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VERPLICHTING IN EUROPESE KADERRICHTLIJN WATER

Debeschermingvan
oppervlaktewatervoor
drinkwaterproductie
EénvandeverplichtingenvandeKaderrichtlijnWaterisdatlidstatenzorgenvoordenodigebeschermingvanwaterlichamen diegebruiktwordenalsdrinkwaterbron.Oppervlaktewaterbestemdvoor
drinkwatervoorziening dientvandusdanigekwaliteittezijndatmetdetoegepastezuiveringveilig
drinkwatergeproduceerd kanworden.DeKaderrichtlijn Watersteltdaarnaastdatlidstatenverplichtzijntothetaanleggenvaneenregistervanbeschermdegebieden.Hierinmoetenondermeer
allewaterlichamen wordenopgenomendiewordengebruiktvoordeonttrekkingvanvoormenselijke
consumptiebestemdwaterendagelijks meerdantienkubiekemeterwaterperdagleverenofmeer
dan50personenbedienen,evenalsdeindetoekomstdaarvoorbestemdewatcrlichamen.DeKaderrichtlijnzalhethuidigebeleidvoordebeschermingvanoppervlaktewaterwaaruitdrinkwateronttrokkenwordt,veranderen.OnderstaandzettenLilianBernhardi(Kiwa)enSachadeRijk(RIZA)
enkeleconsequentiesopeennj.

Deoppervlaktewaterinnamepuntcnvoordedrinkwatervoorziening inNederland.

Winningen oppervlaktewater

Herkomst water
O Kunstmatige infiltratie
• Oppervlaktewater (inname)
o Oeverfiltratie
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Opditmoment krijgen oppervlaktewateteneengebtuiksfunctie toegewezen.Met
deKaderrichtlijn Watetgaatde functietoekenningovernaardestatusvanbeschetmd
gebied.InNederland wotdtop52punten
oppetvlaktewatetingenomen,zoweluitde
groterivierenalsuittegionalewateren(zie
dekaait).Daarmeewordt ritca 40procent
vandeNederlandse drinkwaterbehoefte
gedekt.Discussievindt nogplaatsovetde
vraaghoegroothetbeschetmdegebied moet
zijn omdedtinkwaterinname adequaatte
beschermen.Eindditjaar moetenderegistersmetbeschermdegebieden beschikbaar
zijn.DewerkgroepBeschermdeGebieden
maakthetlandelijke kader waarbinnen
beschermdegebiedenworden vastgesteld.
Vervolgenswordtdeopzetvoorgelegdaan
hetLandelijkBestuurlijk OverlegWater.

Normering
Dehuidige normen vanhetNederlandse
oppervlaktewatet datbestemd isvootde
ptoductievandrinkwater,zijn wettelijk
vastgelegd.Zevormeneenuitwerkingvan
deEU-richtlijn75/440/EEG.Nederland heeft
deEU-normvoordesomvanorganochloorpesticiden aangescherpt tot0,1 |Jg/lenvoot
deindividueleoverige bestrijdingsmiddelen
enhunbelangrijkste afbtaakptoducten
eveneenstot0,1 |Jg/l.In2007zaldegenoemderichtlijn vervallen.Dandienendenormengebaseerd tewordenopdeeisenuitde
Kaderrichtlijn Water.
Dezesteltdathetvoordeproductievan
drinkwater bestemdeoppetvlaktewaterna
detoegepastewatetbehandeling moetvoldoenaandedrinkwaternormen indeEuropesedrinkwaterrichtlijn98/83/EG(artikel
7.2vandeKRW). Daarnaastgeeft artikel7.3
vandeKRWaandatachteruitgang vande
kwaliteitvanoppetvlaktewater moet wordenvoorkomen,omhetniveauvanzuiveringdatvoordeproductievandrinkwateris
vereist,teverlagen.DeEuropeseCommissie
heeft aangegeveneenvoudigezuiveringals
eenlangetermijndoel tezien.Vootgesteldis
omperstof, rekeninghoudend methetrendementvaneenvoudigezuivering, normen
vootoppervlaktewater afteleiden.Deuiteindelijke normenzijn afhankelijk vande
definitie vaneenvoudigezuivering.Watde
EuropeseCommissiedaaronderpreciesverstaat,isopditmoment nogniet duidelijk.

Chemische normen en goede ecologische toestand
kiwaj

HetFraunhofer Instituut heeft eenvoorstelgedaanaandeEuropeseCommissievoor
chemischenormen voorprioritaite stoffen

alsisoproturonendiuron (bijlageX,KRW).
Daarbij isrekeninggehouden metdevolksgezondheid.Naastchemischenormengeldenookecologischenormen;in natuurlijke
waterendient een'goedeecologischetoestand'behaald tewordenenin kunstmatige
ofsterkveranderde wateren ishet behalen
vaneen'goedecologisch potentieel' hetdoel.
Deecologischedoelstellingen beogeneenzo
kleinmogelijke afwijking vande natuutlijke
onverstoorde toestand vanhet betreffende
water.Degoedeecologische toestand verzekertechter nietdatmeteenvoudigezuiveringdrinkwatergemaakt kanwordenvan
oppervlaktewater.Deeisenaan drinkwater
zijn nueenmaal andersdandeeisendie
gesteldwotdenaaneenecologischgoed
functionerend systeem.Ditbetekent datin
eenbeschermdgebiedrond eeninnamepunt,naastdeecologischeKRW-doelen aanvullendechemischeeisengesteld kunnen
wordengericht vooreengoedekwaliteit van
degrondstofvoor drinkwaterproductie.
Op17locatieswordt inNederlandoevergrondwater gewonnen datbestemd isvoot

deproductie vandrinkwater. Doordekorte
verblijftijd vanhetwaterindeoever, heeft
hetgewonnen watereendirecterelatiemet
het oppervlaktewater.Ondanksdedirecte
relatieheeft hetnabijgelegen oppetvlaktewaternietdefunctie 'grondstofvoot drinkwater'.Bijonttrekkingvan oevergrondwater
voormenselijke consumptiezouden echter
deoeversenhetaangrenzende oppervlaktewaterwelaangewezen kunnen wordenals
beschermd gebied.

Risico's
DeuitwerkingvandeKaderrichtlijn
Watetbiedteenaantalmogelijkheden, maat
bevatookrisico'svoordedrinkwaterwinning.

Mogelijkheden
• Veelwaterkwaliteitsproblemen vinden
hun oorspronghogeropin het stroomgebiedvandeRijnendeMaas;de
sttoomgebiedbenaderingvandeKRW
biedtmeerinstrumenten omditprobleemaantepakken.Ookopregionaal
niveau wordtvetsterkingvandeintegraleaanpakverwacht.Deinschattingis
datmetdestatusvanbeschermdgebied

Waterschappen willen grondwaterbeheer uitvoeren
Waterschappen moetenhetoperationele
beheervanhetgrondwateruitvoeren.Provinciesmoetenhetalgemene grondwaterbeleid
vaststellen,waarnadewaterschappen,innauwesamenwerkingmetdegemeenten,voorde
uitvoeringzorgen.DatsteltdeUnievan
Watetschappenineennotaovergrondwater.
Actiefgrondwaterbeheer isformeelaangeen
enkeleoverheidopgedragen.VolgensdeUnie
ishethoogtijd hetgrondwatetbeheer in
Nederlandgoedteregelen.Extrakostenvoor
ditbeheermoetenopgebrachtwordenuitde
nieuwewatersysteemheffing, waarineventueeleengrondwaterheffing moetwordenopgenomen.
Ineennota,dieop29maartverscheen,pleitde
Unievooreenbestuurlijk modelwaarinde
waterschappen,metnameinhet landelijk
gebied,deuitvoeringregelenvanhetbeleid,
datdoordeprovincieisvastgesteldofinieder
gevalgoedgekeurd.Ditbeleidwordtvastgesteldopbasisvanhetprovinciaalomgevingsbeleid,waarbijookgrotegrondwateronttrekkingenmoetenwordenmeegenomen.Ookhet
zogehetenGewensteGrond-enOppervlaktewaterRegime(GGOR]speelthierbijeen
belangrijkerol.
Indestadzijndeeisenaanhetgrondwarerbeheernoghoger.Doordeveleverschillende

zowelmaatregelen voor bescherming
vandewaterkwaliteit als handhaving
meer kansvanslagen hebben.
• Normen voorhet oppervlaktewater
waaruitgewonnen wordt,wordengeneriekengeldenvooralle lidstaten.
• Eenmogelijkbetetebeschetmingvoor
oeverwinningen door het nabijgelegen
oppervlaktewater aantewijzenals
beschermd gebied.

functies opeenrelatiefkleineoppervlakte
moethetbeheerfijnmazigzijn.Datmaakt
goedesamenwerkingtussendebestuurlijke
partnersnoodzakelijk.DeUniestelt,insamenspiaakmetdeVerenigingvanNederlandse
Gemeenten,vooromeengezamenlijk loketin
terichtenwaardeburgerterechtkanvoot
klachtenovergrondwater.Deoprichtingvan
éénloketwordtookaanbevoleninhetCIWadviesovergrondwater.DevisiediedeUnieen
deVNGgezamenlijkhebbenontwikkeldsluit
hieropaan.
Debelangrijkste puntenvandegezamenlijke
visiezijndatdeburgerverantwoordelijk is
vooradequaremaatregelenopzijneigenterrein,zoalsontwateringvanhetperceelen
waterdichtbouwen.Gemeenteenwaterschap
zijngezamenlijk verantwoordelijkvoorhet
zoveelmogelijkterugdringen van
(grond)wateroverlastindestad.Dezegezamenlijkeverantwoordelijkheid moetvastgelegdwordenindestedelijkewateropgaveof
hetstedelijkwaterplan.VolgenshetNationaal
BestuursakkoordWatermoetzo'nplanuiterlijkin2006zijnopgesteldengoedgekeurdwordendoorzowelgemeentealswaterschap.De
kostenvanmaatregelenom(grond)wateroverlastoptelossenmoetenvetdeeldwordentussenwaterschap,gemeenteendebetrokkenpri-

• Afhankelijk vandedefinitie vaneenvoudigezuiveringwordendenormen
bepaald.Hetisnogonduidelijk ofnormen strenger ofminder streng worden
dandehuidige drinkwaternormen.
• Haalbaarheid vandenormen is afhankelijk vandedimensiesvanhet beschermd
gebied;deafmetingen van het
beschermdegebieddienenzogekozen
wordendat hetinnamepunt adequaat
beschermd kanworden, f
ir.LilianBernhardi (Kiwa]
dr.Sachade Rijk (RIZA)

vatepartij.Alshierovergeenconsensusbereikt
wordt,moetdeprovinciealsscheidsrechter
optreden.
DeUnieendeVNGwillendezorgplichtwettelijkvastleggen.DitzoukunnenindeWetop
dewaterhuishouding ofderoekomstigeintegralewaterwet,metzonodigspiegelbepalingenindeWetmilieubeheer,deGrondwatetwetofdeWetruimtelijke ordening.Delokale
invullingvandezorgplichtenmaatwerk
wordtvastgesteld inhetdoorgemeenteen
waterschapoptestellenstedelijke waterplan.
Dekostendiegemaaktmoetenwordenvoor
hetoperationelegrondwaterbeheer zullenvolgensdeUniedekomendejarenstijgen.Dat
komtdoordathetbeheernuactiefwordtaangepakt,maarookdoordeteverwachtengrotereneerslaghoeveelheden endeflinketoename
vanhetverhardoppervlakinNederland.Deze
kostenmoetenopgenomen wordenindenieuwewatetsysteemheffing. Ookde financiering
vande(extra)meet-enmonitoringsprogramma'sdieeventueelnoodzakelijk zijnomde
zorgplichtgoedtekunnenvervullen,moetin
dezeheffing verwerktwotden.
DenotavandeUnieiseeneersteaanzetomde
grondwaterproblematiek structureelaante
pakken.Devoorstellenmoeteninpraktischen
juridisch opzichtnogverderwordenuitgewerkt.*
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