ACHTERGROND

STREVEN NAAR MEERWAARDE VOOR WATERBEHEER I N REGIO

Het procesrondde
KaderrichtlijnWaterin
Flevoland
Afgelopenjuni verzorgdendeProvincieFlevolandenhetWaterschapZuiderzeelanddeeerstebijeenkomstoverdeKaderrichtlijn Watervoorallebetrokkenpartijen inderegio(zieH 2 0 14/15van 11
juli).Dedagvormdeeenbelangrijkestap inhetprocesominFlevolandtegaan.voldoenaandeeisen
vandeKaderrichtlijnWater. ProvincieFlevolandenhetWaterschapZuiderzceland begonnenhier
cenjaargeleden mee. Ditartikelgee/teenbeeldvandebelangrijkste keuzesendeervaringentotnu
toe.Sleutelwoorden hierbijvormensamenwerken,eenpro-actievebenadering,maximale ejficiëutic
bijhetinzetten vanmensenengeen'papierentijger'maareenzogrootmogelijkemeerwaardevoor
hetwaterbeheerinderegio.Nudeuitvoering invollegang is,blijkt dezorgvuldigestartvanhetprocesinFlevolandzichdubbelendwarsterugtebetalen.
Bijdeaanvangvandewerkzaamheden
rond deimplementatie vande Kaderrichtlijn
Water indezomervan2002isbewustervoor
gekozeneerstdestrategieenaanpakinFlevoland tebepalen.Hiervoorzijn deProvincie
FlevolandenhetWaterschapZuiderzeeland
parallelintern eenbestuurlijk traject ingegaan.DoordeProvincieFlevoland isde
discussienotitievoorbestuurders 'Kaderrichtlijn Water:Eennieuwbeleidvoor
waterkwaliteit?'opgesteld.Dit leiddeinseptember 2002toteengroen lichtvandebesturenvoorhetgezamenlijk opstellen vaneen
actieprogramma.Deprovincie beslooteen
actieveregieroltegaan vervullen,nietalleen
bij hetregisserenvanhetproces,maarook
bijhetvaststellenvandewaterkwaliteitsdoelstellingen.

Actieprogramma
Vervolgensiseenactieprogrammaopgesteld.Doelhiervanwasomzoeffectiefen
efficiënt mogelijk tewerktegaan.Inhetprogramma isaangegevenwelkeproducten
opgeleverd moetenwordenenwanneer,wie
hiervoorverantwoordelijk is,hoedebesluitvormingplaatsgaatvindenenhoeveelmenskrachtentijd hiervoor nodigis.Werkplannenvandewerkgroepenvandedeskundigen
opgebiedvan waterkwaliteitsdoelstellingen,
emissies,monitoringengrondwatervanprovincieenwaterschap leverdendebasisvoor
het actieprogramma.
Inmaartenaprilvanditjaarsteldende
collegeshetactieprogramma vast,wasduidelijk watmoestgebeurenenwarentijd en
geldgereserveerd.
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Inhetactieprogramma iseenwerkstructuur uitgewerkt.DeprojectctgroepKRW
Flevoland vervultbinnen dezestructuur een
spilfunctie. Indezeprojectgroep zittende
coördinatoren KRWvanwaterschapenprovincieendevoorzittersvandeFlevolandse
KRW-werkgroepen.Het werkvandeprojectgroepwordtvoorbereid doordecoördinatorenenvoorgezeten doordeprovincie.De
werkgroepenzijnzoingedeelddat hethuiswerkvooreind2004isafgedekt. Dewerkgroepenbestaanuiteenmixvanprovincieenwaterschapsmedewerkers. Opverzoek
vandebestuurders ishet KRW-programma
Flevolandinmiddels eenvastagendapunt bij
hetbestuurlijke Portefeuillehouders Overleg
Water(POW),waarinde waterbestuurders
vanRijkswaterstaat, directieIJsselmeergebied,alleFlevolandsegemeenten, waterschapenprovinciezittinghebben.DitPOW
wordtvoorgezetendoordewatergedeputeerdevandeprovincieFlevoland.

Keuzes
Binnen het proceszijn tot nu toedevolgendekeuzesgemaakt:
• Bestuurderszijn vroegbetrokken bij het
procesronddeKaderrichtlijn Water;
• Decollegeskozenvoorpro-actief
omgaan metdeKaderrichtlijn Water;
• Departijen kozenvoorhetmakenvan
eenprogrammavoorbinnen dedijken
(voorderegionalewateren);
• Samenoptrekken alswaterschapenprovincie,iedervanuiteigentakenen
bevoegdheden;
• Alvroegaandacht vooreen duidelijke

•

•

•

•

bestuurlijke organisatieeneenduidelijkeambtelijke organisatie,het vastleggen
vandeverdelingvantaken enverantwoordelijkheden, besluitvormingsroutesvandeverschillende producten;
Zowelhet waterschapalsdeprovincie
hebben intern eencoördinatorKRW
aangesteld;
Hetinonderlinge afstemming aan het
beginvanhettraject reserveren van tijd
engeld;
Uitgangspunt ismaximaleefficiëntie bij
hetinzetten vandemensen, minimale
overlappenenmaximaalbenuttenvanal
bestaandeWB2i-werkstructuurwaar
mogelijk.ZoisdeFlevolandsewerkgroepcommunicatieWB21 (waarin communicatiedeskundigen vanRDIJ,
Hydron,waterschapenprovinciezitten)
verbreedtotwerkgroep communicatie
WBzienKRW;
Hetvroegopzoekenvanpubliekeparticipatie.Hieraan isinvullinggegeven
doordeeerdergenoemdeworkshopvoor
allebetrokken partijen inderegio(terreinbeheerders,gemeenten, Hydron,
Noordelijke Land-enTuinbouwOrganisatie,Milieufederatie enKamervan
Koophandel).

Aanvankelijk zatook Rijkswaterstaat
DirectieIJsselmeergebied(RDIJ)bijdevoorbereidingen vanhetgezamenlijke programma.Gaandewegwerdechtersteedsduidelijkerdatdit,geziendetakenen
bevoegdheden vanRDIJ,nietdemeestzinvollewerkvorm was.Bijhettoekennen en
behalen van oppervlaktewaterkwaliteitsdoelenzijn indeRijkswateren andereoverhedenaanzetdan inderegionale wateren
(respectievelijkDGWaterenDGRijkswaterstaatenprovincie-waterschap). Afstemming
tussenRijkswateren enregionale wateren
speeltmet nameophetniveau van blauwe
knooppunten (inFlevoland zijn ditde
gemalen waar het waterdepolders uitgeslagenofingelaten wordt).Daarnaast is
afstemming tussen RDIJenprovincieop
gebiedvanderuimtelijke functies inde
rijkswateren vanbelang.Deze afstemming
vindtplaats binnen Rijn-midden, destudie
'Water inhet natte hart'(WIN),het interprovincialestreekplan IJsselmeerenMarkermeerenprojecten alsdeIntegrale InrichtingVeluweRandmeren (IIVR)en
Bestrijding Eutrofiëring indeZuidelijke
Randmeren(BEZEM).
Watgrondwater betreft is,geziende
taken enbevoegdheden,dezescheiding niet
gemaakt.Hetprogramma KRWFlevoland

Werkstructuur KRW regio Flevoland

Besluit (en advies): GS en/of DcnH
informeren: POW, BO WB21, POCF

Legenda:
Productie en besluitvorming KRW
Input, advies
Afstemming'integratie doelstelling

Water platform Flevoland

inzet opverzoek (nationale uitwerking)

Projectgroep Flevolandse
waierkwal. doelstellingen

Werkgroep1
karakteriseren ei
doelstellingen

Werkgroep 2
menselijke

heeft danookbetrekkingopalhet grondwaterbinnen Flevoland.Debeschreven insteek
isbepalendgeweestbij de werkorganisatie
dieindestroomgebieden voordeRijnen
Maasisopgezet,waarbij deregioFlevoland
(inclusiefRDIJ)eenactieverolvervulde.

Ervaringen
Heteerstejaar heeft deProvincieFlevolandenWaterschapZuiderzeeland hetvolgendegeleerd:
• Hetwerken met eencentralevisiebiedt
eenkader waarbinnen develeonzekerhedendiedeKaderrichtlijn Water met
zichmeebrengt eenplekkunnen krijgen
enzodoendebeter hanteerbaar worden;
• Eenpro-actievebenadering maakt
inspelenop(internationale ontwikkelingenvoorderegiomogelijk. Zo heeft
Flevolandeeninbrengkunnen leveren
bij detotstandkoming vande landelijke
werkstructuur enindediscussieoverde
beleidsruimte diedekaderrichtlijn voor
deregio biedt;
• Eengemeenschappelijkeafgesloten locatieopinternet geeft overzichten ontsluitdeenorme informatiestroom diede
KaderrichtlijnWatermetzichmeebrengt.Tevensisdit handigvoorversiebeheervan werkdocumenten;
• Degekozen aanpakheeft geresulteerd in
eengrotebestuurlijke betrokkenheid.
Hetonderwerp leeft bijdeFlevolandse
bestuurders,watbijvoorbeeld blijkt uit
devasteagenderingvandeKaderrichtlijnWater inhet portefeuillehoudersoverlegWater;
• Hetmarkeren vaneenduidelijk startpunt voorsamenwerkingviahetgezamenlijk vastgestelde programma geeft
wederzijds vertrouwen eneen effectieve
enefficiënte samenwerking;
• De gekozenprojectorganisatie binnen
Flevolandwerkt.Ditvergrootdekans
datproductengoedentijdig worden
opgeleverd.

Werkgroep3
monitoring
oppervIaktewater

. . L5 . _ .Werkgroep
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rI Werkgroep
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beschermde
gebieden
i . geoieoen

Aandachtspunten
Deervaringleertookdaterenigeaandachtspunten zijn voordetoekomst:
• Goedoogblijven houden voor faseverschillen(inbijvoorbeeld kennisvande
kaderrichtlijn) tussendeverschillende
bestuurslagen enpartijen (ditbleek
medebijdeeerstepublieke participatie
op i/juni);
• Alhoewelhetproject centraalloopt,dient
debestuurlijke besluitvorming inde
afzonderlijke organisatie teruggelegd te
worden.Ditvraagt tijd en afstemming;
• Dewisselwerkingtussen ambitie enkos-

tenvoorderegioinbeeldbrengen.Ook
hetgeneriekebeleidvande rijksoverheid
hierbij isvanbelang(bijvoorbeeld mestbeleidentoelatingsbeleid bestrijdingsmiddelen,diffuse bronnenbeleid inrelatietotdedoelstellingen vanderichtlijn);
DeintegratievandeKaderrichtlijnWater
en'Waterbeheer 21e eeuw'verlangteen
intensieveuitwerkingvanhet Nationaal
Bestuursakkoord Water.Hierbij isvan
belangomwel'devaarterin houden'.
BeidesporenmoeteninFlevolandresultereninééngeïntegreerdekaartvoorFlevolandmetdewaterkwantiteits-en
waterkwaliteitsdoelen. Deprovinciezal
dezedoelenvaststelleninhettweede
provincialeomgevingsplan Flevoland.
Hetwaterschapendegemeenten zijn bij
deopstellingvandewaterkwaliteitsdoelstellingennauwbetrokkenenzijn bijde
realisatieaanzet;
Tijdigenafdoende betrekken vandedisciplinesruimtelijke ordeningeneconomischeontwikkeling. *T
ir. FloorHuis in 't Veld
ir. PepijnAbbink Spaink
(Provincie Flevoland)
ir. Rens Huisman
(Waterschap Zuiderzeeland)

KRW-normenstrengerdanNederlandse normen
HetDuitseFraueixhqferInstituutheeftinopdrachtvandeEuropeseCommissieonderzoek^edaan
naarkwaliteitsnormenvoorprioritairestojfen inoppervlaktewater,sedimentofbiota.Denormendie
hetinstituutvoorsteltvoordeKaderrichtlijnWaterzijnvoorsommujestojfenstreiujerdandehuiduje
Nederlandsenormen.Als dewaterkwaliteitnietverbetertneemthetaantalnormoverschnjdïngen
doordenieuwenormentoe van 11,1 naar 18,3 0/22,2procent,afhankelijk vandegevolgdeprocedure.
InNederlandwordtgebruikgemaakt vanhetMaximaalToelaatbaar Risico(MTR).De
voorgesteldemethodiek lijkt opdeNederlandse methode,maarwijkt afoppunten alsstatistischeextrapolatieenveiligheidsfactoren voorhetmarine milieu envoordeextrapolatie
vanvogel-enzoogdiergegevens.Daardoor isdenieuwemethode opsommige punten
strengerdandehuidigeNederlandse methode.
Inhetrapport'Toetsingvanmilieukwaliteitsnormen uitdeKRW' zijndevoorgestelde
normen vergeleken metdehuidigeMTR's.Voor22vande44stoffen liggendenormen lager
danhethuidige MTR. Voortweestoffen ligtdenorm hoger,voorderesterende 20stoffen is
noggeenvergelijkingtemaken.
Uittoetsingvanmeetgegevens overdeperiode 19512tot 2001 blijkt dat,met gebruikmakingvanhet90-percentielaandeMTR,11,3 procentvandemetingen hetMTR overschrijdt.
Volgensdenieuwenormenzou,alshetjaargemiddelde gebruikt wordt, 18,3 procentvande
metingendenormoverschrijden. Als het90-percentielgebruikt wordt,isde overschrijding
zelfs22,51procent. De grootsteprobleemstofisnikkel.Ditgeldtvoorzoweldetoetsingaan
dehuidigealsaandevoorgesteldenieuwenormen.Anderegroteprobleemstoffen bijdehuidigeMTR-normzijn chloorfenvinfos, pentachloorfenol, simazineendiuron.Bijdevoorgesteldenormenzijnbenzofluorantheen, alfa-endosulfan, pentachloorfenol endiuronde
grootste probleemstoffen.
Deconclusieisdatdoordeinvoeringvandevoorgesteldenorm het aantal Nederlandse
normoverschrijdingen aanzienlijk zaltoenemen.Bijhetgebruikvandestrengste variant
zou hetaantaloverschrijdingen verdubbelen, f
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