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WATERKWALITEIT EN HOOGWATERBESCHERMING IN
KADERRICHTLIJN WATER

"LaatBrusselnietalles
regelen'ft
WordtdewaterkwaliteitdaadwerkelijksnelbeterdoordeEuropeseKaderrichtlijnWater?Enwat
valterteverwachtenvanderichtlijn ophetgebied vanhoogwaterbescherming?Bitterweinig of
tochweliets?Op 17februari vondeensymposiumaandeTUTwenteplaatsoverdeuitwerkingvan
deEuropeseKaderrichtlijn WaterindeNederlandsewetgeving.Inhetvorigeuitgavevanditblad
konudetoespraakvanstaatssecretarisDeVrieslezen.Nuvolgendebijdragen vandijkgraaj"
VanderVlistoverwaterkwaliteitensenior-adviseurbijGrontmij,deheerPijpers,overhoogwaterbescherming.
DijkgraafVanderVlistvanhet Hoogheemraadschap UitwaterendeSluizen in het
Hollands Noorderkwartier ging in zijn
bijdrage in opdeecologischekwaliteit.Die
moet,wat hem betreft, nietgeregeld worden
vanuit Brussel,maarjuist vanuit deregio.
"Wemoeten vanuit Nederland niet gaan
pleiten vooreenverweggeregelde standaardkwaliteit dieoveralmoet worden

gehaald".
Hijzeiookhartgrondig voorstander te
zijn vanhet terugwinnen van kosten."Dat
betekent datje voor het onttrekken van
water,zowelgrond- als oppervlaktewater,
envoorhet lozen vandat water moet gaan
betalen.Dat betekent eengeweldigeprikkel
omeensna tedenken ofwewelopeen
verstandige manier bezigzijn met voorraadbeheer".
Dediscussieoverdekaderrichrlijn gaat
volgensVanderVlistovertweeaparte
zaken:watstaan wetoeaanvervuiling(het
emissiebeleid) en welkekwaliteitseisen van
het ontvangende systeem streven wena.
"Wekunnen allebedrijven dielozenophet
oppervlaktewater proberen aantepakken
met vergunningverlening, maar dan blijft
devraagbestaatofhet water vangoede
kwaliteitis".
VanderVlistzei teverwachten datde
discussiemet Brusselvooreen belangrijk
deelzalgaan overdevraagofbehalvede
huidige inspanningsverplichting vande
watetbeheerders ookeen resultaatsverplichting verlangd kanworden.Steedsmeer
dringt hetbesefin Nederland door datde
inrichting vanhet watersysteem belangrijk
isvoordekwaliteit ervan.Hij refereerde
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onder meer aanderuilverkaveling in
Noord-Holland, waardoor allerlei kopsloten
ontstonden. Nogalwat koeiendie hieruit
dronken, werden ziek Dat blijkt veroorzaakt teworden door eencombinatie van
factoren: nogalwarkwelwater met sulfaten,
deondiepte waardoor erveelorganisch
materiaal inachterblijft enveel nutriënten,
deopwarming indezomeren het ontstaan
vansulfiet en nirriet diealsgifsroffen gaan
werken bij koeiendieveeldrinken inde
vrijwel stilstaande wateren.
Dedijkgraafgingookinophet artikel
inditblad vanRijkswatersraat directie
Noord-Holland overdewarerkwaliteit van
hetNoordzee-kanaal(nr.i van t4januarij.L,
pag.24). Deonderzoekers kwamen tot de
conclusiedatdiffuse bronnen deoorzaak
waren vandevervuilingvanhet kanaal.
"Zebedoelden tezeggen dat nietdeindustrie,maar hetgemalenwater vervuiling
meebracht. Endat isweereen combinatie
vandiffuse vervuilingindepolders maar
vooralookvervuilingvandezuiveringvan
dewaterschappen diemaarzeerten delen
hun water zuiveren".
Diedubbele moraal, zuiveringen
minder strengaanpakken dan de industrie,
diealles temaken heeft met woonlasten,
illustreert datookineen kleinschalig gebied
men afhankelijk vanelkaar is,aldusVander
Vlist.
"Alsikbeleid uitwerk in NoordHolland-noord,dangeldtdat vooronsallemaal.Alsje hetblauwestroomgebied (zie
kaart)bekijkt, haal ikmijn water uit het
Markermeer enbreng het terugbijZaanstad
naar hetNoordzeekanaal enbijDen Helder
indeWaddenzee.Opdiepunten waar ikhet

water inneem enafgeef, zaldoordestaatssecretaris moeten worden geregeld watik
moet nakomen.Nu bestaan uitsluitend
afspraken overkwantiteit. Datzijn vrijblijvendeafspraken. Willenwij de kaderrichtlijn echr implementeren, dan moetenwe
nadenken hoedieverschillende onderdelen
vaneenstroomgebied aanelkaar verbonden
zijn.Deafspraken doorNederland met
andere landen moeren doorvertaald kunnen
worden enafgerekend met regionale waterbeheerders".
VanderVlistiserdaarom voorsrander
vandekaderrichtlijn tekoppelen aaneen
uitwerking in 'blauwe' knoppen en waterakkoorden diehet karakter krijgen van
vergunningen. Dan kan interregionalezelfsturing worden uitgewerkr.Nietde normen
zijn dan uitgangspunt van handelen, maar
streefbeelden vanwatje wilbereiken, aldus
de dijkgraaf

Hoogwaterbescherming
Senior-adviseur ruimtelijke ordeningen
milieu bij Grontmij,deheerPijpers, stelde
indediscussieover hoogwarerbescherming
dat nadijkverhoging het accent nu niet
moet komen teliggen ophet ruimtegeven
aanrivieren."Wemoeten het beleid
verschuiven naarhet nietsdoen.Men moet
accepteren darboveneenbepaalde waterstand eendoorbraak vandedijken plaatsvindt.Wemoeten afvande grondhouding
dat elkrisicouirgesloten moetenkan
worden,dat overlast en schade niergetolereerd kunnen worden endatallesvantevorenteregelen is.Het heeft nietzoveelzin
heelexactdemaatgevende afvoer bij Lobith
vasr restellen".
Uiteenstudievanhet Waterloopkundig
Laborarorium,dieookhet verhardingspercentageendebebossingsgraad van Nederland in heronderzoek meenam, blijkt dat
het risicoopoverstromingen pasweggenomen isalsallerivieren ingericht zijn opeen
afvoer bij Lobithvan20.000kubieke meter
perseconde,in plaats vandehuidige15.000.
Hij poneerdedan ookdestelling dat
meergedacht moet worden in termen van
beheersen vanenomgaan met hoogwater in
plaats van beschermen tegen hoogwater.
"Dat vraagt meer grensoverschrijdend
verdelen vande 'waterpijn'".
Maarjuist ovetdezeaanpakvanhoogwaterproblemen staat indeEutopeseKaderrichtlijn Water weinig, f

HetgeheleNederlandsegrondgebied bekoorttot eenEuropeesstroomgebied,datvan deRijn, Maas,Scheldeo/Ee
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