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Provinciesenwaterschappenbeginnen
metuitwerking
KaderrichtlijnWater
DeimplementatievandeEuropeseKaderrichtlijnWaterinNederlandzorgtvoorextrawerkdrukbij
provinciesenwaterschappen.Deregionalewaterbeheerdersvenvachtenperorganisatie100tot400
dagennodigtehebbenvanafnutot2007.Doorde,volgensdegenoemdepartijen,veleonduidelijkhedenindeKaderrichtlijn zjn dezedagenechternogmoeilijk hard temaken.Ondanksdeextrawerkdrukzienprovinciesenwaterschappen deKaderrichtlijn alseenimpulsvooreenwaterkwaliteitsverbetcnugvandewatersystemenenalseenkansomdeinternationalesamenwerkingteversterken.
Kritischekanttekeningenwordengeplaatst bijdenogresterendeonduidelijkheden ronddeimplementatievandeKaderrichtlijn,hettrageproceseneennietuitgekristalliseerderol-entaakverdeling.
HetInterprovinciaal Overleg(IPO)ende
UnievanWaterschappen lietenArcadiseen
onderzoekverrichten naarde consequenties
vandeKaderrichtlijn Watervoorprovincies
enwaterschappen indeperiodetot 2007.Het
onderzoek richttezichineersteinstantieop
deextrawerkdruk diedoorde Kaderrichtlijn
ontstaat enophetdefiniëren van concrete
bouwstenen voordewerkplannen vanafdit
jaar.Daarnaast ishetonderzoek aangegrepenomdebetrokkenheid bijdeKaderrichtlijn tevergroteneneenaanzettegevenvoor
deuitvoering endeonderlinge samenwerking.Deresultaten zijn ondermeergebaseerdopinterviewsdiemetdetwaalfprovincieseneentiental waterschappen
plaatsvonden.

gebruikt kanworden.De waterbeheerders
schatten indat hetordenenen verzamelen
vandezegegevens hetmeestewerkmetzich
meebrengt. Uitdeinterviews komt naar
vorendatdewaterschappen en provincies
behoefte hebbenaanduidelijke instructies
vanuitdeEuropeseUnieenhetrijk.De
minimale rijdsinschatting ligtzowelbijde
provinciesalsbijdewaterschappen tussen
de5en60dagen,terwijl demaximale tijdsinschatting tussende 15en 180dagen ligt.

Indicator 2:categorisering
grondwater
Hetcategoriseren van grondwaterlichamen isprimair eentaakvandeprovinciesen

Deinhoudelijke takenvandeKaderrichtlijn zijn verdeeldinzeven indicatoren:

moetuiterlijk volgendjaargereedzijn. Met
decategorisering ontstaat meer inzicht in
hetgebruik vandegrondwaterlichamen en
dematewaarindezegevaarlopen opverontreinigingenuitputting.Devolgendeacties
moeten plaatsvinden:
Degrenzen vande grondwaterlichamen
moeten bepaald worden;
Debodemtypen vande intrekgebieden
moeten bepaald worden;
Dehydrologischgevoeligenatuur moet
geïnventariseerd worden.
Demeesteprovincies verwachten datveel
(basisinformatie, waarmeedegrenzen
vandegrondwaterlichamen bepaald
kunnen worden,reedsbeschikbaar is.De
helft verwachtdatdegrenzen vande
oppervlaktewateren gevolgd kunnen
worden.Ditgeldtechter nietalsdegrenzenvanhetdiepegrondwater gevolgd
moeten worden.
Debodemtypenvandeintrekgebieden zijn
bijalleprovincies bekend.Slechts vijf
provincieshebben opditmoment een
compleet beeldvande hydrologisch
gevoeligenatuur. Slechtsdrievande
twaalfprovincies hebben vervolgenseen
maximale tijdsinschatting kunnen
geven.
Inmiddels issindsdeafronding vanher
onderzoekeennationale werkgroep
ingesteld waarvandeprovinciesdeel uitmaken.Dezewerkgroepzaldecategoriseringvangrondwaterlichamen centraal
coördineren eneenvoorsteldoen ten
aanzienvanderolvandeindividuele
provincies.

tijdsbesteding provincies "bepalen referentieomstandigheden"

Indicator 1:categorisering en
typering oppervlaktewater
Ditjaar moeteenindelinggemaaktwordeninrivieren,meren,overgangswateren en
kustwateren.Dezewordenvervolgens ingedeeldinnaruurlijke, sterkveranderdeof
kunstmatige wateren.Daarna wordende
waterengetypeerd,waarbij eenaantalverplichtefactoren beschreven moeten worden.
Hetbetreft hiereen taakvoorzoweldeprovinciesalsde waterschappen.
Deverwachting isdatde waterbeheerdersalveelinformatie inhuis hebbendie
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Indicator 3:bepaling referentieomstandigheden voor de typen
oppervlaktewater

ringenvoorhetbepalen van referentieomstandigheden. Dithoudtnaar verwachting
indat dewaterbeheerders minder zullen
hoeventedoendantijdens deinterviews
gedacht werd.

Dereferentieomstandigheden vormen
demaatlat waarmeede'goedeecologische
toestand' bij natuurlijke wateren ofhet
'goedecologischepotentieel'bij kunstmatig
ofsterkveranderd waterbeoordeeld kan
worden.Debepalingvande referentieomstandigheden iseen taakvoorzowelde
waterschappen alsdeprovinciesenmoetin
deeerstehelft van2004gereed zijn.

Indicator 4:gevolgen menselijke
activiteiten op het oppervlaktewater
Doelvandezeactieishetinschattenvan
demenselijkebelastingendeeffecten hiervan
ophetoppervlaktewater.Metdezeactiewordt
ingeschatwelke oppervlaktewaterlichamen
hetrisicolopennietaandedoelstellingen te
voldoen.Dezetaakmoetditjaardoordeprovinciesenwaterschappenafgerond worden.

Bijzoweldeprovinciesalsdewaterschappenbestaatnogveel onduidelijkheid
overdezetaak.Zoisnogniet helderwieverantwoordelijk isvoordebepalingvande
maatlat.Daarnaast isonduidelijk watde
eisentenaanzienvandemaatenhetschaalniveauzijn. Eenaantalprovinciesen waterschappengeeft aanweltebeschikkenover
maatlatten,maaronbekend isofdezeaande
eisenvandeKaderrichtlijn voldoen.

Veelinformatie isteedsbekendbij zowel
dewaterschappen alsdeprovincies.Uitzonderingenzijn metnamehetinzicht in diffusebronnen, morfologische veranderingen,
bodemgebruikspatronen endeinvloedvan
debodemdalingenrecreatie.

Deverwachtingisdatveel informatie
beschikbaar isviadeRWSR,expert-judgementendeSTOWA-typen.Metname informarieoverhydrologische en morfologische
aspecten,vissen,diatomeeën, fytoplankton,
macrobenthos enstedelijke parameters ontbreektenvraagtomextra onderzoek.

Deminimale tijdsbesteding ligt zowel
bijdeprovinciesalsbij de waterschappen
tussendeoen 180dagen.Doordat noggeen
inzicht bestond indewerkelijke eisen vanuit
deKaderrichtlijn bleekhetmoeilijk omeen
maximaletijdsinschatting temaken.

Indicator 5:gevolgen menselijke
activiteiten op het grondwater

Deminimale tijdsbesteding ligtbijde
provinciestussende20en60dagen.De
inschattingvandemaximale tijdsbesteding
ligtbij vierprovincies tussende240en300
dagen.Dewaterschappen denken minimaal
o(!)tot 120dagennodigtehebben, terwijl
eenmaximaleinschatting lastigtemakenis.

Hetdoelvandezeactieishet inschatten
vandemenselijke belastingophet grondwater.Ditmoetdoordeprovinciesditjaar worden afgerond.
Eenovergrootdeelvandeprovinciesis
vanmeningdat afhankelijk vanhetgewensteschaalniveau,alleinformatie aanwezigis.
Eenuitzondering isdechemische samenstellingvanhetgrondwater. Dezeisinveel
gevallenniet bekend.

Sindsdeafronding vanhet onderzoek
wordtdooreenaantal instanties(IKC-LNV,
Alterra,RIVM,RIZA,STOWA)druk gewerkt
aaneennationale systematiek voordetype-

tijdsbesteding waterschappen
'categorisering en typering oppervlaktewaterlichamen'

dagen

• maximale tijdsbesteding
mjnimale tijdsbesteding

Deminimale tijdsinschatting ligt tussen
1en 180dagen.Demaximaleinschatting ligt
tussende20en320dagen.

Indicator 6: monitoringsprogramma's oppervlaktewater
In2006dient het monitoringsprogrammavoorhetoppervlaktewater teworden
vastgesteld.Vanafhedentot 2005moetende
programma's ingevuld wordendoorde
waterschappen.
Eenaantalwaterschappen verwacht dat
defrequentie endichtheid vanhet monitoringssysteem lagerwordtdan nu hetgeval
is.Overdeinvullingvandemonitoringsprogramma's wasophet tijdstip vandeinterviewsnogteweinigbekendomgerichte uitspraken overdetijdsinspanning tedoen.

Indicator 7: monitoringsprogramma's grondwater
In2006moet hetmonitoringsprogrammavoorhergrondwater worden vastgesteld.
Vanafheden tot 2005moeten dezeprogramma'singevuld worden doordeprovincies.
Ookhiergeldtdatnogveelonzekerheid
bestaatoverdeinvullingvandemonitoringsprogramma's, waardoorookhiergeen
gerichteuitspraken overde tijdsinspanning
gedaan kan worden.

Variatie in tijdsinschattingen
Uithetonderzoek komtnaarvorendat
dewaterbeheerders moeitehebben met het
gevenvaneentijdsinschatting. Despreiding
tussen dediversetijdsinschattingen isdan
ookgroot.Hiervooriseenaantalredenen te
noemen.Devoornaamste oorzaakisde
onduidelijkheid tenaanzien vandeeisendie
deKaderrichtlijn stelt.Hetnationale handboekmoetaanhetgrootstedeelvande twijfelseeneindemaken.Ookdeopvattingen
overrol-entaakverdelingvandediverse
waterbeherende organisaties in Nederland
spelenhierbij eenrol.
Allegeïnterviewden zijn vanmening dat
deKaderrichtlijn kansen biedtommeer
integraliteit tebereiken,eenbetere (internationale)samenwerkingeneendaadwerkelijkekwaliteitsverbetering totstand tebrengen.DeKaderrichtlijn wordtgezien alseen
kaderwaarmeegrondignagedacht kan woldenoverhaalbaredoelenenhet bereiken van
dezedoelen.

Duitsland is al veel verder
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Tijdens deinterviews isnaarvorengekomendathetWB2i-procesmomenteelvoorrangheeft opdeKaderrichrlijn Water.De
Kaderrichtlijn wordtnatuurlijk geïmplementeerd,maaropvoorwaardedat het
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Regionale workshops
Inhetkadervanhetprojectzijndrieregionaleworkshopsgehouden:inLeiden(17september),
Zwolle(18september)enBoxtel(8oktober).Opbasisvaneenkaartmetallewaterlopen,
natuurgebieden enstedenvanhetstroomgebiedVecht-ZwarteWater(Overijssel-Zuid-Drenthe)werdeenexercitiedoordedeelnemersuitgevoerd.Getrachtwerdallewaterenconformde
eisenvandekaderrichtlijn opeeneenduidigewijzeintedelenentetyperen.Datbleekgeen
gemakkelijke klusenmaakteduidelijk datgoedecriteriahardnodigzijn.
Tijdensdeworkshopsbleekmengroteknelpuntenteverwachtenbij hetorganisatieprocesrondomdetotstandkomingvandeKRW.Erwerdopaangedrongenhierbijzogoedmogelijkaante
sluitenbijdebestaandeorganisatiestructuur voorWB21.Alsfundamenteelverschiltussenbeide
processenwerdgeconstateerddatdeKRWvandeEuropeseUnieeenvrijhardejuridischestatus
heeft, terwijlhetWB2i-proceswordtgeregeldinjuridischgezien'zachtere'overeenkomsten.

Het Waterlaboratorium
van start gegaan
Op 1januariisHetWaterlaboratoriumvan
s t a r t b a a n , eensamenwerking tussenPWN,
DZH,GWA enWRK.. Doordezekrachtenbundelingontstaathetopéénnagrootstewaterlaboratoruimdatmonsterneming,meting,advies
enonderzoekbundelt.

WATERLABORATORIUM

lopendeprocessenalsWB21 nietverstoort.
Daarnaast isopgemerkt datmetnameDuitslandveelverder ismetdeimplementatie van
deKaderrichtlijn.Nederland heeft trouw
gewachtophetvaststellenvandeinternationale'guidancedocuments',terwijl omringendelandenalaandeslagzijngegaan.Het
isoverigensdevraagofdierelatievevoorsprongvanhetbuitenland nuttig is,want
uiteindelijk moetendeeersteproductenpas
indecember2004afgerond worden.
Eenlaatstekritischenootbetreft de
onzekerheid overdeschaalgroottevan
waterlichamen enoverdegehele implementatievandeKaderrichtlijn Water.Hier hangt
zoveelvanafdatmet namehier meerduidelijkheid gewenstis.

Voor het eerst
Opvallendisdat het merendeel vande
geïnterviewden heterovereensisdatde
Kaderrichtlijn nognietvoldoendeleeft bijde
provinciesenwaterschappen. Velenhebben
dit onderzoekaangegrepen omzichvoor het
eerstteverdiepen indeKaderrichtlijn. Her
echtedenkproces overde tijdsinschatting
kwamdaardoor veelalpasgedurende het

inrerviewopgang,waardoorvelevragen
overdeKaderrichtlijn werden beantwoord.
Ditheeft bijgedragen aande bewustwording
vandeimpacrdieKaderrichrlijn opwaterbeherendNederland heeft.

Nieuwe 'waterkwaliteitstaal'
DeKaderrichtlijn Waterbrengt behoorlijkveelwerkmetzichmee,maarhet betekentgeenallesoverheersende verandering
voorwaterbeherend Nederland.Veeleisen
uit deKaderrichtlijnen passen inreeds
lopendewerkzaamheden.Tochmoeteen
aantal aspecten nietonderschat worden,
zoalsbijvoorbeeld het feit datdeKaderrichtlijneigenlijkeenheelnieuwe waterkwaliteitstaaiopEuropees niveau presenteert.
Nieuwebegrippen enwoorden vragenom
nieuweinvullingen, maarbieden op termijn
dekansomopEuropeesniveau metelkaarre
praten.VerdervormtdeKRWeen aanleiding
omdeecologischeontwikkelingvanwateren
systematischer aantepakkendan totdusverrehetgevalwas. C
Pascalle Bertens (Arcadis)
Erik van Dijk (Provincie Overijssel)

Deafzonderlijke laboratoria vande
drinkwaterbedrijven vanhetPWNProvinciaalWaterleidingbedrijfNoord-Holland, het
DuinwaterbedrijfZuid-Holland (DZH),de
Gemeentewaterleidingen Amsterdam(GWA)
endeWatettransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) vormen sinds 1januarieen
eenheidonderdenaamHet Waterlaboratorium N.V.. Doordezekrachrenbundeling ontstaat hetopeennagrootste waterlaboratorium dat monsterneming, meting,adviesen
onderzoek bundelt.
Met 157medewerkers vormt hetWaterlaboratorium eenexpertisecentrum met
enormeervaring:eendenktankdiezich
nadrukkelijk richtopinnovatieen pro-actief
meedenken.
HetWaterlaboratorium werktoptwee
groteeneendrietalsatellietlocaties.De
medewerkers werken ineersteinstantie voor
hetgrootstedeeloptweelocaties.Eenaantal
vanhen isactiefopdenieuwe hoofdlocatie
Waarderpolder inHaarlem.Andere teams
werkenopdelocatieLeiduin inVogelenzang, endesatelietlabsAndijk,Weesperkarspelen Nieuwegein.

DeimplementatievandeKadernchtlijn zalmoeizaam verlopen.Overdeverdelingvandestroomgebieden, waarop

Helderheid

de richthjngebaseerd is,isnoggeen overeenstemming.Linksdeverdeling volgensdeTechnische CommissieBodem-

Dezefusiegeeft alleenmeteenalhelderheidoverhetaanspreekpunt waarhetom
waterkwaliteitsinformatie gaat.HetWaterlaboratoriumbeschiktoverhoogwaardige
apparatuurvoorwateranalyseenbrededenkkrachtomtotjuisteinterpretatiesenadviezen
tekomen.Datdraagtbij aanhet uiteindelijke
doel:glashelderwaterdatvoldoetaande
hoogsteeisenop hetgebiedvangezondheid,
veiligheidenbetrouwbaarheid. Detoegenomenschaalgroottemaakthetookmogelijk
efficiënter tewerken.
HetadresvanHetWaterlaboratoriumis:
HoofdlocatieWaarderpolder,J.W.Lucasweg2,
2031 BEHaarlem,(023) 5413500endelocatie
Leiduin,Vogelenzang21,2114BAVogelenzang,(023) 5233636. f

beheer,rechtsvolgensdeCommissieWaterbeheer21eeeuw.
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