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PRAGMATISCHE IMPLEMENTATIE KRW TE SOEPEL

EuropeseCommissie
steltstrengereeisenaan
Nederlandswaterbeheer
Nederlandmoetuiterlijkmzonal maatregelennemenomalleoppervlakte-engrondwaterlichamen in2015telatenvoldoenaandenormenuitdeEuropeseKaderrichtlijn Water.Staatssecretaris
SchultzvanHaegenheeft indenota 'PragmatischeimplementatieEuropeseKaderrichtlijn Waterin
Nederland'aangegevendatvooreen belangrijk deelvandeNederlandsewaterenpasna2015maatregelenwordengenomen.Dezeambitielijktnudoorde uitsprakenvandeEuropeseCommissieingehaald teworden.Schultzwilvooritict-bcschcrmdegebiedcitaanspraakmakenopuitstel,maardat
lijkt moeilijker tewordendanisingeschat.
Indeambitienota,dieop23 aprilvandit
jaar doordeministerraad isgoedgekeurd,
stekSchultz datNederland vooreengroot
deelbestaatuitsterkveranderdeenkunstmatigewateren.Voordezewateren worden
minder strengedoelengestelddanvoor
natuurlijke wateren.Bovendien wilde
staatssecretaris uitstel krijgen voorhetvoldoenaandenormen vooreenaantal waterlichamen.
UitvragenvanEuro-parlementariër
DoretteCorbeyaandeEuropeseCommissie
blijkt dathetaanwijzen vansterkveranderdeofkunstmatige waterenenhetkrijgen
vanuitstelgoedgemotiveerd moetzijn.Zo
steltdeCommissiebijmondevanmevrouw
Wallströmdat"met hetoogopdetotstandbrengingvande maatregelenprogramma's
voorhetbereiken vandedoelstellingenvoor
alleoppervlakte-engrondwater de lidstaten
uiterlijk eind 2009passende maatregelen
moeten vaststellen alsonderdeelvande
stroomgebiedsplannen, enervoorzorgendat
dezeuiterlijk in2012operationeel zijn".
DeCommissiegeeft ookaanhoedelidstaten uitstel moeten aanvragenalsde
gesteldedoelennietgehaald worden."Voor
detoepassingvandezeuitzonderingen zijn
duidelijke criteria vastgesteld;deuitzonderingen moeten wordengemotiveerd voorelk
betrokken oppervlakte-ofwaterlichaam,en
mogendusnietzonder meervoorhethele
grondgebied worden toegestaan".
Tenslottegeeft deCommissieaandat,
zelfsalseengebied vooruitstelinaanmerkingkomt,datniet betekentdaterniets
hoeft tegebeuren:"...datdetoepassingvan
eenuitzondering nietvaninvloed isop
andere waterlichamen, endatartikel4,lid51,
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eenzelfde minimum beschermingsniveau
moet waarborgen alselkeandere bestaande
Gemeenschapswetgeving, ookwanneereen
uitzondering wordt toegepast".
Deantwoorden betekenen volgensCorbeydatdeambitienota telicht isendat
Nederland opeen"niet-positieve manier"de
aandacht vandeEuropeseCommissie heeft
getrokken.Zij heeft devragenaandeCommissiegesteld,omdatzenahetlezenvande
ambitienota alhetgevoelhaddatdienietin
lijn wasmetdegedachten vandeCommissie.Deuitspraken vandeCommissie sterken
haarinhaargedachten.OoksteltCorbeydat
zijveellieverhadgeziendatNederland hoog
had ingezet.Volgensde Europarlementariër
isdatbetervoorNederland envergrootdat
ookdekansopuitstelalsdegenomen maatregelennietvoldoendeblijken tezijn."Als
alleinzetonvoldoende is,valteraltijd tepraten metdeEuropeseCommissie."

dealgemenedoelstelingen worden geïnterpreteerd.Uitjurisprudentie vanhetHofvan
Justitieoverhuidigerichtlijnen blijkt datde
preambule serieusgenomen dient teworden
bijdeuitlegvaneenrichtlijn.

Kunstmatig ofsterk veranderd
Depragmatische implementatiedie
Schultzendeministerraad voorstaat, leunt
sterkopdegedachtedatNederland voorhet
grootstegedeeltebestaatuitkunstmatigeof
sterkveranderdewateren.Uitdeanalysevan
VanRijswick blijkt dathetfeitdateen
waterlichaamfysieksterkveranderd isdoor
menselijk ingrijpen, nogniet automatisch
totdestatus vaneenkunstmatig ofsterk
veranderd waterlichaam leidt.VolgensVan
Rijswick kaneenwaterlichaam passterkveranderd ofkunstmatiggenoemd wordenals
maatregelen omvoordatwaterlichaamtot
eengoedeecologischetoestand tekomen,
significante nadeligegevolgenvoordeoorspronkelijke functie vandatlichaam heeft.
Alsbijvoorbeeld eenafwateringssloot niet
meer kandienen voorafwatering omdegoedeecologische toestand tebereiken,magdie
slootworden aangewezen alseenkunstmatigofsterk veranderd waterlichaam.
Alseenwaterlichaam tochisaangewezenalssterkveranderd ofkunstmatigwaterlichaam,betekentdatnietdathetaltijddie
statusbehoudt.Deaanwijzing vaneen
waterlichaam alssterkveranderd ofkunstmatigmoetwordenvermeldinhetstroomgebiedsbeheersplan,métopgaafvanredenen.Ditplan moetelkezesjaar gewijzigd
worden.VanRijswickgeeft alsvoorbeeldeen
rechtgetrokken beekdiemenweerwillaten
meanderen.Hetrechttrekken rechtvaardigt
dekwalificatie sterkveranderd, maaroplangeretermijn benadertdebeekdenatuurlijke
toestand weer.Danzaldestatusvandebeek
veranderen naar natuurlijk water,metde
daarbij horendegoedeecologische toestand.

Juridische analyse
Helemaalonverwacht zijn de uitspraken
vandeCommissieniet.Infebruari vandit
jaar,nogvóórdeambitienota verscheen,gaf
mr.MarleenvanRijswick vandeUniversiteitvanUtrecht alaandateerstallemogelijkemaatregelen omdekwaliteit vanhet
waterteverbeteren moetenworden ingezet
vóórdateenberoepmagwordengedaanop
uitzonderingsbepalingen. Zijheeft, in
opdrachtvandeStichtingReinwater,een
juridischeanalysegemaakt vandeKaderrichtlijn Waterwaaruitditblijkt. Behalvede
tekstvandeKaderrichtlijn zelfheeft zijde
preambule bijdeanalysebetrokken,zodat
bepalingen uitderichtlijn inhetlichtvan

Uitstel
Voorhetaanvragenvanuitstelvoorde
termijn waaropdedoelstellinggehaaldmoet
zijngeldteenaantal(cumulatieve)eisen.Inde
eersteplaatsmagdetoestandvanhetwaterlichaamnietverslechteren.Indetweedeplaats
kanuitstelslechtsplaatsvindenopgrondvan
eenaantalredenen:alshettechnischniet
mogelijk isdeverbeteringen tijdigterealiseren,alsdeverbeteringen onevenredigkostbaarzijnenalsdenatuurlijke omstandighedeneentijdigeverbeteringbeletten.
Inhetstroomgebiedsbeheersplan moet
nietalleendekeuzevoordeverlengingwor-

denaangegeven,maarookde maatregelen
diewordengenomen omzosnel mogelijk
aandeeisentevoldoen.Ookmoeteenevaluatievandiemaatregelen worden opgenomen.Tenslotte isverlengingslechts twee
perioden,twaalfjaar, mogelijk.

Reikwijdte
VanRijswick stelt datde Kaderrichtlijn
eenruime reikwijdte heeft. Zomoetenvolgenshaar uiteindelijk allestroomgebieden
zoveelmogelijk ineengoedetoestand zijn.
DeEuropeserichtlijnen zijn verplichtend
tenaanzienvanhettebereiken resultaat.
Tenslottezijn de uitzonderingsbepalingen
bedoeld alstijdelijke uitzondering.Hetstrevenisdealgemenedoelstellingvanderichtlijn tehalen.AlsdeKaderrichtlijn ruimer
wordt uitgelegd,door bijvoorbeeld alleuitzonderingsbepalingen vooronbepaalde tijd
'opelkaar testapelen', kandat leidentoteen
beschermingsniveau waarmeededoelstellingvandeKaderrichtlijn niet wordt
gehaald.VolgensVanRijswick ishet
onwaarschijnlijk dat hetHofvanJustitiede
uitzonderingsbepalingen vandeKaderrichtlijn ookopdie(ruime) wijzezalinterpreteren.

Achterstand
VolgensVanRijswick zitten degrootste
problemen nietindeKaderrichtlijn zelf Het
grootsteprobleem volgenshaar ishet feit
datNederland niet voldoet aaneenaantal
oudereEuropesewaterrichtlijnen,zoalsde
Nitraatrichtlijn. Alswélaandeze richtlijnen
wordtvoldaan,isdestapnaardenormen uit
deKaderrichtlijn Watermaareenkleine.

Deambitienota isvolgensVanRijswick
voormeerdereinterpretaties vatbaar.Bijeen
positieveinterpretatie blijkt eruitdatde
staatssecretariszekervanplan istevoldoen
aandeEuropese normen.Dat isookde
indrukdievanRijswickheeft vandestaatssecretaris.Erisgeenredenomte twijfelen
aandegoedebedoelingen vandestaatssecretaris.VanRijswick snapt weldatdeambitienotazodiplomatiek mogelijk moest worden
opgesteld,omdat doorde ingebrekestelling
vandeEuropeseCommissie, implementatie
vanderichtlijn niet langer opzichkonlaren
wachten.
ZijvindtderolvandeTweedeKamer bij
deimplementatie uiterst merkwaardig."Ik
hebzeldenzoietsvreemdsgezienalseen
TweedeKamerdieweigertde implementatiewetvaneenEuropeserichtlijn tebehandeleneneersteenambitienota wilzien.In
deimplementatiewetwordt helemaal niet
gevraagd omNederlandseambities.Hetéén
heeft niets met hetander temaken."Volgens
VanRijswick isdeKaderrichtlijn nu eenmaal
vastgesteld endaarmeegeldend recht in
Nederland, ofNederland derichtlijn nu
implementeert ofniet."Alsjede richtlijn
niet implementeert, hebjeookgeen recht
omeenberoepopde uitzonderingsbepalingentedoen."
DeweigeringvandeTweedeKamerom
deimplementatie vandeKRWtebehandelenheeft erwéltoegeleiddatNederland in
gebreke isgesteld doordeEuropeseCommissie.DejuristesteltdatdeTweedeKamer
jaren geleden,voordatdeKRWwerdvastgesteld,hadmoeten ingrijpen endat het nu
geenzinmeerheeft omzichaftevragenof

Proefmet afsluiting
Afgedamde Maas

wedeKaderrichtlijn, zoalsdieernuligt,wel
willen.

Reactie Schultz
Ineenreactiestelt staatssecretaris
SchultzvanHaegendatdeantwoorden van
deEuropeseCommissieerniet opwijzen dat
depragmatische implementatie dieNederlandvoorstaat nietzouvoldoen aandeeisen.
"Deantwoorden vanmevrouw Wallström
herhalen devoorwaardenzoalsdiemij alin
deKRWzelfbekend waren.Uiteraard isbij
hetopstellen vandepragmatische implementatienota rekeninggehouden metdeze
criteriaen voorwaarde."
Indeambitienota beschrijft destaatssecretariseenstrategiewaarbij eerstalleredelijkemaatregelenwordengenomen.Desondanksverwachtzijdatlageredoelenofuitstel
insommigegevallenonvermijdelijk zullen
zijn.Maarzijwilhetbeelddatzijzichuitsluitendrichtopuitsteloflageredoelenuitde
wereldhelpen."Ikwileenrealistischbeeld
schetsen:sommigeproblemenzijnzocomplexdat2015gewoontevroegis,ookalzetten
weallesopalles.DeKaderrichtlijnWater geeft
dieruimtewaardienodigis.Ikachtdateen
reëlebenaderingen,zoalsookdeCommissie
aangeeft, ééndiepastindeKRW."DestaatssecretariszaldedialoogmetdeEU-commissie
danookzekernieruitdeweggaan.
TenslottesteltSchultzvanHaegen dat
hetrapport vanVanRijswick ismeegenomentijdens hetopstellenvandeambitienota.Dezeanalyseendeanalysediehet ministeriezelfheeft uitgevoerd, komen opalle
wezenlijke onderdelen overeen,volgensde
staatssecreraris.C
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WaterschapRivierenlandheeft,alsjaarlijkseoefening,deAfgedamde
Maasafgeslotenop14oktoberjLDaarbijwerdde52meterbrede
hefdeur vandeKrommeNolkennginhetHeusdenschKanaalnaar
benedengelatenendehoogwaterkeringindeWilhelminasluis
gesloten.
WaterschapRivierenlandenHoogheemraadschapAlm&Biesboschoefenenjaarlijks hetafsluiten vandeAfgedamdeMaasom
overlastdoorhoogwaterindeMaasendeWaaltevoorkomen.De
AfgedamdeMaaswordrafgesloten alshetpeilbovende+3,50
meterNAPstijgt.Daarbovenisdestabiliteitvandedijken langs
deAfgedamdeMaasnietmeertegaranderen.Eengemaalvan
DuinwaterbedrijfZuid-Holland verzorgthetbeheervanhet
waterpeilindeAfgedamdeMaasalsdezeisafgesloren.
NaafloopvandeoefeningevalueertRivierenlanddeoefeningmet
allebetrokkenpartijen.Indiennodigkomthetwaterschapmet
praktischeverbeteringen.Hetscheepvaartverkeerheeftvanwege
hetsluitenvandeWilhelminasluisindeochtendvan14oktober
stilgelegen,«[
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