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ANALYSE VAN DISCUSSIE OVER TYPERING N A T U U R G E B I E D

DeKaderrichtlijnWater
endeWaddenzee
DeKaderrichtlijnWaterroeptveeldiscussieopinNederland,waarbijopvaltdatdiversepartijenzich
grotezogenmakenoverdeeconomischegevolgenervan.Inditartikelanalyserenondergetekenden
dezediscussie,waarbijzijzichrichtenopéénvandemeeromstredengebieden:deWaddenzee.Ze
analyserendediscussieoverdetyperingvandeWaddenzeeenzijndaarbijgeïnteresseerdindevraag
welkebeeldenvandeKRWdedeelnemersvandediscussiehebben.VerdervroegenzijhenachtereenvolgensnaardestatusdiedeWaddenzeevolgenshenmoetkrijgenonderdeKRW,hunargumentatie
enhunperceptievandeverschillenrussendiversestatussen.Totslotbesprekenzedeuitkomsteninhet
lichtvandejuridischekennisoverdeKRWenkomenmetenkeleaanbevelingenvoordecommunicatieoverdeKRWvanuithetMinisterievanVerkeerenWaterstaat.
DekomstvandeKRWisvooreenniet
onaanzienlijk deelaanNederlandsedruk te
danken.HetNederlandsebelangbijde
kaderrichtlijn isdanookgroot.DeKRW
staatvooreenstroomgebiedsbenadering en
datbiedtkansenomanderelanden aante
sprekenopdekwaliteit vanhetwater dat
Nederland instroomt.Geziendekrachtige
steun vanNederland voordeinvoeringvan
deKRWinhetverledenenhetgrote belang
datNederland heeft, ishetopvallend datde
KRWmomenteel zo'n controversiële status
heeft.DeTweedeKamer,diverselagereoverhedenennietindelaatsteplaatshet
bedrijfsleven gaanslechtsmorrend akkoord
metdeinvoeringvanderichtlijn. Vooralhet
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kostenaspect wordtdoordepartijen benadrukt.Dit isopmerkelijk, omdat dekosten
vandeinvoeringvandeKRWsterk afhankelijkzijnvandenormstellingenhet gebruik
vandederogatiemogelijkheden (mogelijkheid totvooruitschuiven ofverlagenvan
doelen).Hieroverzijn noggeen beslissingen
genomen,hetgeenvolgens het Centraal
Planbureau betekentdatdekosten vande
invoeringopditmoment nogniet tebepalen zijn.
Eénvandebelangrijkste milieudoelstellingenvandeKRWisomvóór2015inalle
Europesewatereneen'goedetoestand' te
laten bereikenenachteruitgang tevoorko-

men.DeKRWsteltdeverplichtingdatalhet
oppervlaktewater moetworden getypeerd
als'natuurlijk', 'sterkveranderd'danwel
'kunstmatig'.Potentieelzoudendeverplichtingen endeconcretedoelstellingen voortkomend uit deKRWdoordeze aanmerking
kunnen vorden beïnvloed.

De Waddenzee
InNederland ishetdebatrondomde
implementatie vandeKRWwellicht noghet
meest totuitinggekomen bijde aanmerking
vandeWaddenzee.Uitdeonlangsgepubliceerdevoorlopige stroomgebiedsbeheersplannen enuitspraken vanministerPeijsis
duidelijk gewordendathetNederlandsdeel
vandeWaddenzeeinnavolgingvanDuitsland enDenemarken voorlopigals 'natuurlijk' isaangemerkt.Zelfsdezevoorlopige
statustoekenningwordtindeTweedeKamer
echternogheftig bediscussieerd. Mogelijk
dat nu alledelenvandeWaddenzeewaar
menselijke activiteitenplaatsvinden, het
minder zwarepredikaat 'sterk veranderd'
krijgen. Hoedan ook,hetdefinitieve besluit
zalpasin 2009genomen worden.

Preferenties
Omdat hetuiteindelijke besluit nogniet
definitiefis, latenveelbelanghebbende partijen hun mening horeninhet publieke
debat.Wijnamen ineentijdsbestek vanvier
dagen inmaart 13 telefonische interviewsaf
met medewerkers vaneenaantal in het
debatbetrokken organisaties.Drierespondenten werken bij milieugroeperingen,zes
bij organisatiesdiebepaalde economische
bedrijfstakken vertegenwoordigen envier
bijoverheden.Duidelijk isdatde meningen
overopwelkemanier deWaddenzeezou
moeten wordengetypeerd,sterkverdeeld
zijn.Debenaderde milieubelangenorganisatiesItFryskeGea,Milieufederatie Groningen
endeWaddenverenigingzijn allenvan
meningdatdeWaddenzeedestatus 'natuurlijk' zou moeten krijgen.Ditisinhun ogen
deenigejuistetypering,omdatdeWaddenzeehetgrootste natuurgebied in Nederland
isenookinternationaal alszodanig wordt
erkend.
DeKamervanKoophandelin Groningen
enFriesland,HISWA,VNO-NCW,provincie
FrieslandendeRaadvoordeWadden pleiten
daarentegenallenvoordestatus 'sterkveranderd'.Economischeschadewordtgevreesd
wanneereennatuurlijke aanmerking plaats
zou vinden.
Allebelanghebbenden, met uitzonderingvandeRaadvoordeWadden,waren
heelstelliginhun voorkeurenhetbei.

vandestatustoekenning. Uitdeenquête
kwamnaatvotendatdezelfdepattijen heel
watmindetstelligenzeketwatenwanneer
hetovetdepreciezegevolgenvandestatusbepalingging.

Status
BinnendeKRWwotdtinprincipealhet
oppervlaktewater als'natuurlijk' getypeerd.
Zoalseerderaangegevenishetonderbepaaldevoorwaarden enomstandigheden mogelijkeenwaterlichaam als'sterk veranderd'
danwel'kunstmatig' aan temerken.Een
dergelijketyperingblijft echtereenuitzonderingenmoetbovendien elkezesjaar wordenherzien.Deintentieisdatoptermijn de
standaarden voornatuurlijke ensterk veranderdewaterlichamen hetzelfde worden.Dit
aspectuit deKRWisoverhetalgemeen niet
goedbegrependoordeondervraagdebelanghebbenden,daarzijallenzosterkenstellig
pleitenvooreenspecifieke typering.

Stellingname
DeaanmerkingvandeWaddenzeezal
eenaantaljuridische implicaties metzich
meebrengen. Hetfundamentele verschil
tussendetweeaanmerkingen isdatdeecologischemilieudoelstelling voor 'natuurlijke'waterlichameneen'goedeecologisch
toestand' isenvoor'sterkveranderde'waterlichameneen'goedecologisch potentieel'.
Watditechter inpraktijk zalgaanbetekenenisopditmoment moeilijk, zoniet
onmogelijk, tebeoordelen aangeziendeconcretekwantitatievedoelstellingen nogniet
uitgewerktzijn.Debetrokken partijen zijn
zichallenbewustvandezeonzekerheid en
hebbendaaropinhun stellingname geanticipeerd.Demilieubelangengroepen pleiten
voordenatuurlijke typeringmetdehoogst
mogelijkedoelen.Zijgevenaandat wanneer
hetindepraktijk echtniet mogelijk blijkt
aandevoortkomendedoelstellingen tevoldoeneraltijd nognaarbeneden kan worden
bijgesteld. Deeconomische belangengroepenredeneren preciesandersom.Ookzij
gevenaandatdestatus kanwordenbijgesteld,maarpleitenervoor ineerste instantie
tekiezenvoor 'igeredoelenendusvoorde
sterkveranderdestatus.Wanneer aanaldie
verplichtingenkanwordenvoldaan,kan
men ineenlaterstadium nogaltijd kiezen
voordenatuurlijke status.

daarden vantoepassingzoudenzijn onder
detweeaanmerkingen.Hetverschil tussen
detweeaanmerkingen zalvoordeWaddenzeeindepraktijk,ookvanwegehaargrotendeelsbeschermdestatus,kleiner uitvallen.
GrotedelenvandeWaddenzeevallenallangeronderverschillende EG-richtlijnen
(Vogel-enHabitatrichtlijn).Dit betekent
dathetgrootstegedeeltevandeWaddenzee
ookbinnendeKRWisaangewezenals
beschermdgebied.Alsbeschermd gebied
kandeWaddenzeeinprincipewordenaangemerkt als'sterkveranderd'.Demilieudoelstellingendiemetzo'n aanmerking
gepaardgaan,kunnen inelkgevalnóóit
lagerzijn dandievanderichtlijnen waaronderdeWaddenzeebeschermd is.Voortsbetekentdebenoemingalsbeschermdgebied
datalleverplichtingen vanuit deKRW
sowiesoresultaats-ennietenkel inspanningsverplichtingen zijn.DeKamervan
KoophandelinGroningenenFrieslandleggenechtergeenverband tussendeWaddenzeealsbeschermdgebiedendedaarmeeverbonden resultaatsverplichting. Daarentegen
gelovenzijdateennatuurlijke statustoekenningeenresultaatsverplichting inhoudt en
eentyperingals'sterkveranderd'een
inspanningsverplichting.

Hierlijkt hetindenugevoerdediscussie
nietofnauwelijksmeeromtegaan.Desterkenadruk opkosten isbovendien indiverse
opzichten weinigreëel.Zozoueeneconomischeanalyseookaandacht moeten besteden
aandebatenvan schonerwaterendie kunnenzeeraanzienlijk zijn.
Verderblijkt dathetverschil tussende
mogelijke statussen vandeWaddenzeezeer
groot wordtgeacht, terwijldieiniedergeval
voordechemischekwaliteit vanhet water
nietsuitmaakt enerookdanig rekening
gehouden zalmoeten worden metdeverplichtingen onderdeVogel-enHabitatrichtlijn.
DediscussieoverdeKRWlijktvertroebeld tewordendooronjuiste ofonvolledige
kennisvanderichtlijn, hetgeen problematischkanworden indeaanloopnaarde
definitieve stroomgebiedsplannenin2009.
Bovendienzoueenaltezuinige benadering
zichalseenboemerang tegen Nederland
kunnen kerenwanneer zij haar buitenlandsepartners aanspreekt opdekwaliteit van
hetwaterdatNederland instroomt.Almet
allijkt het tijd voorgerichte voorlichting
doorhetMinisterievanVerkeerenWaterstaatoverdeKRW,waarineenaantal feiten,
diemomenteelgenegeetdworden,aan het
p l i c h t wordengebracht, f

Conclusie
Hetisopmerkelijk hoevrijmoedig over
deaanwijzing vandeWaddenzee wordt
gesproken,puur opeconomischeofpolitieke
argumentaties.Detyperingvaneenwaterlichaamandersdannatuurlijk, zouvolgens
deKRWmoetengeschieden doortekijken
naaronderanderehydromorfologische en
doormensenveroorzaakte veranderingen.
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Verschillen?
IndeKRWstaatduidelijk aangegeven
datin 2015eengoedechemische status
bereiktmoet worden,onafhankelijk vande
typeringvanhetwaterlichaam.Nietalle
partijen lijkenhietvanopdehoogtete zijn.
ZodenktdeKamervanKoophandelinFrieslanddaterverschillendechemische stan-
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