranderingen inde fosforemissie zwaarder
meegewogen dan veranderingen instikstofemissie.Ijzerrijke kwel kan van invloed zijnop
de concentraties fosfor en het doorzicht inhet
oppervlaktewater en isdaarom als corrigerende factor meegenomen inhet rekenmodel.Tot
slot isookde huidige toestand als rekenfactor
meegenomen inhet model. Bijvoorbeeld:in
eengebied dat inde huidige situatie een slechteecologische kwaliteit heeft, zaleen toename
van nutriëntenconcentraties een minder negatieveimpact hebben dan ineengebied met een
hogereecologische kwaliteit.

gesituatie sprakeisvandemeest intensieve
akkerbouw indeprovincie.Verschuiving naar
meerveeteeltzaldaardan ookhetgrootste effect
hebbenopde stikstofemissies.
Afbeelding 1 toont tevens dat landbouwemissies van zware metalen afzullen nemen als
gevolgvan degepresenteerde ontwikkeling.
Dit hangt vooral samen met de verwachte
afname van het landbouwareaal.
Voorbestrijdingsmiddelen isgekozen voor
het weergeven van eenverwachting (drieklassen)voor het kunnen voldoen aan de voorwaarden van de 'goedechemische toestand',
zonder dat aanvullende maatregelen genomen
worden.Deredehiervoor isdat degebruikte
bestrijdingsmiddelen (stofen hoeveelheid)en
toepassingsmethoden aan veel veranderingen
onderhevigzijn.Inafbeelding 1 istezien dat
een ontwikkeling richting meer veeteelt voor
bestrijdingsmiddelen geen problemen zal
geven voor het voldoen aan eisen conform de
'goede chemische toestand' uit deKRW.Het
areaal akkerbouw zal bij deze ontwikkeling
namelijk afnemen en daarmee ook het gebruik
van bestrijdingsmiddelen.

Deecologischeeffecten zijn kwalitatief
weergegeven intien klasses(van+5-sterke
vooruitgang -tot -5-sterkeachteruitgang)en
vertaald inkaartbeelden. Inafbeelding 2zijn
deresultaten voordebiologische kwaliteitsclementen weergegeveninkleuren die corresponderen met de klasses.Dekaarten tonen dete
verwachten effecten voor de emissieveranderingen uit afbeelding1.
In afbeelding 2istezien dat het effect van
veranderinginnutriëntenemissies bijde
gepresenteerde ontwikkeling het grootst isin
deNoordoostpolder en het noordoostelijke
deelvandeFlevopolders.Datjuist in deze
gebieden degrootste effecten te verwachten
zijn, iste wijren aan een sterke emissietoename (Noordoostpoldet)ofeengoede waterkwaliteit en ecologische toestand inde huidige
situatie (Flevopolders).Denegatieve effecten
zijn het grootst voordealgen (fytoplankton en
fytobenthos). Voormacrofyten, macrofauna en
vissen zijn deeffecten indegenoemde gebieden ooknegatief Deeffecten op macrofauna
en vooral vissenzijn deelsgebaseerd opde
effecten opalgen en macrofyten. Bijvoorbeeld:
toename van het areaal aan macrofyten wordt

Ecologische effecten
Afbeelding 1 toontdeveranderingen in
landbouwemissies bijdeontwikkelingvande
landbouw richting eendoorveeteeltgedomineerdebedrijfstak.Tezien isdatdeemissievan
vooralstikstofinsommigedelen van Flevoland
aanzienlijk zaltoenemen wanneergeen aanvullendeemissiereducerendemaatregelen worden
genomen.Alsgevolgvandeverachte stedelijke
groei(vooralAlmereen Lelystad)en de spreiding
in huidige landbouwpraktijk in Flevoland isde
verandering memissienietoveralevengroot.De
emissieveranderingen inde Noordoostpolder
zijn bijvoorbeeld grootdoordat daar indehuidi-

Aft). 2:

Inoverleg met deskundigen van het
Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie
Flevoland isbesloten de vertalingvan waterkwaliteitsverbeteringen naar de biologische
kwaliteitselementen van deKRWuitsluitend
tebaseren op veranderingen inemissies van
stikstofen fosfor. Aangenomen isdat de daadwerkelijke fysisch-chemische waterkwaliteit
eenzelfde verandering zalondergaan alsde
emissies.Daarbij isoverigens wel rekening
gehouden met achtergrondbelasting (kwel).
Aangezien fosfor vrijwel altijd als limiterende
factor fungeert voor algengroei, iseffect van

Teverwachtenveranderingenindetoestandvan biologischekwaliteitselementen bijeenontwikkeling van delandbouwrichting eenmeerveeteeltgeoriënteerdesectorin2015.

Biologische kwaliteitselementen
Effecten N+P;
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Schematische weergave van desturingsmogelijkheden voorliet(kunnen) voldoen aandedoelstellingen vandeKRW.

verondersteld een positiefeffect te hebben op
macrofauna en vissen.

ruimtegebruik richting intensievere akkerbouw ofveehouderij ongewenst.

Stand still-beginsel

DenieuweWet opdeRuimtelijke Ordening deeltde provincie meer een regisseursrol
toe, waarbij de bestaande instrumenten tot
directe sturing van het ruimtegebruik verdwijnen. Gemeenten (bestemmingsplannen)
en waterschappen (onder andere de watertoets)
krijgenjuist meer invloed in de ruimtelijke
ordening. Om aan degewenste sturing in
ruimte tevoldoen, zal deprovincie in haar
nieuwe Omgevingsplan kaders stellen en
mogelijk functiegerichte differentiatie in
waterkwaliteitsdoelstellingcngaan toepassen.
Daarnaast is intensieve communicatie met
gemeenten en waterschappen noodzakelijk om
de waterkwaliteit daadwerkelijk een plaats te
geven in het speelveld van het ruimtegebruik.

Uitde verschillende berekeningen blijkt
dat het behalen van het 'stand still'-beginsel
voor Flevolandgeeneenvoudige opgaveis,
temeer omdatjuist in dezeprovincieveelontwikkelingen zullen plaatsvinden tot2015.
Realisatievan bestaand beleidzalechter zorgen voor een afname van emissies. Eventuele
aanvullende maatregelen, gericht op specifieke
bronnen, zorgen ervoordat het 'stand-still'beginsel gehaald kan worden.Dit iswel afhankelijk van de ontwikkeling van landbouw en
stedelijke uitbreidingen.
Deconclusie ten aanzien van het 'standstill'-beginsel isdan ook dat hieraan inFlevoland voldaan kan worden mits ten aanzien van
ruimtegebruik keuzes worden gemaakt
(geschikte ontwikkelingen opdejuiste plek) én
het schaalniveau van waterlichamen voldoende ruimte biedt om deaanvullende inspanningen opderuimtelijk daarvoor geschikte plaats
in tezetten.Afhankelijk van in hoeverre de
daadwerkelijke ontwikkeling zich beweegt
richting éénvandehoeken van het speelveld,
wordt een bepaalde inspanning en schaalgrootte vereist.

Sturing op ruimtegebruik
Keuzesmaken in het ruimtegebruik lijkt
een belangrijk aspect tezijn voor het kunnen
voldoen aan deeisen van de KRW.De locatie
van bijvoorbeeld stedelijke uitbreidingen of
concentratie van veehouderijen is bepalend
voordeontwikkeling van de waterkwaliteit.
Deeigenschappen en achtergrondbelasting
van verschillende gebieden in Flevoland zijn
daarom vanuit de KRW geredeneerd een
belangrijke randvoorwaarde voor ruimtegebruik. Deuiterste noordoosthoek van deFlevopolders isbijvoorbeeld een gebied met veel
schoon kwelwater. Hier isverandering van het
1 H20
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Sturing op andere factoren
Om aan de KRW-doelstellingen te voldoen,
zijn ook andere vormen van sturing mogelijk.
In afbeelding 3ishet complete pakket aan sturingsmogelijkheden weergegeven.
• Sturing opKRW-doelstellingen.Deels zijn
dezenog vast testellen ('goede ecologische
toestand', inFlevoland 'goed ecologisch
potentieel').Hier is,mits goed onderbouwd, ruimte om te komen tot gebiedsspecifieke offunctiegerichte doelstellingen.Deprovincie wil hierop inzetten. Het
schaalniveau waarvoor doelstellingen
worden afgeleid, isdaarbij ook van belang.
Voorde'goedechemische toestand' (zware
metalen, bestrijdingsmiddelen) geldt dat
dedoelstellingen Europees generiek
worden vastgesteld;
•

Sturing op inrichtings- en emissiemaatregelen. Inrichringsvraagstukken zijn vooral
het domein van het waterschap en (in
mindere mate) gemeenten. Afstemming
met WB21 en natuurontwikkeling biedt
hier kansen om werk met werk te maken.
Vooremissiebeperkende maatregelen zijn

•

met namedeRijksoverheid, gemeenten en
in mindere mate het waterschap aan zet.
Deprovincie kan hierin wel met bijvoorbeeld subsidies een stimulerende rol vervullen;
Sturing op beheer en onderhoud. Dit heeft
eendirecte effect op (vooral)de biologische
kwaliteitselementen en biedtzeker in de
monotone poldersystemen veel mogelijkheden voor verbetering. Hierbij isvoor het
waterschap als beheerder (enmet de keur
als instrument) een hoofdrol weggelegd.

Bevindingen en vervolg
Deregionaleimplementatie van deKaderrichtlijn Water inFlevolandzalleiden tot regionaalmaarwerk waarbij dejuiste mixvan maatregelen (denkbijvoorbeeld aan emissiebeheer
en inrichting) persituatiezalverschillen.De
resultaten vandeindirartikel besproken verkenning isvoorhet nieuwoptestellen omgevingsplan vanFlevoland (mede)aanleiding om
het principe vangebiedsgericht differentiëren
teintroduceren.Vanuit het toekomstige waterbeheerzaldeafstemming met anderegebiedsontwikkelingen en functies meer afstemming
vergen.Eenbelangrijke volgendestap in de
implementatie vandeKRW zalhet inbeeld
brengen vande trits 'maatregel-kostcn-effect'
zijn. Opbasisvandezekennis kan de
water(kwaliteits)opgave concreet onderwerp
vandiscussiewordenopwegnaar het vaststellenvan het stroomgebiedsbeheersplan.
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