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P L E I D O O I VOOR ACTIEVE H O U D I N G BELEIDMAKERS

Buitenlandseinvloed
op het Nederlandse
waterbeleid
Hetmilieu-enwaterbeleid inNederlandwordtallangnietmeeralleen bepaalddoordebinnenlandsebeleidsmakers.Kadersenrichtlijnen voordezebeleidsterreinenkomenuitEuropa.Deschattingis
datongeveerdehelftvanhethuidigenationale milieu-enwaterbeleid beïnvloedwordtdoorEuropeseregelgevingen.VaakblijktdatNederlandsebeleidsmakers.geconfronteerd wordenmetvoorhen
onbekendmaarwelrelevantbeleiduit'Brussel'.OokvanuitanderelaudenbuitenEuropasijpelt
milieu-enwaterbeleidNederland binnendatvanbelang kanzijn. Inonderstaandartikcigeven
RemcoBosmavanTcbodinBVenWilfried IVissinkvanhetHoogheemraadschap UitwatereudeSluizeninHollandsNoorderkwartiermvogelvluchteenbeschrijving vandebelangrijkste organisaties
diezichbezighoudenmethetmilieu-enwaterbeleid inhetbuitenlandenkadersenrichtlijnenstellen,dieookvoorhetNederlandsemilieu-enwaterbeleidvan invloedkunnenzijn.
Enigetijd geledenzijn deNitraatrichtlijn endeHabitatrichtlijn vandeEuropese
Unievankrachtgeworden.Nederland werd
verrastdoordeinvloed diedeze richtlijnen
hebbenopdebinnenlandse wet-enregelgeving.Omdatditsoortregelingen vaakgaan
overbeleidsonderwerpen dieeffecten hebbenopprovinciale,regionaleoflokalepartijen,ishetvanbelangdatookzij betrokken
wordenbijdetotstandkoming vandie
regelgevingen.Dezelagereoverheden staan
echtervaaknietdirect incontactmetdie
buitenlandse organisaties,diedenationale
organisatiesalsgesprekspartner hebben.
Hierdoor isdekansgrootdatbijdeverdere
ontwikkelingvandewetgevinghun inbreng
nietwordtgevraagd.Eenpro-actieve houdingvandezelokaleen regionalepartijen is
daarom wenselijk. Daarvoor isechterwel
inzicht nodigindebestaandemondialeen
Europeseorganisatiesdiehetmilieu-en
waterbeleid medegestaltegeven.

Mondiaal
Deeersteorganisatie isdeVerenigde
NatiesdieviahaarUnired Nations Environment Program opmondiaal niveaueenaantalmilieudoelstellingen tracht aftespreken.
Eenvoorbeelddaarvan ishet Klimaatverdrag,opgesteld tijdens deconferenrie in
Kyotoin 1992,overdereductievanbroeikasgassen.Eenander voorbeeld isdeRioDeclaratie,waarin dealgemenebeginselenover
milieuenontwikkelingzijn opgesomd.
Alsbepaaldeintentieverklaringen ofverdragenzijn overeengekomen, dienenzete
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wordengeratificeerd indenationalewetgeving.Indiendit achterwegeblijft, zijn de
landen nietgebonden aan het verdrag.Zo
heeft deVerenigdeStatenhetKyotoKlimaatvetdragnietgeratificeerd enzullenzijditop
kortetermijn zekerooknietgaan doen.
Doordegrorematevanabstractieinde
verdragenenintentieverklaringen en de
hiërarchische wijzevan totstandkoming,
valtvoorderegionaleenlokaleoverheden
geendirecteconsequentie tevrezen.

(Illustratie:RemcoBosmaenWimMulders).

Wiemeerwilwetenoverdemilieu-enwateronderwerpen,dienuwordenvoorbereid,kankijkenop
deinternetsitewww.unep.orgbijhetthema'Environmentalconventions'en'Developinginternationalenvironmentallaw'.Daarisookeendatabanktevindenvandehuidigegeldende
milieuverdragen,dieweldirectbindendzijn.

EuropeseUnie
Zoalsbekend luidtdedoelstellingvande
EuropeseUniehet instellenvaneen
gemeenschappelijke markt eneeneconomischemonetaire unieenhet tenuitvoer brengenvangemeenschappelijk beleidopverschillende terreinen,waaronder het (natte)
milieu.Onder meerheeft zijeenmilieuactieprogramma opgesteld omdeproblemen
vandeklimaatverandering,de verdroging
endeaantastingvandekustgebieden aante
pakken.
Onlangszijn vijfprioritaireactiegebiedenaangewezen:integratie vanmilieu in
anderebeleidstakken,verbredingvan het
instrumentarium, verbeteringenvereenvoudigingvandecommunautaire wetgeving,voorlichtingvanenopleidingvanvoor
eenbeterebewustwording engedragsbeïnvloedingeneensterkererolvandeEUbinnen het internationale optreden.
Officieel isop22december 2000deEuropeseKaderrichtlijn Watervankracht geworden.Dezeisbindend voordelidstaten.Doelstellingis,uitgaande vaneen
stroomgebiedbenadering, aquatischeen terristischesystemen voorachteruitgang te

behoedenentebeschermen, vermindering
c.q.beëindigingvanemissiesvoor oppervlakte-engrondwater, duurzaamheidprincipevoorwater bevorderenenbij tedragen
aandeafzwakking vandegevolgenvoor
overstroming endroogteendeversnipperde
Europesewaterwergeving te harmoniseren.
Voordelidstaten levertditdenodigewetsaanpassingen op.Binnen driejaar moeten zij
allenodigewettelijke maatregelen nemen
omaanderichtlijn tevoldoen.In2015moet
namelijk alhetwaterindeEuropeseUnie
"ineengoedetoestand"verkeren.Deinvoeringvandezerichtlijn betekent datde
komendedriejaar denationale wetgeving
moetwordenaangepast.Deze richtlijnen
heeft zijn impactopallewaterbeheerders:
rijk,provincies,waterschappen engemeenten.
Deuiteindelijke beleidskeuzen maaktde
EuropeseUnie.Thema'sworden welvrij uitvoerigbesprokenopambtelijk niveau met
demaatschappelijkevertegenwoordigers.In
ditstadium isbeïnvloeding vandewet-en
regelgevingnogmogelijk. Opde inrernetsite
vandeEuropeseUnie (www.europa.eu.int)
staat beschreven bij 'voorstellen vandecommissie'welkeonderwerpen zichinde
beleidsvormende fase bevinden.Opdit
moment bevindt 'hetvijfde milieuactieprogramma' eneentwintigtal onderwerpen
binnen het thema waterzichindebeleidsvormende fase.Voorbeelden hiervan zijn:
Communiry water prorection and management policy,Water:Community action,Surfacefreshwater: qualityandcontrol requirements,Surface fresh water:methodsof
measurement andanalysisenWater suitable
for fish-breeding.
Dezeonderwerpenzijntevindenop
www.europa.eu.int/5cadplus/leg/en/515000.htm.
Ookvooranderethema'sbuitenwaterwordtbinnendeEuropeseUnieregelgevingvoorbereid.
Mededaardoorwordthetzichtvandebinnenlandsemilieu-enwaterbeleidontwikkelaarsvertroebeld.BinnendeEuropeseUnieisgeenaparte
organisatieverantwoordelijkvoorhetwater-en
milieubeleid.

Internationale stroomgebieden
Alreedsjaren bestaanoverlegfora ophet
niveau vaninternationale stroomgebieden.
Eenvoorbeelden hiervan isdeOspar-commissieterbescherming vanhet noordoostelijkdeelvandeAtlantischeOceaan tegen
verontreiniging.Ditoverlegresulteert in
verdragen waarindepartijen bindende maar
ookvrijblijvende afspraken maken.Een
andervoorbeeldvormendeNoordzeeministerconferenties, terbeschermingvande

Noordzeetegen verontreiniging.Viaintentieverklaringen wordenderesultaren taakstellendvoorandereinternationale fora
zoalsdeOspar-,EU-enRijncommissie.Voor
debescherming vanrivierenbestaande
Internationale Rijncommissie,deInternationaleCommissievoordeBeschermingvan
deMaasendeInternationale Commissie
voorBeschermingvandeSchelde.Doordat
het stroomgebied nadrukkelijk het uitgangspunt is,zullendebetrokken overhedenvaakzelfinitiatieven ontwikkelen.

INFORMATIE

CIW-workshops
'Emissie-immissie'
HetRIZAverzorgtmseptembertweeworkshops
omdetoepassingsmogelijkhedenvanhetCIWrapport'Emissie-immissie,prioriteringvan
bronnenendeimmissietoers'toetelichten. De
eersteworkshopvindtplaatsop5septemberin
Zwolle,detweedeop11septemberinDordrecht.

Pro-actief
Veelbesluiten diedeEuropeseUnie
neemt,zekeralszegenomen wordeninde
vormvanrichtlijnen, gaandirectin.Detussenkomst vandenationale overheidviade
ratificatie indenationalewetgevingiseen
procedurestap,waarbij alleennogdewijze
van implementatie openstaat.Dekeusom
bepaalde beleidskeuzen niet teratificeren en
daardoor niet vantoepassing telaten zijn,
bestaat niet bijdezerichtlijnen. Deinvloed
zaldan alreedsmerkbaar zijn.Dit washet
gevalbijdeNitraarrichtlijn ende Habitatrichtlijnen. Medehierdoor iseenwakend
oogvandelagereoverhedenvanbelang bij
Europesewet-enregelgeving.
Bijhetopstellen vanbeleid,zeker waterbeleid,wordtgetracht zoveelmogelijk de
belanghebbende organisaties tebetrekken.
Doordebreedrevanhetonderwerp ende
veleverschillende belangendiedaarbij aan
deordekomen,isdirvaakechter maar ten
delemogelijk. Daarom ishetvoorbeleidsvormersopregionaleeninmindere mate
lokaleschaalwenselijk periodiekzelfopzoek
tegaan naardeagenda'svan buitenlandse
milieubeleidsvormende organisaties.Doordattalvandezeorganisaties thema's waarvoorzij beleidwillenontwikkelen aaneen
breedpubliek kenbaar makenvia internet
kunnen de lagereoverhedenmaarookanderebelanghebbende organisaties hun
inbreng leveren.Ditvraagtomeenproactievehouding! f
RemcoBosma, consultant Waterbeheer, en Wilfried Wissink,
beleidsmedewerker

HetCIW-rapportverscheendit voorjaar.
Hetgeeft aanhoekanvastgesteldkanwordenwelkebronnen het meestebijdragen aan
derisico'svoorhetwatersysteem (prioritering)enhoebeoordeeldkanworden ofeen
restlozingvaneenspecifieke bron toelaatbaar isvoorhetontvangende oppervlaktewater(immissietoets).Het ochtendprogramma
gaat inopdeprioriteringvanbronnen.Het
RIZAbesteedtdanaandacht aanhet onderscheidinbelastingenemissies,hetverzamelenvangegevensoveremissies,het schatten
vandevrachtdiewordtaangevoerd uit anderewatersystemen,deonzekerheden eneen
tweetalcasesvan waterkwaliteitsbeheerders.
Het middagprogramma gaatoverde
immissietoets,waarbij uitlegwordt gegeven
overhetbeleidskader, het toepassingsbeleid
endeuitvoeringvandetoetsvoor bestaande
ennieuwe lozingen.
Voormeerinformatie:
S.PoelstravanRIZA(0320)zp
INFORMATIE

Rapportage over
bodemverontreiniging
Onlangskwamhetdefinitieverapportuit'Risico'svanbodemverontreiniging inhetlandelijk !
gebied.Bodemkwaliteitskaarten,risico'svoordevoedselveiligheid,acrie/bodembeheerenbeslis- :
singsondersteunendesystemen'.
Op24JanuariverzorgdehetPlatformBodembeheereenbijeenkomst opkasteelGroeneveldinBaarnmetalsthema'Komthetgoed
metdebodeminhetlandelijkgebied'.Wimde
VriesvanAlterrapresenteerdetoenderesultatenvanenkeleprojectendiedezeorganisatie
inhetkadervanBEVER-Groenuitvoerde.
Hetrapportkostjl.56,60.Bestellenkandoordit
bedragovertemakenop bankrekening
367054612t.n.v.AlterrainWageningenonder
vermeldingvanAlterra-rapport244.
Voormeerinformatie:(0317)474700. ff
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