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Nederlandse
problemenmetKRW
nietuniekinEuropa
DeimplementatievandeKaderrichtlijnWaterinNederlandhee/theelwatvoetenindeaarde
[gehad].Maarhoedoendeburenhet?Deindrukbestaatdatvanwegehetingewikkeldewaterstelsel
enditobestuursstructuurinNederlanddeimplementatieextramoeilijkis.MaarinVlaanderenisde
bestuursstructuurzomogelijknogingewikkelder,inGroot-Brittanniëhoudenlokaleenregionale
overhedenzichnauwelijksbezigmetwaterbeheereninDenemarkenleidteenaanzienlijkeversimpelingvandebestuursstructuurweertotheleandereproblemen.DatbleekopeeninternationaaltweedaagssymposiuminEdamoverdeimplementatievandeKRW.
Deorganisatievanhetsymposium lagin
handen vandeUnievan Waterschappen.
Behalveveelcollega-waterschappers envertegenwoordigers vandeNederlandse rijksoverheidwaseenbredebuitenlandse delegatieuitgenodigd.Denemarken, Duitsland,
Vlaanderen,hetVerenigdKoninkrijken
Frankrijk stuurden afgevaardigden.Na
afloopvandetweedrukkedagenbleekdat
elklandzijn eigenprobleemheeft, maardat
erookveelgemeenschappelijke uitdagingen
liggen:definanciën, communicatie,verdelingvanverantwoordelijkheden entaken,
hettijdschema endedoelen.
VolgensGerardBroseliske,hoofd vande
Nederlandsedelegatiediedegemeenschappelijke implementatie vandeKRWbegeleidt,zitNederlandindemiddenmootals
hetgaatomdeimplementatie.Uitdeverplichteanalysevanknelpunten uitdeKRW
blijkt datNederland veellastheeft van
nitraten,veranderingen inde hydromorfologie,kunstwerken zoalssluizenenstuwen,
vervuilingdoorhuishoudelijk afvalwater en
industrieentenslotteookdoor atmosferischedepositieoverlangeafstanden:uithet
buitenland dus.
Watdevervuilingvan huishoudelijk
afvalwater betreft lijktNederlandéénvande
besteleerlingen uitdeklastezijn.Inandere
landenisdatprobleemaanzienlijk groter.
Andere
gesignaleerdeproblemen zijnhet
Al
;ebrekaangegevensendeuitwisselbaarheid
an dewelbeschikbaregegevens,de looptijd
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anhetheletraject (tekort),decommunicatl,etussendebetrokkenbestuurdersen
afwenteling vanallerhande problemen,
zowelnationaalals internationaal.

ErikMarteijn,directeur vanRijkswaterstaatdirectieLimburg,komt inzijn werkzaamhedenveellokaleenregionale bestuurderstegenendaarmeeookproblemenalsde
afhankelijkheid vanandere stroomgebieden,
hetfeitdatrijkswateren vanuithetverleden
vooralzijn ingerichtopveiligheiden
scheepsvaartenminderopecologieenhet
synchroniseren vanveeldiverseplannen.Als
voorbeeldnoemdehijdewerkzaamheden
aandeGrensmaas.Dezezijnprimair gericht
opveiligheid.Deplannen lageneralvóórde
implementatievandeKRW.DatkanbetekenendatdeGrensmaastheoretisch weleens
strijdigzoukunnenzijnmethetstand-stillbeginseluitdeKRW.Vanwegedezeenanderepotentiëleproblemenziethij samenwerkingmetallebetrokkenen alsééndepeilers
vaneensuccesvolleuitvoeringvandeKRW.
Degastvrouwvanhetsymposium, dijkgraafMoniquedeVriesvanhetHoogheemraadschapvanHollandsNoorderkwartier,
gafinduidelijke bewoordingen aandathet
aandiesamenwerking tussen waterschappen
enrijksoverheid nogalschort.Vanwegede
kennisenverbondenheid vanhetbeheergebiedvoelenwaterschappen zichverantwoordelijkvoorderegioendaarmeeookvooreen
grootgedeeltevandeuitvoeringvandeKRW
opregionaalniveau.DeVrieszougraagmeer
duidelijkheid hebbenoverwatopregionale,
landelijkeeninternationaleschaalaanwerk
verrichtmoetworden.Ookvroegzijzichaf
ofdeenormestapelpapierdienuontstaat
weldebedoelingvandeKRWis.
Zoweldeministeries vanLNValsVerkeerenWaterstaatmoesten hetontgelden.
DeVriessteldedatbeidennietofnauwelijks

aanwezigzijn tijdens overlegover bijvoorbeeldRijn-West.Ookalshetgaatomeen
lijst vanprioritaire stoffen geeft deoverheid
nietthuis.Inprincipemoetdezelijstuit
Brusselkomen,maaralsdatnietgebeurtis
denationaleoverheidverantwoordelijk.De
Vrieszietechternognietsgebeuren inDen
Haag.Verderishettoelatingsbeleid voor
bestrijdingsmiddelen tesimpel:degebruiktemodellengaanuitvanonrealistischescenario's.Hetmestbeleidzwalktteveelenals
laatsteuittezijkritiekopdeDecembernota.
Dezeisbedoeldalseen voortgangsnota,
maar langzamerhand wordterdoorde rijksoverheidbeleidvangemaaktdat anderen
moetenuitvoeren,aldusDeVries.
Hiernavoegdendebuitenlandse gasten
zichbijdeaanwezigen.JaapVerhulst,de
programmaleider voorde implementatie
vandeKRWinNederland,begonmetde
stellingdaternietveelveranderdvoor
Nederland.Welismeercoördinatie nodig
tussendeverschillendeoverhedenomplannenoptekunnen stellen.Helemaal nieuw
voorNederland ishetomschakelenvaneen
inspannings-naareenresultaatsverplichting.Deprincipesvoorde implementatie
zijndathethaalbaarenbetaalbaar moet
zijn,ervoldoendetijd moetzijn voordebat
enoverlegendatsynergietussendeKRW,
bestaandwaterbeheer enruimtelijke ordeningmoet ontstaan.
ThierryDavywasdeeerstebuitenlandse
gastdiehetspreekgestoeltemocht beklimmen.Frankrijk kentnaastde rijksoverheid
i6 regio's,zo'n100departementenen36.000
gemeenten.Hetwaterbeheer wordt lokaal
uitgevoerddooragentschappendielozingsvergunningen afgeven.Dezeresorteren
onderhetministerie vanMilieu,dateen
groteinvloedophetwaterbeheer heeften
ookbelangrijk isvoordeimplementatie van
deKRW.VerderkentFrankrijk 13 stroomgebiedenendrieinternationale stroomgebieden:deMaas,deRijnendeSchelde.
OndanksdezeverschillenlopendeFransen
tegeneenaantalvoorNederland bekende
problemen op.Zijzijn nubezigmethetaanwijzen vansterkveranderde waterlichamen
enderisicoanalyse.Deeerste resultaten
daarvanzijn nietgunstig.Naar verwachting
voldoetin2015eenkwartvandeoppervlaktewaterenaandenormen,vaneenkwartis
destatusonbekend,eenkwartis'atrisk'en
eenkwartwordtwaarschijnlijk aangewezen
als'sterkveranderd'.Debelangrijkste (vervuilingsjproblemeninFrankrijkzijn bekende:nitratenenbestrijdingsmiddelen, veran-

derdehydromorfologie, lozingenuit afvalwaterzuiveringen enprioritairestoffen. Wat
lozingenvan(huishoudelijk) afvalwater
betreft keekDavyjaloersnaardeNederlandsezuiveringen.EenvoorNederland minder
bekendprobleemisschaarstevanwater.
Frankrijk kampt ookmet kennislacunes en
isdruk bezigmet hetopzetten vaneen
monitoringsplaneneen maatregelenpakket
aandehand vandegrootste problemen.
Alshetgaatomingewikkelde structuren
isVlaanderenkoploper,getuigehetverhaal
vanVéroniquevandenLangenbergh.Zijis
hoofdvandeafdeling rivierbeheervanhet
VlaamseministerievanMilieu.Behalveeen
federaleBelgischeregeringheeft elkgewest
eeneigenregeringdiebehoorlijk autonoom
is.Dezegewestelijke overhedenzijn ook
bevoegdomdeKRWteimplementeren.Daar
hebbenzeeenstevigekluifaan,wanteris
genoegtedoen.Vlaanderenheeft, kleinals
hetis,tweeinternationalerivieren,deSchelde
endeMaasenvierstroomgebieden,dieweer
zijnonderverdeeld inelfdeelstroomgebieden.
Omdarhetvooralomlaaglandgaat,stromen
derivierentraag,watdewaterkwaliteit niet
tengoedekomt.BovendienmoeteninVlaanderennogveelrwzi'senawzi'sgebouwdworden.Terindicatie:uitderisicoanalyse blijkt
datbijna alleoppervlaktewateren in2015'at
risk'zijn.OpditmomentisVlaanderenbezig
methetvaststellenvandedoelen,deafstemmingenintegratievandeverschillendeplanniveau's,eenkostenbatenanalyseenmeteen
schuinoogwordtookalgekekennaarde
mogelijkhedenvoorderogatie.
InDuitsland isdesituatieweeranders.
Debondsrepubliek kenteenfederaleregeringen lddeelstaten meteeneigenregering.
DeKRWmoetopbeideniveau'sgeïmplementeerd worden.UithetverhaalvanJörg
Janning,hoofd vandeafdeling Waterbe-
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schermingvanhetministerievanMilieu
vanLaag-Saksen,blijkt datDuitsland niet
vooroploopt.Derisicoanalyseisnogniet
uitgevoerd.Naarschatting60procentvan
hetoppervlaktewater is'atrisk',maar omdat
ookdediscussieoverhetaanwijzen vansterk
veranderdewaterlichamen nogbezigiskan
ditveranderen.Janningwasheelopeninde
pragmatischeDuitseaanpakvandetien
stroomgebieden.DeDuitsersstellen hun
doelenvastopbasisvandeeconomische
haalbaarheid.Daardoorkunnen dedoelen in
2015allemaalgehaaldworden.Keerzijdevan
demedailleisdatdaarmeedegoedeecologischetoestandvanallewateren misschien
nietwordtgehaald.Hiervoorwordtdan derogatieaangevraagd.Deproblemen diein
Duitsland worden aangetroffen, zijn grotendeelsgelijk aandieinNederland: nitraten,
chemischeverontreinigingen, hydromorfologischeveranderingen enprioritaire stoffen
diehetoppervlaktewater vervuilen.
Detweededagbegonmetdesituatiein
hetVerenigdKoninkrijk,diewerduitgelegd
doorRobertHitchen,belastmetdeimplementatievandeKRWvanhetministerievan
Milieu,voedselenruimtelijkeordening.Het
ministerievanHitchenisvooreengrootdeel
verantwoordelijkvoorhetwaterbeheer.Inhet
VerenigdKoninkrijkzijnbeleidenuitvoering
gescheiden:hetministeriestelthetlandelijk
beleidvast,deuitvoeringwordtvooreengroot
gedeeltegedaandoordeMilieudienst.Opvallendisdatnauwelijks regionaleoflokaleorganisatiesbestaandiezichbezighoudenmet
waterbeheer.Opplaatsenwaardenoodzaak
bestaat,zijnweldergelijkeorganisatiesdie
zichbijvoorbeeldbezighoudenmethetvoorkomenvanwateroverlast.Maarwaardie
noodzaaknietbestaat(bestond),isookgeen
structuur.DaarbijwordthetVerenigd
Koninkrijkgeconfronteerd metzeerverschillendeproblemen.InhetoostenvanEngeland

isveelbevolkingenindustrie(Londen)enligt
hetgebiedlaag,vooreengrootgedeelteonder
dezeespiegel.Datlevertheelandereproblemenopdaninhetnoordenenwesten,waar
veelbergenzijn.Uitderisicoanalyseblijkt dat,
alsernietsgebeurt,meerdan90procentvan
alleoppervlaktewateren'atrisk'zijn.Aande
anderekanrkaneengrootgedeeltevande
waterenhetprdikaat'sterkveranderd' krijgen.
Debelangrijksteproblemenzijnpunt-en
diffuse lozingen,maarookdefrictietussenhet
stand-stillbeginseluitdeKRWendegroeivan
destedelijkegebiedeninmetnam:hetoosten
vanEngeland.Tenslottemoetendemaatregelentegendeklimaatveranderinggeïntegreerd
wordenmetdeKRW-maatregelen.
Delaatstebuitenlandsespreker kwam
uitDenemarken.TonyNiilonen,hoofd van
deafdeling watervanhetministerie van
Milieu,gafaandatdeDenen aandevooravondvaneenenormebestuurlijke veranderingstaan.Vandedriebestuurslagen (rijksoverheid,'counties'engemeenten) worden
de'counties'per 1januari 2007opgeheven.
Bovendienwordendehuidige 270gemeentensamengevoegd tot 100gemeenten.De 13
stroomgebieden wordensamengevoegd tot
vier.Doordezeenormeveranderingen isde
vereisterisicoanalysenogniet uitgevoerd.
Doordaterdan nogmaar tweebestuurslagenzijn, komtveelwerkbijdegemeenten
terecht.Zijmoetendewetgeving implementeren,vergunningen verlenenencontrolerenenwaarnodighandhaven.Destroomgebiedsplannen moeten in2009klaarzijn,de
gemeenten hebbendanéénjaar om concrete
uitvoeringsplannen optestellen.Het waterbeheerisverdeeldoverhetministerievan
Milieu(kustwateren) enhetministerievan
Natuur enBos(zoetwater).VanwegedeverwachtehogekostenvandeKRWmogendeze
ministeries nietzelfstandig verstrekkende
besluitennemen;ditmoetineen interdepartementalewerkgroepoverlegd worden.
DeKRWheeft voorDenemarken,netals
voorNederland,toteenaantal veranderingengeleid.OokdeDenen kendeneen
inspanningsverplichting inplaatsvaneen
resultaatsverplichting. Verdermoetende
Denennu meergebiedsgerichtgaan werken.
TenslottemoetdeKRWtotmeer transparantieleiden,eenontwikkeling waarNiilonenwelblijmeeis.Debelangrijkste taken
waardeDenenzichnu mee geconfronteerd
zien,zijn hetvaststellen vandoelenén(politiekaanvaardbare) uitzonderingen, het
makenvaneenkosten-batenanalyse, het
ontwikkelen vanpassendemaatregelen en
deintercalibratie.Eénvandeconcreteplannenzalongetwijfeld dehoeveelheid nitraten
zijn:inDenemarken wonenongeveer5,5
miljoen mensenen 13 miljoen varkens, f
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