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den voorde Kaderrichtlijn Water te kunnen nemen, LSCCII inschatting van de
king van die maatregelen op deeljstroomgebiedsschaal noodzakelijk. Prioritcring
enafwegmg van [extra maarregelen om dewaterkwalitcitsdoelstcllingen te bereiken, overstijgen de
schaal van individuele beheergebieden van waterschappen en Rijkswaterstaatdirecties. De ajwentclingvan waterkwaliteit- enwaterkwantttcttproblcmen dient op hetstroomgebiedschaalntveau
behandeld teworden. Zo kunnen waterkwalitcitsdoelstcllingen in bencdenstroomsegebieden extra
maatregelen vergen in boveustroomsegebieden, ook binnen Nederland. Tegelijk noopt het Nationaal Bestuursakkoord Water tot eensoortgelijke prioritering enafweging van maatregelen op waterkwantiteitsgebied. Een ajstcmming van beideajwegings- en besluitvormingsprocessen ligt voorde
hand. maarvergt technische onderbouwing. De bij lierwaterbeheer betrokken overheden in het
stroomgebied Vecht Zwarte Water hebben onlangs eengezamenhjke (chemische) waterkwaliteitsstudieopstroomgcbieduiveau ajgeroud. Een instrument isontwikkeld om maatregelen door terekenen
op hun teverwachten positieve effecten opconcentraties van probleemstoffeu mhe: watersysteem.
inclusief hun doorwerking voorhetcompletestroomgebied.Dit iste beschouwen als eeneerste stap
richting het opstellen van kosteneffectieve maatregelpakketten.
Dewaterkwaliteitsstudie Vecht/Zwarte
Water iseen initiatiefvan debij het waterbeheer betrokken overheden in het stroomgebied Vecht/Zwarte Water (met uitzondering
van degemeenten).DeStraat Milieuadviseurs
(sinds september Syncera Water) voerdede analyses uit met een eigen rekenmodel. HetRIZA
verzorgde specialistische inhoudelijke begeleiding.
Het doelvan dezestudie waste bepalen
hoede betrokken waterbeheerders de waterkwaliteit op stroomgebiedsniveau optimaal
kunnen verbeteren, met een zogering mogelijke(financiële) inspanning en zomogelijk rekening houdend met afwenteling: normoverschrijding benedenstrooms door belasting uit
bovenstroomse gebieden. Een vergelijkbare
methodiek istoegepast in een quick scan van
deemissies in het resterende deelvan het IJsselstroomgebied.Daardoor isnu het gehele
Nederlandse deelvan deregio Rijn-oost uit de
Kaderrichtlijn Water geanalyseerd. De resultaten vormen de basis voor deonder de kaderrichtlijn verplichte analysevan invloeden van
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menselijk handelen. Indit artikel worden de
organisatorische en beleidsmatige aspecten
rond dezestudie behandeld. De technischinhoudelijke beschrijving van het project volgt
in het hiernavolgende artikel.
In het stroomgebied Vecht/Zwarte Water
wordt het regionaal waterbeheer verzorgd
door dewaterschappen Reggeen Dinkel,Velt
enVecht,Groot Salland en Reesten Wieden.De
rijkswateren Vecht,ZwarteWater en Zwarte
Meerzijn in beheer bij dedirecties OostNederland en IJsselmcergebied van Rijkswaterstaat. DeprovinciesOverijssel en Drenthezijn bij het waterbeheer betrokken vanwege
hun beleidsdoelstellingen ten aanzien van het
oppervlaktewater (respectievelijk het waterhuishoudingsplan en het provinciaal omgevingsplan).Opde kaartzijn de beheergebieden
binnen het stroomgebied aangegeven.
VoorOverijssel ishet voorkomen van
afwenteling van waterproblemen aljaren een
speerpunt van beleid:voorkomen dat boven-

stroomsegebieden belasting afwentelen naar
benedenstrooms, waardoor de waterkwalkeitsdoelstclhngcn in de bencdenstroomsegebieden niet gehaald kunnen worden.Overijssel is
dus algewend aan de stroomgebiedsbenadering en de bestaande werkwijze past reeds in
degeest van deKaderrichtlijn Water. Vanuit
afwenteling bezien isRijkswaterstaat directie
IJsselmcergebied voor het stroomgebied
Vecht/Zwarte Water tebeschouwen alsprobleemstellende partij, want in het Zwarte
Meer worden de waterkwalitcitsdoelstcllingen
niet gehaald alsgevolgvan belasting van
bovenstrooms.
Allegenoemde partijen waren vertegenwoordigd in deprojectgroep:Provincie Overijssel leverdedevoorzitter, Rijkswaterstaat
directie IJsselmeergebied desecretaris en
waterschap Reggeen Dinkel de inhoudelijk
projectleider. Het RIZAleverdegegevens uit de
landelijke cmissiedata en specialistische kennisop het gebied van bestrijdingsmiddelen en
het methodisch meedenken.

Vecht/Zwarte Water
Het project begon in het najaar van2002.
Het stroomgebied Vecht/Zwarte Water isom
verschillende redenen alsstudiegebied gekozen.Ten eerstepast werken volgensde stroomgebiedsbenadering in het tegenwoordige
waterbeleid van Europese,nationale en provincialeoverheden.Ten tweedeis het stroomgebied Vecht/Zwarte Water een zogeheten WB21gebied;daardoor wordt voor de
hoogwaterproblematiek algewerkt aan een
samenhangende benadering in dit gebied.
Door nu hetzelfde gebied tekiezen, kan deze
waterkwaliteitsstudie beschouwd worden als
equivalent voorde opwaterkwantiteit gerichte
WB2i-stroomgebiedsvisie.Eenmeer praktischeoverweging washet feit dat dit stroomgebied voor een zeergroot deelsamenvalt met de
gezamenlijke beheergebieden van vier waterschappen,diealsamenwerken voor wat betreft
devaststelling van het GGORen de optimalisatievan meetnetten.Tenslotte is het feit dat
het benedenstrooms ontvangende water een
meer is(ZwarteMeer),terwijl bovenstrooms in
het gebied overwegend stromende (niet eutrofièringsgevoehge) wateren voorkomen, uiterst
relevant in relatie tot de afwentelingsproblematiek.

Analyse
Voordewaterkwaliteitsstudie ishet studiegebied onderverdeeld in 15deelstroomgebieden. In dit kaderzijn zogeheten blauwe
knooppunten gedefinieerd inde watersystemen:belangrijke overgangspunten dieals
afrekenpunten voor dedoelstellingen gebruikt
worden.Deanalyseszijn zowelper deelgebied
uitgevoerd alsvoor het gebied alsgeheel.De
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Relatie met Kaderrichtlijn Water
Bijdestartvanhetproject wasdeimplementatievandeKaderrichtlijn Waterin
Nederland nognietgesrructureerd opgang
gekomen,maardeopzetvandestudieisgeheel
inlijnmetderichtlijn.Deemissieanalyse,
zoalsindezestudieuitgevoerd,kanquabenaderingdienenalsdeverplichteanalysevan
invloedenvanmenselijkhandelen.Hetdoorrekenenvandeverwachteeffecten vanmaatregelsccnario'sisrelevantalsonderbouwingvoor
hetopstellen vanmaatregelprogramma's om
degesteldedoelentehalen.VoordeKRW-rapportage2004vanregioRijn-oostzijndeindeze
studievastgesteldekwantitatieve relatiestussenemissiesenwaterkwaliteitgebruikt,ophet
niveauvandet5deelsttoomgebieden (pettapportage-eenheid).Opwatcrlichaamniveauis
dezerelatie(nog)nietteleggen.Eenanalyse
perwaterlichaamzoueengroteextrainspanningvergen,zekerbijdewaterlichamendie
aggregatieszijnvaneengrootaantalkleinere
wateren.Bovendienzijndegegevensvanhet
LandelijkBureauEmissieregistratievoor
gebruikoplokaalniveaunietgedetailleerd

studiebegonmeteen probleemstofanalyse.
Verderzijn water-enstofbalansen opgesteld,
waaruitvervolgens emissiereductiedoelstcllingenperproblcemstofzijnafgeleid(mede
geletopafwenteling). Vootde probleemstoffen
isvervolgenseenemissieanalyseperdeelgebied
uitgevoerdmetdatavanhetLandelijkBureau
Emissieregistratie,waaruithetbelangvande
verschillendebronnenblijkt.Tenslottezijn
tweemaatregelscenario's doorgerekend(het
huidigebeleidenvolgenseenautonomeontwikkeling)ophunteverwachten bijdrageaan
hetverbeterenvandewaterkwaliteit.
Doorprobleemstoffen enemissiesper
deelgebied tebeschouwen endedeelgebieden
metelkaarteverbinden viadewater-en
stoffenbalansen, wordtdebijdrage vanelk
deelgebied aandeproblematiek vanhettotale
stroomgebied inzichtelijk. Dekwalitatieve
waterhuishouding perdeelgebied iszovoorde
beschouwdestoffen inbeeldgebracht, waarbij
hetgrotebelangvanbeheergebiedsoverschrijdende(enookgrensoverschrijdende) belasting
duidelijk isgeworden.

genoeg.Gezienhetschaalniveauvanpotentiëleemissiebeperkendemaatregelenlijkteen
analyseperwaterlichaamooknietnoodzakelijk.Hetindezestudiegekozenschaalniveau
wordtderhalvevoldoendegedetailleerd
geacht.
Bijdetoetsingvanwaterkwaliteitsgegevensisnoguitgegaan vandeMTR-normen.
VanuitdeKaderrichtlijn Waterzijn(deels)
anderenormen teverwachten:zoliggener
voorstellen vanhetFraunhofer Instituut.De
benaderingvanuitdechemischehoekzal
gerichtwordenopenerzijdsprioritaite stoffen,
anderzijds op'dienend'voordeecologie.Met
namedielaatstewijzevannormeringmoet
nogwotdenontwikkeld.Verdetdientopgemerkt tewordendatincidentelelokalewaterkwaliteitsproblemen bijtoetsingvanjaarreeksendoorgaans uitgemiddeld wordenen
daardoorgemakkelijk buitenbeeldblijven bij
waterkwaliteitsstudies.Dezeincidenten kunnenechterrelevanteecologischeschadeveroorzaken.Bijdeafweging van maatregelpakkettenverdienenzijafzonderlijke aandacht,
evenalsmeerstructurele,kleinerelokale
watetkwaliteitsproblemen.

HetstroomgebiedVecht/ZwarteWatermetdebeheergebicdenvandewaterschappencnRijkswaterstaat.

Waterbeheerder
Waterschap Reest &Wieden
WaterschapVelt &Vecht
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RWS DirectieOost-Nederland

RWSDirectie IJsselmeergebied

Bevindingen
• Voorhetstroomgebied Vecht/Zwarte
Waterheeft deuitgevoctdewaterkwaliteitsstudieeenbeeldopgeleverdvande
belangrijkste probleemstoffen perdeelstroomgebicd,dematevannormoverschrijdingdoordezestoffen, hun bronnen
enhetbelangvanafwenteling.Tevenszijn
degevolgenvandeverwachte autonome
ontwikkelingendepositieveeffecten van
doorzerten vanhethuidigbeleidvande
regionale waterbeheerders ingeschat.De
huidige waterkwaliteitsdoelstellingen
worden,metdegebruiktegegevensen
berekeningsmethoden, bijlangenaniet
gehaaldin2015bijvoortzettingvanhet
huidigebeleid;
• Destudieconcentteerdezichopdeprobleemstoffen diealsbelangrijkste naar
vorenkwamen:stikstof,fosfor, koper,zink
ennikkel.Daarnaastissprakevannormoverschrijdingen door bestrijdingsmiddelen,eenzeerdiversegroep stoffen
waarvanvaakweinigmeetgegevens
beschikbaarzijn.Voorbestrijdingsmiddelengeldtdatbepaaldeteeltenproblemenopleveren,waarbij in specifieke
periodenmiddelenwordengebruiktdie
zeerschadelijkzijnvoorhet watermilieu.
Degebruiktemiddelenwisselen,somsvan
jaartotjaar.Omeenbeterbeeldtekrijgen
vandebelastingdoorbestrijdingsmiddelenzoudemonitoringzichmoeten
richtenopdeprobleemreelten,dedaarvoor
relevantemiddelenendetoepassingspeH20
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DeVechtbenedenstrooms(stuwVechterweerd).

rioden. Daarnaast is bestrijdingsmiddelengebruik in bebouwd gebied,door gemeenten en particulieren, een aandachtspunt;
Debelangrijkste bronnen voor deprobleemstoffen vormen de landbouw, rioolwaterzuiveringsinstallaties (huishoudelijk
afvalwater en industriële lozingen) en de
aanvoer uit Duitsland;
Voorhet voorkomen vanafwenteling naar
benedenstroomse gebieden iseen aanvullende emissiereductiedoelstelling afgeleid
voorstikstof Dezeisbedoeld voor de
bovenstrooms gelegen deelgebieden met
stromend water waar geen norm voor stikstofgeldt. Deze emissiereductiedoelstelling kan omgerekend worden naar een
watcrkwaliteitsnorm per deelgebied. Het
principe 'voorkomen van afwenteling'
leidt zotot de introductie van een aanvullende waterkwaliteitsnorm in bovenstroomsc gebieden;
Dit soort integrale analyses op stroomgebiedsniveau vergt integrale inwmmng en
beheer van gegevens over het watersysteem
door dewaterbeheerders. Basisgegevens
voor het opstellen van water- en stoffenbalansen zijn momenteel nauwelijks toereikend. Denoodzaak van afstemming van
gegevensbeheer, zowel binnen als tussen
waterbeherende organisaties, isin deze
studie andermaal aangetoond. Er blijken
>0
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grote verschillen tussen de waterbeheerders tebestaan in samenhang, hoeveelheid
en kwaliteit vandebeschikbare gegevens.
Voordezestudie issteedsgewerkt met de
best beschikbaregegevens,zodat de nauwkeurigheid vandeanalysevarieert door het
gebied.Verdereverbetering en afstemming
van meetnetten isgewenst, evenals meet
integraal gegevensbeheer. De ervaringen
uit dezestudie zijn tegebruiken als basis
bij hetgeschikt maken van de monitoring
voor KRW-doeleinden;
•

•

Eenstrakke projectorganisatie met aandacht voot procesmanagement is onontbeerlijk bij een sterk inhoudelijk project
met zoveel betrokken partijen. Met name
de mobilisatie van alle benodigde gegevens
en het zogoed mogelijk werken met het
model opgrond van suboptimale data zijn
risicofactoren voor deplanning van een
dergelijk project;
Procesmatig gezien kan dit project
beschouwd worden alseen voorproefje van
technisch-inhoudelijk samenwerken in
een stroomgebied. Samenwerking loont, is
leerzaam en noodzakelijk, maar vergt een
aanzienlijke inspanning.

Vervolg
Devolgende stap ishet in beeld btengen
vandeeconomische en maatschappelijke con-

sequenties van demaatregelscenario's in het
Koploperproject, een nationale pilotstudie die
wordt uitgevoerd voorregioRijn-oost. Het
gaat daarbij om zaken alseffecten, uitvoerbaarheid, draagvlak en kosten. In het Koploperproject wordt gepoogd een kosteneffectief
maatrcgclpakket teidentificeren waarmee de
waterkwaliteitsdoelstcllingen gehaald kunnen
worden. Hetgaatdaarbij overzowel chemische
alsecologische doelstellingen. Daarna kan bij
debetrokken overheden een onderbouwde
bestuurlijke afweging van maatregelprogramma's plaatsvinden, om tekomen tot een optimale besteding van de waterkwaliteitseuro. De
koppeling van maatregelen opgebied van
waterkwaliteit en-kwantiteit zal vervolgens
nodigzijn om het overstijgende doel te bereiken,deoptimale besteding van iedere euro in
het waterbeheer.
Het streven isom een expliciet afgesproken optimaal maatregelenpakket te kunnen
presenteren in het eerste stroomgebiedsbeheerplan in 2009.Voorhet verkrijgen van een
compleet beeld zal de waterkwaliteitsstudie
aangevuld moeten worden met hetDuitse deel
van de KRW-regioRijn-oost. Deandere wijze
van organisatie van zowel het waterbeheer als
het databeheer in Duitsland vormt hierbij een
complicerende factor. *

