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D E VALKUILEN EN DE U I T D A G I N G E N VAN DE E U R O P E S E
RICHTLIJN

KaderrichtlijnWaterals
rechtofalslijn?
Op25septemberwerdurgelegenheidvandeafsluiting vanïöjaarBOVAR (Bestrijding OvermatigeAkjengroeiRandmeren]tijdenseenkortsymposiumondermeeraandachtbesteedaandeKaderrichtlijnWater.PetervanRoojyspraktijdensdezebijeenkomstoppersoonlijke titeloverdevalkuilen
endeuitdagingenvanderichtlijn.DeVeluwerandmerennamhijalsvoorbeeldomconcreterteduidenwatmethetalgemenedeelisbedoeldtezeggen.
Eeuwenlangvormdedekwaliteitvan
hetoppervlaktewater inEuropageen punt
vanaandacht.Schoonwater leekeenvanzelfsprekendheid. Metdeindustriële revolutie
kwamdaarveranderingin.Deexpansievan
deeconomienam exponentieel toeendaardoorookhetaantal mensenen het gebruik
vanwaterenruimte.Rond 1900vormdede
slechtekwaliteitvanhetopenwater inen
omgrotestedeneenbedreigingvoorde
volksgezondheid.Duitsland ontwikkeldeals
eerstezuiveringstechnieken,gericht ophet
onttrekken vanzuurstofverbruikende stoffenuitafvalwater. Elderswerdenvloeivelden
aangelegd ofwerdafvalwater zosnelmogelijk afgevoerd naarzee.Nederland heeft vanaf1970met het inwerkingtreden vande
Wetverontreiniging oppervlaktewatereen
enormesprongvoorwaarts gemaakt.
Indejaren zeventigzijn binnen deEuropeseUniedeeersterichtlijnen voorwater
opgesteld methetoogophet terugdringen
vanlozingen vangevaarlijke stoffen. Aanhet
eindevandejaren tachtigzijn hetRijnen
hetNoordzeeActieProgramma vastgesteld,
waardoor inhetstroomgebied vandeRijn
maatregelen zijn genomen omdeemissie
vanmet name fosfaat enstikstofbijdebron
aantepakken.InNedetland heeft dit onder
meer tot hetzeereffectieve wasmiddelenconvenant tussen rijkenfabrikanten geleid.
Ondankseenvergelijkbare problematiek
enafspraken inEuropeesverbandzijn de
verschillenindezorgvoor waterkwaliteit
binnen deEuropeseUnienog groot.Sommigestedenlozenhun afvalwater nog altijd
rechtstreeksophetoppervlaktewater, terwijl
eldershoogwaardige membraantechnologie
wordt toegepast in rwzi'senallesopalles
wordtgezetomdiffuse bronnen aantepakken.Enomdat water nu eenmaalvanhoog
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naar laagstroomt, ishetrendementvan
investeringen indewaterkwaliteit vaneen
waterlichaam vooreenbelangrijk deel
afhankelijk vandetoestand vanwateren in
het bovenstroomse deelvanhetstroomgebied.Dezeafhankelijkheid isdusvooral
benedenstrooms merkbaar.Watgeldtvoor
waterkwaliteit,geldtzekerookvoorhet
ermeecorresponderendeecologisch functioneren.Methetoogopverbeteringvan
waterkwaliteit enecologisch functioneten
vanwateralsookaanmoediging vanverdere
investeringen daarin doordelidstaten, zijn
vanuitdeEuropeseUnieindejaren negentigvoorstellengedaan voornieuwerichtlijnenvoor(grensoverschrijdende) waterenop
deschaalvan stroomgebieden.
Nederland isaltweedecenniaeen internationale voorloperwaarhetgaatom het
denken overwaterbeheer.Tijdens hettweejaarlijkse watercongres vande International
WaterAssociationin 1998isNederland zelfs
uitgeroepen tot'the number onein water
philosophy'.Vanuit hetdenken ishetdan
ookniet verwonderlijkdatjuist Nederland
heeft aangedrongen opéénintegrale richtlijn voorwater inplaatsvanenkele nieuwe
richtlijnen vooraspecten van waterbeheer.
Nederland heeft metdeKaderrichtlijn een
internationaal engezaghebbend instrument
in handenombovenstrooms gelegen landen
aantesprekenophun verantwootdelijkheid
ophetgebiedvanwater inhet stroomgebied
vanEems,Rijn,MaasenSchelde.
VoorNederland ismetde Kaderrichtlijn
Waterookineenanderopzichreen mijlpaal
bereikt:eindelijk worden knopen doorgehaktoverecologischenormstellingen voor
waterlichamen.Hierover lopenaldecennialangverhittediscussies tussen onderzoekers
vanuit verschillendescholen.In 1967isde

WerkgroepBiologische Waterbeoordeling
(thansWerkgroepEcologische Waterbeoordeling)opgerichromopbasisvan argumententotgedeeldeperspectieven tekomen.Tot
heden isdatnietgeluktenblijven discussies
overvoor-ennadelenvanamoebes,natuurdoeltypen,ebeoswa's,ecotopenbenaderingen,EKOO'senwat nietal,voortwoekeren.
Hetisnietvoornietsdatecologischebeoordelingvanwaternimmer enigestarus heeft
gekregen in hetkader vaneen beleidsnota.
MetdeKaderrichtlijn indehand ligteindelijk eenontknoping inhetverschietenkan
deenergievanecologenzichvolledigrichten
opderealisatievanhun gezamenlijk handelingsperspectief helderwaterdat verwondertdoor het levenerin.

De opgaven
Derichtlijn ligter,maarvoordeuitwerkingmoeren wewelhetéénenandet doen.
Sterkernog:voorallewaterlichamenendus
ookvoordeVeluwerandmeren moetenwe
voldoen aandeverplichtingen, dieinZ003
wettelijk wordenverankerd.Dit betekent
datcorrecténtijdiginvullingmoet worden
gegevenaandeindeKaderrichtlijn aangegeven activiteiten.
Deuitwerking vanderichtlijn gebeurt
nietvooreenonbewoond eiland,maarvoor
eenlandwaarveelsoortigegebruikerseen
beroepdoenopdeschaarseruimte.Eenuitwerkingmet tweevoetenopdegrond vereist
danookrekening tehouden met beleidsontwikkelingen ophetgebied van ruimtelijke
ordening,water enmilieu.Vooralruimtelijkeontwikkelingen drukken naar verwachtinghet komendedecennium eenstevig
stempelopdekwaliteit vande leefomgeving
enzijn medebepalend voorhet kunnen
realiserenvanambities metwater.Voor
Nederland gaat hetomdebekende rijksnota'stotenmetde reconstructieplannen,
streekplannen en bestemmingsplannen.
Deuitwerking vande Kaderrichtlijn
leidtuiteindelijk toteenstroomgebiedsbeheersplan (SGBP)voorelkstroomgebied en
vervolgens totdeuitvoeringvanhet plan.
EenSGBPistebeschouwen alseenkapstok
waaraandeelplannen hangen enalskader
waarbinnen deelplannen opelkaar worden

afgestemd. Ophoofdlijnen moeteenSGBP
voldoenaanelfvereisten.Eendeelplanvoor
bijvoorbeeld deVeluwerandmeren voldoet
aandeverplichtingen vande Kaderrichtlijn
alsaandieelfvereisten adequaat invullingis
gegeven.Geziendeveleandere initiatieven
enplanprocessen in hetIJsselmeergebied
alsookdenoodzaak indetoekomst tekunnen beschikkenovereenintegraal planvoor
herwater inditgebied,verdient hetdevoorkeurdeverplichtingen inhet lichtvande
Kaderrichtlijn teverbinden aandeambitie
vaneenintegraaleninteractiefplanproces.
Doordeverplichtingen vandeKaderrichtlijn teincorporeren ineenheldereprocesarchitectuur, doenwegeendubbel werk
enkrijgen weietsconcreets terugvoorde
inspanningen, namelijkeen motiverend
planproceseneenttansparant plan,aldan
niettervervangingvan waterhuishoudingsplannen,waterbeheersplannen en het
BeheersplanNat.VoorhetIJsselmeerloopt
inmiddels eenpilot vooreen dergelijke
beleidsanalytische uitwerking vandeKaderrichtlijn Water.

vooraldenalevingervan.Analoogaanvele
andereontwikkelingen (vergelijk euthanasiewetgeving,bestuurlijke vernieuwing,
milieuwergeving)zijn hetveelalsystematischdenkendepersonendiehetstokje overnemenvanonrwikkelaars,ophet moment
dat besluitvorming overhetdefinitieve ontwerpachterderugis.Eenvalkuil hiervanis
datdeinterpretatie vande Kaderrichtlijn
vooraleenjuridische aangelegenheid wordt.
Voorjehet weetverdwijnt deessentie vanuit
deoorspronkelijke visie.Andersgezegd:het
verschiltussendegeestendelettet vande
wet.Noganders:hetverschiltussendelijn
zelfenhetrechtdataandielijn te ontlenen
is.Terillustratie:bijdenalevingvande
Habitatrichtlijn dreigt het,reeds binnen
enkelejaren,nogamper tegaanoverdeecologischewaardenzelfmaaroverdeeisen
waaraaneenbeoordelingmoet voldoen om
injuridischezinovereen'passendebeoordeling'tekunnen spreken.Vanafdezeplaats
eenappèlaandecreatievewereldgozersvan
heteersteuur:blijfopdeessentievande
KaderrichrlijnWater wijzen enduiknu niet
wegineennieuwe uitdaging.

De valkuilen
Dedrijvende krachrachterdeontwikkelingvandeKaderrichtlijn washet streven
naareenduurzame watethuishouding,als
voorwaardevooreengezond (aquatisch)ecologischfunctioneren. Hetwashet streven
vanbevlogen beleidsmedewerkers;geboren
ontwikkelaars meteenblauwgtoene maatschappelijke missie.Nu hethenisgeluktde
Kaderrichtlijn Water totwettelijk instrument vanformaat temaken,zijn hetveelal
anderendiezichrichten opdeuitwerkingen

MetdezeEuropeserichtlijn gaan
beleidssprookjes waarschijnlijk tot hetverledenbehoren.Doelenzijn niet langer vrome
wensenofspreuken optegeltjes diehetgoed
doenindeetalagesvan waterbeheerders.
Doelenenmaatregelen wordenmet elkaar
verbonden.Zeggendatje ietsdoet[doel]
betekent datje datwaarmoetgaan maken
binnen eenbepaaldeperiode.Inde praktijk
vandeafgelopen decenniawerden stieefjarenvoorschonewarerbodemsofhelder

water weliswaarmetredenmaarzonderenigesanctievooruitgeschoven.Doelenin het
lichtvandeKaderrichtlijn zijn aantoonbaar
resultaatgerichte inspanningsverplichtingen.Waareendoelnietwordtgehaaldineen
voorafbepaaldjaartal,moeteenheldereverklaringoptafel kunnen wordengelegd.Zonderdat,kanvanuitdeEUeenboete worden
opgelegd aandebetreffende lidstaat. Het
stellen vandoelenvereistduseen trendbreuk inhetdenkenoverdoelen:hetisniet
langervrijwel uitsluitend hetdomein van
beleidsmedewerkers maarvanafhedenook
vanbestuurders,politici,(andere]beheerders,belangenorganisaties, bedrijven en
burgers.
Dezetrendbreuk isniet eenvoudig.
Onlangs isvoorenkele srroomgebiedsvisies
bezien watdeconsequenties zijn alsalle
daarinopgenomen doelen daadwerkelijk
moeten wordengerealiseerd.Omvante
schrikken:allediffuse bronnen en verontreinigdewaterbodemszoudenin2015volledig
moetenzijngesaneerd.Enwiezoudat kunnen betalen? Methet oogophetstellen van
doelenmoetenperwaterlichaam dustalvan
afwegingen wordengemaakt.Zijn bovenstroomseambities realiseerbaar?Watkomt
etinmaatschappelijke zinophet waterlichaam af?Zijn noodzakelijke investeringen
proporrioneel enfinancieel reëel?Zijn investeringen envoorwaarden voorgebruik
acceptabelvoordemaatschappij? Deuit het
recenteverledenzeerbegrijpelijke neiging
omzohoogmogelijk intezetten,kan uiteindelijk averechtsuitwerken.Zestienmiljoen ondernemende mensenvoelenzich
steedsmeeraangetrokken totwaterdat hen
hetgevoelvanrusrenruimtegeeft enzullen
eenhekelktijgen aanwaterbeheerders als
allerleigebodenenverbodengaangelden.
Juistwater vormteenmentale vluchtplaats
inonzesterkgereguleerde samenleving.
Waarwaterbeheerders demaatschappijjuist
hard nodighebben omdoelen terealiseren
mogendoelen niettot teveel beperkingen
leiden.Herisdan ookeenware uirdaging
omdoelenzotestellendaterweleenambitievanuitgaat,maardatwater nietdenegatievereputatiekrijgr vanderugstteeppadof
dezeggekorfslak, dieeengebiedinslaapstand kanzetten.

De uitdagingen
DeKaderrichtlijn isinfeitedeiso-certificeringvaneenkerntaakvan waterbeheerders.Derichtlijn endeinterpretatie ervan
geeft helderaanvolgenswelkeprocedures
wordtgewerktwaathetgaatom watetkwaliteitenecologischfunctioneren vanwaterlichamen instroomgebiedsverband. Het
zegt ietsoverdekwaliteit vanwerken, maar
H20
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opzichnietsoverdekwaliteit vanhet water
zelf Inbedrijven waarde iso-certificering
eerderalsdoeldanalsmiddelisgehanteerd,
iscreativiteit somszoekgeraakt.
Derichtlijn verplicht tot 'publicparticipation'.Ditbetekent datoverhedeneenheldereprocesarchitectuur moeten ontwerpen,
waarin expliciet momenten zijn aangegeven
waaropbelangenorganisaties daadwerkelijk
kunnen meedenken.Voorafmoet duidelijk
zijn watdeinbreng kanzijn enwatmetde
inbrenggebeurt.Metdeze verplichting
krijgt interactieve planvorming bmnen het
waterbeheer eenwettelijke status.Uiteenlopendebelangenorganisaries worden hierdoor rechtstreeks bijdebeleidsvorming en
hetbeheervanwaterbetrokken.Ditzalnaar
verwachtingzorgenvoorvergrotingvan het
waterbewustzijn endatzalbevorderen dat
dezorgvooreenduurzame waterhuishoudinginroenemendemateeengedeeldeverantwoordelijkheid wordr van overheden,
maatschappelijk middenveld, bedrijven en
burgers.Vanuirdit bewustzijn ishetteverwachten dat doorparticulieren bijvoorbeeld
minder snelwordrgegrepen naar bestrijdingsmiddelen omalgenvanboot,stoepof
tuinmeubilair tewerenofomoevers
'onkruidvrij' rehouden.Particulieren zijn
thansdebelangnjksre gebruikers van
bestrijdingsmiddelen, nadatgemeenten en
waterschappen hetgebruik inkorte tijd
spectaculair omlaaghebbengebracht.In
kwaliratievezinkaneengroter waterbewustzijn leiden totbijvoorbeeld het afleiden
vanregenpijpen naarregentonnen en tuinvijvers enmeer tolerantievoorafenroewat
wateropstraatenminder gebruikelijke
oplossingen voortijdelijk overtollige neerslag(wadi's,geulen opstraat).
Denken intermen van srroomgebieden
geldtalselementair binnende Kaderrichtlijn
Water.Binnen eenstroomgebied hangtalles
metallessameneniswelonderscheid te
maken indeelstroomgebieden, maar zijn
dezeniet tescheiden.Ambities vanbeheerdersvangebiedenwaarrivierwarer uitstroomt ineenzee,zijnpasrealiseerbaarals
beheerders vanbovenstroomsegebiedenmee
willendenkenendoen.Hetstellenvanambitiesvoorwaternooptoverheden tot ampel
onderlingoverlegensoepelsamenspel.
Totslotgeldtalsalgemeneuitdagingdat
deKaderrichtlijnWaterertoeleidtdatéén
plusééntot meerdan tweeleidt.Om hierroe
tekunnen komenishetnoodzakelijk dat
verantwoordelijke overheden zowel onderlingalsbinnen hun eigenorganisatie effectiefcommuniceren.Dit lijkt eenopendeur
maar iszeker in hetlicht vandeKaderricht22
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lijn Water,waarvandeinvulling tamelijk
complexiseneenzaakisvan voortdurend
interpreteren enkiezen,vancruciaal belang.
Alsbetrokken actorenvoorzichzelfenvoor
anderennietheelheldermaken watzij
bedoelenmeteenactie,kanderichtlijn ontsporen toteenkluwenvanirritatiesen mentaleinpolderingen,diehet enthousiasme
doetwegvloeien.Nederland heeft eencultuur vansamen ontdekken inplaats vanhiërarchischopvolgenenzaldaardoor veelmeer
moeren investeren ineffectief communicerenbinnen overhedendansommige andere

lidstaten.Naastdezeinterne communicatie
iseffectief communiceren merdemaatschappij eensleutelvooreensuccesvolleuitwerkingvandeKaderrichtlijn enuiteindelijk derealisatievande
stroomgebiedsbeheersplannen.
Voorallebetrokkenen verdienrhet aanbevelingopalleniveausdegouden communicatieregel vanhetMassachusetts Institute
forTechnology(MIT)toetepassen:weetwat
jewilt,zegwatje doet,doewatje zegten
laatziendatje doetwatje zegt.

De opgaven voor de Veluwerandmeren
WatbetekentditvoordeVeluwerandmeren,demeren inherharrvanNederland
diesteedsmeeraantrekkingskracht uitoefenen opnoordwest-Europeanen? Eénvande
opgaven ishetindelen vandeVeluwerandmerenbijeendeelsrroomgebied. In het
kader vanWB21 isdatnietgebeurd omdat
hetrijkswateren zijn, terwijl deuitwerking
vandeKaderrichrlijn Water in geografische
zinvooraleenvoortzetting isvanWB21.De
vraagisdanofdemerenaanderand vande
Veluweherbestekunnen worden ondergebrachtbinnen deelstroomgebied Veluwe,
binnen deelstroomgebied Flevolandofals
deelvaneennieuwdeelstroomgebied IJsselmeer.Geziendeafhankelijkheid vanruimrelijkeontwikkelingen opdeVeluweenambitiesvanwaterbeheerders indatgebied, lijkt
hetmij alleszinsoverwegenswaardigomde
merendaar bij intedelen.
Watbetreft debeleidsanalytische benaderinglijkt medatvanuitBOVARaleen
geweldigeaanzetisgedaan.Inhetkadervan
het Integraal Inrichtingsplan Veluwerandmeren (IIVR)isalanalytisch tewerkgegaan
en heeft 'publicparricipation' alsrodedraad
door herheleprocesgelopen.Ooknu IIVRin
eenuitvoeringsfase verkeert,worden belangenorganisaries ernauwbij betrokken.Voor
ditgebied impliceert deKaderrichrlijn dat
derecentontwikkelde kennisen inzichten
worden verrijkr en ineengroter verband
worden geplaatst.

De valkuilen voor de Veluwerandmeren
Deafgelopen 30jaar zijn vele miljoenen
geïnvesteerd omherwater indemerenweer
helder rekrijgen. Datisgelukt, metals
resultaat datktanswierendebodemweer
bedekkenendatdemereneenwaarvogelparadijs zijngeworden.GeenwandelingzonderdareenRAMSARkwalificatie omjeoren
vliegr.Inmiddelszijn demeren aangewezen
alsspecialebeschermingszone inherkader
vandeVogelrichtlijn. PlannenvooraanwijzingvanherVeluwemeer,innavolgingvan
hetDrontermeer, alsStaatsnaruurmonumentzijn vanbaan.Inruildaarvoor worden
voorbereidingen getroffen omditmeeraan
tewijzen alsspecialebeschermingszone in
hetkadervandeHabitatrichtlijn. Dirgaat
betekenen datookkranswieren eenzwaar
beschermdestatus krijgen. Enalsdatbetekentdat hetgebiedvoormenselijke activiteiten nagenoegopslotgaat,gaopz'n minst
ikaandekantstaan vandemensen diemee
willengenietenvan hethelderewater,als
resultaat van forse maarschappelijke investeringen.BinnenIIVRwashetdiscours:een
balans russen natuur enrecreatie.Alsdaar

viaeenmonomane uitwerkingvaneen
richtlijn eenstreepdoorwordtgehaald, onttrekken wederuimtelijke ordeningaande
regionaleen lokaledemocrarieendrijven we
burgers nogverdervandeoverheidaf

denisoptermijn dewarerroets niet meer
daneenformaliteit enraakrookdezorgvoor
waterkwaliteit verankerd inonze algemene
democratie.Endaristochwat webeogen
met integraal watetbeheer.

Bijhetstellen vandoelen,diebeduidend
verdergaandandeactuelewaarden,moeren
weonsbewustzijn vandeimplicaties.Hierbijvaktedenkenaanvolledigesaneringvan
af- enuitspoelingen vanuitdelandbouw.Dit
terwijl met hetsterkervasthouden vanwater
indeGelderseValleiendeVeluwe(WB21)de
erfenis van40jaar inrensievelandbouw versneld naardemeren kansrromen.Recentzei
voormaligBOVAR-projectleiderTheaHelmerhorst inditverband:"Voorhersrellen
vandoelenvoordeVeluwerandmeren kan
wellichtwordenvolstaanmet hetmakenvan
eenluchtforo vanhethuidigedoorzichr.Als
wedatkunnen behoudenzijn weertoch?"

Uitdagingen op een rij

De uitdagingen voor de Veluwerandmeren
Ondanks noodzakelijke afspraken inher
kader vanplannen enrichtlijnen ishetzaak
waterbeheer welleuk tehouden enjuistcreativiteit aan teboren inplaarsvanhet uitbannenervan.Nochmet IIVRnochmetde
Kaderrichtlijn Waterblijven plannenvoor
nieuwewoonwijken aanhetwater,evenemententerreinen, klimpalen en wildwaterbanen onderdekurk.Herisnieteenuitdagingallestegen tehoudenenjeals
waterbeheerder buiten demaatschappij te
plaatsen,maarjuisr mernieuwe initiatiefnemersinonderhandeling tegaan.Zij zijn
gebaatbij helder watereneenprachrigdecor
vanruimtelijk groenen waterbeheerders
zijngebaarbij berrokkenheid vanhetgrote
publiekbij water.
Degrootste uitdaging ligtwellicht inde
afstemming tussen waterbeheer enruimtelijke ontwikkelingen. Hetstellenvanambitiesendoelenvoorwarer isimmers
gespeend vanrealiteitszin alsdaaraan niet
eenanalysevanruimtelijke ontwikkelingen
inhetdeelstroomgebied voorafgaar.Tegelijkerrijd zijn gemeenren, projectontwikkelaarsenbouwondernemingen gebaatbij verderegroeivan het enthousiasme voorwarer.
Enenthousiasme verdwijnt waar gifgroene
tot blauwesoepverschijnt. Vanuithet perspectiefvan waterenruimte isdedoorgemaakteontwikkeling inhet kader vanIIVR
uitermate hoopvol.Waargemeenten vijfjaar
geledendeVeluwerandmeren nogvooralals
eengrensstreekzagen,keren bouwplannen
nu methungezicht naar herwateren begint
wateralseenvolwaardigdeelvande ruimte
door teklinken innieuwe bestemmingsplannen.Alswedezelijn vastweten tehou-

Torslotdegenoemde uitdagingen van
deKaderrichtlijn Watet opeentij:
• Steldoelendiezijn doordachr opconsequentiesvanrealisatieervan;
• Haalmeeruitdeverplichtingen doorze
in tepassen inheldere beleidsanalyrischeplanprocessen;
• Benutderichtlijn alsimpulsvoor
samenwerking binnen enrussenoverheden;
• Combineer deverplichtingen met
behoud vanruimtevoorcreativiteiten
mentale omzwervingen;
• Zerderichtlijn inalsaanjager voorverdereafsremming tussen waterbeheer en
ruimtelijke ordening;
• Grijp derichtlijn aanom professioneel
werkremaken vancommunicatie;
• Ziederichtlijn alskansom tekomen tot
verhogingvanefficiency binnende
watersector, f
Peter vanRooy (Accanto)
Foto's:IIVR
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Noord-Holland
subsidieert staken
lozingen
DeprovincieNoord-Holland reserveerttoten
met2004ruim1,1 miljoen euroomhetlozen
vanongezuiverdafvalwater inhetbuitengebied
testoppen.Op1januari 2005isditverboden.
Voorwaardevoorhetextrageldisdatgemeentenderioolkostenblijvenbetalen.
Eenanderevoorwaardeisdat gemeenten
bij hetverlenenvaneenontheffing vande
wettelijke zorgplichtookeenfinanciële bijdrageleverenaandedoorhen gewenste
alternatieven.Uitgangspunt zijn dewettelijkenotmenominniet-kwetsbaar gebiedde
vervuilingmer65procentteverminderen, in
kwersbaargebied met80procenteninzeer
kwetsbaat gebied met90tot99procent.De
gemeenten enwaterbeheerders zullengezamenlijkdezedoelstellingen realiseren.Bij
voorkeurdoor riolering,intweede instantie
doorIBA'sofvetbetetdeseptictanks.
ProvincialeStatenmoet 14oktober nog
wélbeslissen overdezesubsidie.C
HzO

19-2002

n

