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Vierde KRW-platformdag:aande slag
DijkgraafMargaKoolvanWaterschapReesten
Wiedenvergelijkt deimplementatieenuitvoeringvandeKaderrichtlijnWatermetde bouw
vaneenhukje hebtplannennodig,tekeningen
eneenheleboelmensendiehethuismoetenbouwen.Omtoteengoedresultaattekomen,is
overlegnodig.Maarerkomteenpuntdatje al
moetbeginnenmetdejuiidamenten, anders
komthetnooitaf. OpdatpuntisNederlandnu
aangekomenmetdeKRW. Veelzakenzijnnog
niethelemaalduidelijkenermoetnogveeloverlegplaatsvinden, maaralswcnunietbeginnen,
halenwehetzekerniet.Eenmeningdievee!
bezoekersop21septemberaandevierdeplatjormdag KRWvanSTOWAendeUnievan
Waterschappendeelden.
Debijeenkomst inDriebergen werd
drukker bezochtdandevoorgaande: bijna
300mensennamen eraandeel.Ditjaar zijn
de(deel)stroomgebiedsvisies naar Brussel
gestuurd,deHandreikingMEP/GEPvoor

OPINIE

MaakdeKRWdoelstellingen SMART
TussenhetverplichtendekaraktervandeKRWdoelstellingenendeonzekerheden mderelatie
tusseningreepenejjecrophetwatersysteemzit
enigespanning.Wiedezaakvaneenafstand
bekijkt, kanconstaterendatdedoelstellingen
voor2015momenteelhetbesteintermenvan
abiotischemilieufactoren kunnenworden
omschreven.DeKRWwileenomschrijving met
biotischc/actoren,maarhetismetdehuidige
kennisoverderelatietusseningreepenejject
onverantwoord omjedaaralsbeheerder
bestuurlijk opvastteleggen.DeHandreiking
MEP/GEPbiedteenconcretemogelijkheidom
deklippenteomzeilen:dehabitatbenadering,
aldusHansvanSluis(DHV)enFrancienvan
Luijn(RijkswaterstaatIJsselmeergebicd).
DeHandreiking MEP/GEP,diesinds3
oktober beschikbaar is,bevateen stappenplan voorhetafleiden vanspecifieke milieudoelstellingen voorafzonderlijke waterlichamen.Waterbeheerders kunnen hiermeede
doelenvoorecologieenafzonderlijke ecolo-
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niet-natuurlijke waterenisop3 oktober uitgekomeneneind ditjaar komt staatssecretarisSchultzvanHaegen metdeDecembernota 2005.DeAdviescommissieWater stelt
hierin kadersvoordeKRWtot2009.
ErikKraayvandeUnievanWaterschappenzietnogeenaantalpunten waaropde
uitvoeringvandeKRWverbeterd kanworden.Hetprocesmoetsimpeler,ermoeteen
beterekoppelingkomentussen ambtenaren
enbestuurders,detijd dieernogistot2009
moetbenut wordenenverantwoordelijkhedenmoeten(duidelijker) verdeeld worden.De
toonvandeDecembernota lijktvolgensde
Unietegeruststellend teworden,erwordt
teveelingezetopinrichtingsmaatregelen, te
weinigrijksbeleid,erwordtteveelgeleundop
demaatregelendiealinhetkadervanWB21
genomenmoetenwordenendekostenschattingistelaag.DatleidtvolgensdeUnietot
risico's,zoalseenteingewikkeldproces,afhakendebestuurders,hetuitstellenvankeuze's
envooraleennegatievestemming.
Sjoerd vanDijkvanhet DirecroraatGeneraalWatervindtdatNederland,vergelekenmet hetbuitenland, hetzeker niet
slechtdoet,hoewelweookniethet braafste

gischrelevantestoffen voorhun regio differentiëren.Delaatstestapindezeprocedure
iseenzeercruciale,waarbij concreet wordt
gemaakt welkeresultaatverplichting de
waterbeheerder opzich neemt.Voorhet
Nederlandse waterbeheer ishet verplichtendekarakter vandeKRW-doelstellingeneen
nieuw fenomeen. Sterker nog,het wordtals
bedreigend ervaren,omdat bij het niet behalenvandegesteldedoeleneenfinanciële
sanctie dreigt.
Dehandreikinggeeft aanhoejestapsgewijs hetGEPafleidt endatvervolgens,zonodigireratief vertaalt indoelstellingen voor
hetwatersysteem.Inhetverlengdevanhet
GEP,dateenbeschrijving geeft vande
gewensteecologische toestand vanhet
watersysteem,valtalseerste tedenken aan
doelstellingen dieeveneens in biologische
termenzijn geformuleerd. Daarbij wordr
explicietbeschreven welkesoortenfloraen
fauna voorkomen eninwelkedichtheden of
aantallen.Debiotische responsophetgeheel
vandeabiotischemilieufactoren (fysisch,
chemisch,hydromorfologisch) isdande
doelstelling.
Eentweedemogelijkheid iseenbeschrijvingvandewatersysteemdoelen in termen
vandieabiotischefactoren zelf,in hetver-

jongetje vandeklaszijn. Endat moetenwe
ookvoorkomen,volgensVanDijk.DeverschillendeEuropeselanden lopen tegen
dezelfde problemen aan.Zohebben allelandenmoeitedefinanciëleconsequenties te
berekenen enishetmoeilijk eengoed beeld
vandehuidigeendetebereiken waterkwaliteittegeven.VanDijkpleittevoor'excemption'.WaarbijderogatieNederland moet
vragenomuitstel voorhet behalenvan
bepaalderesultaten,wordt bij 'excemption'
achterafdoordeEuropese Commissie
bepaald ofhetniethalenvandoelenonredelijk was.VanDijkverwachtnietdatdeEuropeseCommissieNederlandzalstraffen als
wemaatregelen nemen,maardedoelen
(nog)niet halen.HijzierdeKRWindat
opzicht tochmeeralseen inspanningsverplichtingdaneen resultaatsverplichting.
Ookvroeghijzichafwaarom inNederlandalgesproken wordtovereen eventuele
extrazuiveringsstap bij rwzi's.InEuropa
worstelen veellanden nogmet (stedelijk)
afvalwater. Nederland dreigr vervoorde
muziekuit telopen,aldusVanDijk.Ookhet
steedsgedetailleerder indelenvansterkveranderd water vindt hij niet verstandig.Tenslotte hoeft Nederland voorlopigopeigen
houtje geenmaatregelen tenemen tegen

trouwen dat,wanneer dezewordengerealiseerd,hetbeoogdebiologischesysteem vanzelftotontwikkelingzalkomen. Belangrijke
abiotischefactoren zijn hetvoorkomenvan
ecologisch relevantestoffen (waarondervoedingsstoffen, sporenelementen en prioritaire
stoffen).Andereabiotischefacroren zijn
onder meerdemorfologische en waterhuishoudkundige kenmerken vanhetwatersysteem,zoalsdiepte,vorm, bodemmateriaal,
taludhelling,stroomsnelheid en peildynamiek.Ooklichtendoorzicht vormen
belangrijke milieufactoren. Beschrijving van
doelstellingen aandehand vandeze factoren
wordtdehabitatbenadering genoemd.
Nu ishetzo,datde omstandigheden
waardoorenwaaronder eenbepaaldecosysteemzichvormtenhandhaaft, vrijwel nooit
volledigbekendenbegrepenzijn. Weliswaar
isbijdebeheerders ende kennisinstituten
zeerveelecologischekennisovergunsrigeen
ongunstigemilieufactoren aanwezig,maar
eengarantiedatdegewenstebiotischetoestand daadwerkelijkzalontstaan enzichzal
handhaven wanneer eenmaaldeabiotische
voorwaarden daarvoorzijngecreëerd,zal
niemand kunnengeven.Eenecosysteemis
danookniet'maakbaar' inde letterlijke
betekenis vanhet woord.

prioritairestoffen: dit wotdt in Europees
verband geregeld.AlsdeEuropeseCommissiegeen maatregelprogramma opstelt,moet
Nederland niet meerdan het noodzakelijke
doen,meentSjoerd van Dijk.
DeHandreikingMEP/GEPdiebegin
dezemaand uitkwam,isbedoeld voorde
regio'senbeschrijft ineenaantal stappen
hoehetMaximaalEcologischPotentieel en
hetGoedeEcologischePotentieelopeenuniforme wijze kanworden beschreven.Deze
handreiking moetnoginhet Landelijk
BestuutsOverlegWaterworden besproken,
maardaarna kunnen de warerbeheerders
ermeeaandeslag.Eennieuwe projectgroep
gaatdeervaringen enopmerkingen verwerkenineen(ver)nieuw(d)ehandreiking(zie
ookhetartikel hierondet).

ACTUALITEIT

Nieuw labVitens
officieel in gebruik
Hetnieuwedrinkwaterlaboratorium vanVitens
inLeeuwardenisopiz oktoberofficieel in
gcbruikßcnomcn. Het laboratorium isuniekin
West-Europavoorwatbetrejtgrootte, inrichtingenautomatisering.Vitenslegdehiervoor
twaalfmiljoeneuroop mfel.
Debouwvanhetnieuwedrinkwaterlaboratoriumduurdetweejaar.Indietijd

verrichtteVitensookonderzoeknaarde
meestgeavanceerde laboratoriumprocessen
ennamdieopinde bedrijfsvoering.
Hetlaboratorium, waar 100mensen
werken,kanjaarlijks ruim 200.000monstets
verwerken.Perdagkomenongeveer2.500
monsterflessen binnen dieopmeerdan275
punten geanalyseerd kunnen worden,zoals
zouten, metalen,organischestoffen enbactetiën.
Hetdrinkwaterlaboratotium maaktdeel
uit vanhetwaterexpertisecentrum van
Vitens(VitensWatertechnologie). *T

HetnieuwedrinkwaterlaboratoriumvanVitenskanjaarlijksruim200.000monstersvenverken(foto's:JaapSpieker).

Veeldeelnemers aande KRW-platformbijeenkomst willen aandeslagmet concrete
maatregelen, hoeweldeprecieze effecten
daarvannognietbekendzijn."Deplannen
voorhet huiszijn klaar.Het istijd omaan
het fundament tebeginnen.Detegelsvande
badkamer kunnen wealtijd noguitkiezen",
zoalséénvandeaanwezigen het
uitdrukte, f

Binnenenbuiten hetwaterbeheer wilde
overheidvoordemaatschappelijke partijen
eenbetrouwbarepartnerzijn.Datvraagtom
explicieteenafrekenbare doelstellingen,dieindetetmenvaneenpopulairacroniem'SMART'zijngemaakt:Specifiek, Meetbaar,
Acceptabel,RealistischenaanTijdgebonden.
Deuitvoerbaarheid engeloofwaardigheid van
hetwaterbeleidvergendatookdedoelenvoor
deKaderrichtlijn Water'SMART'zijn.VanwegedeletterR,dieookstaatvoot realiseerbaar,
ishetnietaantebevelenomdoelstellingen
vanhetwaterbeheer uittedrukkenin termen
vanbiotischevariabelen,dusvanplanten-en
diersoortenenhunaantallenc.q.dichtheden.
Eenoverheidmoetzicherdaaromooknietop
vastleggen.Gebeurtdatwel,danbestaat het
risicodatfactoren diedewaterbeheerder niet
indehandheeft, dedoelstellingen ingevaar
brengenendatdeKRW-sancties worden
opgelegd.Uiteindelijk kunnen daatdoor
onbedoeldderelatiesmetdeburgerenmet
anderebelanghebbenden wordengeschaad.
Ookditzijn relevanteargumentenomde
doelformulering voordeKRWvolgensde
habitatbenadering aantepakken. •
Hans vanSluis (DHV Water)
Francien van Luijn (Rijkswaterstaat
IJsselmeergebied)
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