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Belangrijkeonderwerpen
voordetoekomstop
Europeesniveau
DeeffectenvanlandbouwopdewatersystemenindeEuropeseUnievormenhet belangrijhtegesignaleerdeprobleembijhetaldannietkunnenbereikenvande 'goedetoestand',dehoofddoelstelling
vandeKaderrichtlijn Waterdiein2015moetzijn bereikt.Opdetweedeplaatskomtheteffectvan
hydromorfologischeveranderingen, terwijl andereeffectenvanmenselijke beïnvloedingvanhet
watersysteemopafstandvolgen.DeEuropesewaterdirecteurenaccordeerdenajgelopenjuni eenstudiemetdezeconclusies,dieinhunopdrachtwas uitgevoerddoorNederland enSpanje. Deconclusies
zullensturendzijnvoordeprioriteringvanEU-brcdeKRW-activiteiten.
Ditjaarvormt eenbelangrijke mijlpaal
indeimplementatie vande Kaderrichtlijn
Water.Inmaart werdendezogeheten 'artikel5-rapportages' naarBrussel gestuurd.
Daaringevendelidstateneen beschrijving
vandetoestand vanhunwatersysteemen
effecten vanmenselijke activiteitendaarop.
Vorigjaar, tijdens dediscussiesoverhet
werkprogramma 2005-2006vanhetinternationaleKRW-implementatieoverleg(zie
kader],washetzonneklaardatdeanalyses
uit dezerapportagesdebasisinformatie zoudenmoeten leverenvoorhettoekomstige
werk.Tegelijk wildemeneigenlijk niet
wachten totallerapportages binnen waren
engrondigzijn geanalyseerd;ditzoueerder
in2006danin2005resultaten opleveren.De
Europesewaterdirecteuren besloten daarom
eengerichteenquêteuittevoerennaarde
belangrijkste obstakels diehethalenvande
doelenindewegstaan.Hetdoelvande
enquêtewasuittevindenwelkeonderwerpenopEuropeesniveauzouden moeten
worden aangepakt;hetgingimmersom
onderwerpen voorhetwerkprogramma van
de EU-waterdirecteuren.
Destudielaatzienofeen ondetwerp
wijdverbreid speeltofslechtsinenkelelanden,enhoehooghetopde prioriteitenlijst
staat ofjuist niet.Deonderwerpen zijn
onderverdeeld naar menselijke activiteiten
diehetwatersysteem direct beïnvloeden,en
procesgerichte problemen diespeeldenbij
detotstandkoming vande'artikel5-rapportage'.
Derespons wasbijzonder hoog:alle25
EU-lidstatenreageerden,samenmetNoorwegenenIJsland.
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Effecten op het watersysteem
Deeffecten vandelandbouw enhydromorfologische ingrepenzijn metafstandde
belangrijkste oorzakenvanhetniet halen
vandeKRW-doelstellingenbij ongewijzigd
beleid.Invrijwel alleEU-landenvormtde
landbouw eenprobleemenkrijgt heteen
hogeprioriteit. Hetgaatdanvooralomteeltenmetintensievetoepassingvanmesten
bestrijdingsmiddelen. Desectorlevertproblemenvoorallewatercategorieën diede
KRWonderscheidt;rivieren,meren,kust-en
overgangswater,engrondwater.Meerdan90
procentvandelandenkondigtdanookaan
maatregelentezullen nemen.Tijdensdiscussiesoverdeuitkomsten vandestudie,
werdlandbouw alscruciaalonderwerp aangeduid.

DeDonau.

Tweedeprioriteitzijn deeffectenvan
hydromorfologische veranderingen.Het
gaatdaarbij omingrepen inhetwatersysteemtenbehoevevan kwantiteitbeheer,
hoogwaterbeheersing, scheepvaartenwaterkracht.Hetonderwerp isvooralvanbelang
voordecategorierivieren.Zo'n80procenr
vandelandenkondigt maatregelen aandie
denegatievegevolgenvaningrepen inde
hydromorfologie vanwaterlopen moeten
verzachten.
Hetonderwerp 'stedelijk afvalwater'
wordtbreedgerapporteerd, maarkrijgt over
hetalgemeeneenlageprioriteit.Tijdensdiscussiesoverdeuitkomsten vandeenquête
blekendeproblemen metstedelijk afvalwaterteverschillen indeverschillende landen.
Eendeelvandelanden heeft problemenmet
eenlageaansluitings-enzuiveringsgraad,
verspreidebebouwingofoverstorten.Elders
isdelozingvaneffluent opkleinewateren
eenprobleem enmaakt menzichzorgen
overstoffen dieslechtstendeleworden afgevangenindezuivering(zoalsmetalen,medicijnen enhormoon verstorende stoffen].
Het onderwerp 'indusrrieel afvalwater'
speeltinteweiniglandenomhethoogopde
agenda vandewaterdirecteuren tezetten,
hoewelhettegelijk duidelijk isdathetindividuele landen voorgroteproblemen stelt.
Ditgeldtmetnamevoordechemische
industrie.
Onderdekop'overigebronnen vanverontreiniging'zijn diffuse bronnen, nieuwe
stoffen, transport,enhistorischeverontrei-

Europese waterdirecteuren en de CIS
Zoalsdenaamalaangeeft, legtdeKaderrichtlijn Watereenraamwerk
vastdatnogverderingevuldmoetworden.ToendeKRWeind2000
vankrachtwerd,beslotendeEU-lidstatenendeEuropeseCommissie
omdeinternationalecoördinatievandeimplementatie vandeKRW
gezamenlijk optepakken.Dezesamenwerkingvondzijn weerslagin
de'CommonImplementationStrategy'(CIS).DeEuropesewaterdirecteurenspelenhierineenbelangrijke rol.Inditinformele overlegwordenverschillendeafsprakengemaaktoverdewijzewaaropverplichtingenuitdeKRWwordenuitgelegdenuitgevoerd.Ditiseen
vernieuwendeaanpakwaarbijdeEU-LidstatenendeEuropeseCommissieeengezamenlijke verantwoordelijkheid nemenmetbetrekkingtotdeimplementatie vandeKRW.
DeCommonImplementationStrategykenteenhalfjaarlijkse vergaderingvandeEuropesewaterdirecteuren.ElkeEU-lidstaatvaardigt
eenwaterdirecteur af,overhetalgemeeneenambtenaaruitdetop

vanhetministeriedatverantwoordelijk isvoorwaterbeleidinde
betreffende lidstaat.OokdeEuropeseCommissievaardigteenwaterdirecteuraf.HetvoorzitterschapwordtgedeeldmetdeEuropese
Commissieendewaterdirecteurvanhetlanddathet EU-voorzirterschapinhanden heeft.Afgelopenjuni wasLuxemburgdusmedevoorzitter,Nederlandeind2004.Devergaderingen vandewaterdirecteurenwordenvoorbereidindeStrategischeCoördinatieGroep(SCG),
waaronderweereenaantalwerkgroepenhangt.
DeNederlandseinbrengindewerkgroepen,SCGenvergaderingvan
dewaterdirecteuren wordtvoorafbesprokeninvooroverleggen,waarvoorvertegenwoordigers vanbetrokkenministeriesenkoepelsvan
lagereoverheden(IPO,UnievanWaterschappen,VNG)wordenuitgenodigd.Tijdensdezenationalevooroverleggenwordtgezamenlijk
vastgesteldwelkestandpunten deNederlandse vertegenwoordigers
zulleninnemen.Ditonderhetadagiumdatmenniet'àtitrepersonel'inhetbuitenland optreedt.

EenvergaderingvandeEuropesewaterdirecteurenmAmsterdam.

nigingvanbelang.Vermeldenswaardigis
ooknog'langeafstandtransport van luchtverontreiniging'.Hetonderwerp isweliswaardooreenkleinaantal landen genoemd
alsbelangrijk, maar welbij uitstek eenprobleemvoorinternationale fora.

'vermindering vanhetdebiet',dat duidelijk
isgekoppeld aandegeografische enklimatologischeomstandigheden ronddeMiddellandseZee.

hydromorfologie, biologische omstandighedeneneconomie.Het lijkt eropdatdeze
kennis tot nu toeinhetwaterbeheer nierof
weinigwerdgevraagd.

Obstakels bij totstandkoming
'artikel 5-rapportage'

Voorafwasdeverwachtingdatverschillendeonderwerpen zichzouden concentrereninspecifieke regio'svandeEU,maar dit
blijkt nauwelijks hetgeval.Stedelijk afvalwater bijvoorbeeld speeltzowelinWest-als
Midden-enOost-Europa. Hetenige onderwerpwaareenregiokarakter inmeespeelt,is

Verderprobeerdedeenquête teachterhalenwaardelanden tegenaan liepenbij het
opstellenvande toestandbeschrijving.

Naastdebeperktebeschikbaarheid van
gegevensisookdeonderlinge vergelijkbaarheidproblematisch.Verschillende instanties
delendeinformatie verschillend in,werken
vanuit verschillendeinvalshoeken ofverzamelenongelijksoortige gegevens.Tenslotte
verschilthetschaalniveau waaropde informatiebetrekkingheeft. Ditgeldt met name
vooreconomischegegevens.

Gegevens
Omtebeginnen beschikken landenover
onvoldoendegegevensophetgebiedvan
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Communicatie
Doordelidstaten isaangeven datde
manier vanrapporteren overen presenteren
vande'artikel 5-rapportage' specialeaandacht behoeft. Dewijzevanplanning diede
Kaderrichtlijn Water introduceert, blijkt in
meerdereEU-landenmoeilijk in tepassen in
dehuidige manier vanwerken.DeKRW
vraagteerstomeenbeschrijvingvan het
watersysteem meteenopsomming van
bedreigingen, terwijl pasintweede instantie
demogelijke oplossingenenkosten daarvan
aan bodkomen.Het onderwerp speeltniet
alleenbij deindividuele lidsraten,maarook
bijdeEuropeseCommissie,waarderesultatenvanderapportages bijelkaar worden
gebracht,samengevat engerapporteerd (bijvoorbeeldaan hetEuropeesParlement].
Internationalecoördinatie
Hetprobleem metde vergelijkbaarheid
enuitwisselbaarheid vandaraspeeltookop
internationaal niveau,indeinternationale
stroomgebieden (zoalsRijn,DonauenElbe).
Daar waarniet-EU-landendeel uitmaken
vanhetsttoomgebied,zijn de uitdagingen
extragroot,omdat dienietinhetKRW-stramienwerken.Eenaanvullend onderwerp in
internationale stroomgebieden vormtde
relatietussendebovenstroomse en benedenstroomsedelen vanhet stroomgebied.
Kennislacunes
Delanden rapporteten verschillendekennislacunes.Menisvooralgeïnteresseerd in
instrumenten diederelatiestussenoorzaak
engevolgkunnen blootleggenendiehet
effect vanmaatregelen kunnen voorspellen.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
Deresultaten vandeenquêtegeven
inzicht inonderwerpen waarmeedediverse
EU-lidstatenworstelen.Vooreen belangrijk
deelzijn het bekendeonderwerpen, dieook
alinhetwerkprogramma vandeWaterdirecteuren zijn opgenomen.Het onderwerp
landbouw isdaarineenapart speerpunt.
Tegelijk blijken deinzichten uit destudie
nuttigomdeuitwerking van onderwerpen
beter toetespitsen.Zozijn devoorstellen
vooreenactiviteit over 'hydromorfologische
ingrepen'aangepast, ondermeerdoorde
nieuweinzichren.Tenslottevormt hetoverzichtvandeproblemen eenstartvooreen
analysevandekennishiaten dieopEUniveau doorderesearchgemeenschap kunnenwordenopgepakt, f
Hetrapportistelezenopinternet[www.kadernchthjnwater.nl).
Marede Rooy(RIZA)
Bob Dekker (DG Water)
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De Rijn.

