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ACTUALITEIT

DERDE SBO-JAARCONGRES OVER IMPLEMENTATIE
KADERRICHTLIJN WATER

Elfmiljoen euro

Sfeerverandert
bijdeuitvoering van
KRW-maatregelen

MinisterVanArdennevanOntwikkelingssamenwerkinghee/thetbedragdatdeNederlandsewatersectorbijeen hee/tgebrachtvoor
Sumatra,verdubbeld.Samenmeteenmiljoen
eurovanPartnersvoorWaterisnuelfmiljoen
eurobeschikbaarvoordrinkwaterensanitaire
voorzieningen.

WaaromzwijgtdelandbouwalshetomdeimplementatievandeKaderrichtlijn Watergaat,
terwijlmetnamedezesectorhetmeestewerkmoetgaan verrichtenomdedoelendiedeEuropeseUnie
steltaandewaterkwaliteit tebereiken?Deuitvoeringvanhetmestbeleidbepaaltinhogemateofde
gesteldedoelenbereiktworden,aldusMarkWiering,docentaande leerstoelgroepMilieuenBeleid
vandeRadboudUniversiteitNijmegenop24meiinEindhoventijdenshetderdejaarcongres dathet
StudiecentrumvoorBedrijfenOverheidverzorgdeoverdeimplementatievandeKaderrichtlijn
Water.
Ookdemilieu-ennatuurbeweging in
Nederland wachtaf, meentWiering.Volgens
hem heeft datvooral temaken met het feit
datdedeskundigen ófophettetrein van
waterbezigzijn ófopnatuurgebied, maar
nietopbeideterreinen.Derelatie tussen
waterennatuur isnogenigszins onontgonnen terrein,zogelooft Wiering.DeKaderrichtlijnWaterheeft echterallestemaken
met ecologische duurzaamheid.

Grimmiger
ErikvanDijk vandeProvincie Overijssel
schetstedesamenwerking tenaanzien van
deKRWmetdewaterschappen indepraktijk. Ophetvorigejaarcongres washij nog
ergoptimistisch.Momenteel isdesfeer
vooral bestuurlijk watgrimmiger, moest hij
toegeven,omdat "deuitvoeringvandeovereengekomen maatregelen eraanzit te
komen."VanDijk verwachtoverigens nauelijks een lastenverzwaringvoordeburersinzijn provincie.Alsalle maatregelen
uitgevoerd worden terverbeteringvande
waterkwaliteit zullendelasten maximaal
met vijfprocent stijgen. Hij moesterwel bij
zeggendatdewaterschappen delaatste tijd
weinig inzicht meergeven inhun financiën.
Vanuit hetRijkverwachtVanDijkgeen
extrafinanciële bijdrage.
"Wemoeten nugaan uitvoeren watalop
papierstond.DeKaderrichtlijn Water isin
feite nietsandetsdan wealhadden.Alleen
gaan wevaneeninspannings- naareen
resultaatsverplichting", aldusHans Danel
vanWaterschap HunzeenAa's."Wehebben
degemeenten hard nodigvoor bijvoorbeeld
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hetcreërenvan waterbergingsgebieden. Het
probleem daarbij issomshetgebrekaan
menskrachr bijdegemeenten."
VolgensHenkVeldhuizen (vootzitter
vandewerkgroepWatervande landbouworganisatieLTO)wachtdelandbouw helemaal
niet af "Wezijn nu bezigmet deevenwichtsbemesting.Watvoormaatregelen zijn
ernogmeer mogelijk omde fosfaatbelasting
omlaagtekrijgen? Ophet landbouwbedtijf
zelfvaltniets meer teregelen."Wimvan
Leussen(hoogleraar rivierbeheer aandeUniversiteit vanTwente)hamerdeeropdatde
doelendiedeEuropeseUniestelt inde
Kaderrichtlijn Water bereikt moeten worden."Daarworden weopafgerekend. Wanneerdedoelen bereikt worden,iseentweede.
MaarNederland moetmetgoede argumenten komenomnietoptijd klaar tezijn.De
EuropeseUnieisstreng."Datde betrokken
partijen steedsmeerde pragmatische
methodedaatbij toepassen(vanuitdehuidigetoestand hetmaximaal haalbare afleiden),
vindt hijgeenenkelprobleem. Overigens
maaktehij deaanwezigen welduidelijk dat
destroomgebiedsplannen inprincipe in2012
operationeel moetenzijn,eenjaartal dat nog
tevaakvergeten wordt,aldusVanLeussen.
Hoevanuit eenintegraleaanpaken met
veelsamenwerkingdewaterkwaliteit wel
degelijk forsverbeterd kan worden,bleek uit
hetptaktijkvootbeeld vanKrijn vanden
HerikvanWaterschapVallei&Eemovetde
zuidelijke randmeren (ziehiervoor hetartikel'Bestrijding eutrofiëring inde zuidelijke
randmeren' inderubriek Platform), Ç

voor Sumatra

DeStichtingH 2 0Partnets Sumatra,
bestaande uit drinkwaterbedrijven, waterschappeneneenaantalgelieetde partijen,
heeft vijfmiljoen euro bijelkaar gebracht
omdeslachtoffers vandetsunami indecembet2004opheteilandSumatra te helpen.
Hetgeldwordtgebruiktomdedrinkwatervoorzieningensanitairedrainage teherstellenofte verbeteren.Minister VanArdenne
heeft toegezegd ditbedragte verdubbelen.
Daardoor kaneenaantal projecten definitief
ingangwordengezet.Omvangrijke plannen,zoalshetmasterplan voordedrainage
ensanitatie vanMeulaboh,kunnen nu uitgevoerdgaan worden.Destichting had de
drinkwaterzuivering inMeulaboh zelfal
voorgefinancierd, maar doorde toezegging
vandeminister kunnen nu ookdrinkwaterzuiveringen opanderelocatieswotden aangepakt, ç

Officiële opening van
de Berenplaat
DenieuwedrinkwaterzuiveringopproductiebedrijfBerenplaatvanEvidesisop15mei officieel
geopend.OlympischzwemkampioeneIngede
Bruijn opendemeteendrukopdeknopdeinnoVJ'
tievezuivering,dieruim900.000consumenteni11
hetRijnmondgebied vankwalitatiefgoeden
gezonddrinkwatervoorziet.
Evidesheeftvoordezuiveringgekozenvoordesif
fectiemetUV-licht(ziehetthemanummerover
Berenplaatvan5meijl.).Voorheenwerdhetwater
gezuiverdmetchloor,waardoorhetwatereenlieh1'
smaakmeekreeg.Nadevernieuwingvandein19$
gebouwdezuiveringisdezesmaaknuhelemaalV&
dwenen.UVwordtookopandereplaatseninNed£('
landgebruiktomwatertezuiveren,maarnergens
opdezeschaal.Omdenieuwezuiveringterealise
renzijndanookdiversenieuwegebouwengeplat
opdeBerenplaat.OmdegoedesmaakvanhetwatC^
teonderstrepen,werddeofficiële openingdanoofnietgevierdmeteentraditioneelglaschampagne
maarmeteenglasversgezuiverddrinkwater.

