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Ditjaar ende komendejarenwerkenwaterbeheerdersaanecologischedoelenenbijbehorende maatregelpakketten.Nederland LSinEuropatamelijk uniekisalshetgaatomdeajwezigheid van natuurlijkerejerenriesendeaanwezigheidvansterkveranderdeenkunstmatigewateren.Daarom lijkende
Europesevoorschriften nietaltijdgoed toepasbaarvoorNederland.Onzespecifiekesituatieisinternationaalonderdeaandachtgebracht. Dat hee/tgeleidtoteenpragmatischeraanpak. Indeze bijdragegaan weinopdestatusvandiewerkwijzeenillustrerenwedeaanpakaande handvaneen
gebiedssrudievandeOverijsselseVecht. Metdeuitwerking vanditvoorbeeldhopenwedatdezecomplexematerieookvoorbestuurdersbegrijpelijk wordt.
Alsonderdeelvandeimplementatievande
Kaderrichtlijn Water(KRW)heeft Nederland
referenties beschrevenenbijbehorendebiologischekwaliteitsklassengedefinieerd voor
natuurlijke watertypen'i.Dezevormen het
vertrekpunt voordeecologischedoelenen
rnaatregelpakketten.OmdatinNederland
weinigwateren nagenoegongestoord zijn,
kondendereferenties ende bijbehorende
goedeecologischetoestand'maarbeperktop
datawordengebaseerd.Datdebiologieleidend

isvoorhetwaterkwaliteitsbeheer endatsprake
isvanmeerverplichtingdandaarvoor,was
sowiesowennen inNederland.Ditresulteerde
inaarzelingbijwaterbeheerdersomdevolgendestaptezetten inderichtingvandeuitvoeringvanmaatregelen.
Praag, 2005
BinnendeStrategieSteeringGroup'WFD
andHydromorphology'begonNederlandin
oktoberZ005 inPraagdediscussieomdevoor-

Op19septemberverzorgtdelandelijkeprojectgroepImplementatieHandreikingMEP
GEPeentweedepraktijkdagwaaropde
ervaringenendebetekenisvandezogehetenPraagmatischeaanpakeenprominente
rolinneemt.Aanheteindevandiedag
wordenconclusiegetrokkenovereengezamenlijke aanpak inhetafleiden vanecologischedoelenenmaatregelpakketten voor
deKaderrichtlijn Water.Debijeenkomst
vindtplaatsbijWaterschapZuiderzeeland,
Lindelaan20inLelystad,begintom9.30uur
eneindigtom 16.30uur.
Voormeerinformatie:DerkjanMarsmanvan
hetHoogheemraadschapHollandsNoorderkwartier[0199]i91342.

schriften beteropdepraktijk telatenaansluiten.Naintensiefinternationaaloverlegleidde
ditbeginjulijongstleden totgoedkeuringvan
eenalternatieveaanpakinWerkgroep
A/ECOSTAT. Beidegroepenmakenonderdeel
uit vandeCommon Implementation Strategyeen'gezamenlijke interpretatievandeKRW'ennaatverwachtingvindtdefinitievegoedkeuringdoordewaterdirecteuren dit najaar
plaats.
Deessentievandeaanpakisdatnietde
ecologischedoelenvooropstaanmaareen
pakketaanmaatregelenomdaartekomen.De
selectievandiemaatregelenisgebondenaan
redelijkvastomlijnde toetsen,maaralsdie
maatregelen zijn uitgevoerd isfeitelijk aande
normvoldaan.Minder nadrukligtopdebiologischebeschrijving vandienormen.Dekeuzes
liggendaarmeenogduidelijker danvoorheen
bijdebesturen,alblijft eenintensieveinteractiemetinhoudelijk deskundigennodig.
Daarmeeismeervrijheidgekomen inde
wijzewaaropdieecologischedoelenvervolgens
wordenvastgesteld.Menkannogsteeds
uitgaan vandereferentiebeschrijvingen vande

DeOverijsselsevechtbijOmmen.
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natuurlijke watertypen,maar men kanerook
voorkiezenomdehuidigetoestandalsvertrekpunt tenemen.
Dezeaanpaklichtenwetoeaandehand
vaneenpraktijkvoorbeeld. Hierbij wordtde
lijngevolgddieissamengevat inhetkader.
Voorafishetbelangrijk omhetonderscheid
tussennormenbeleidsdoelstellingduidelijk te
hebben.DeGETisdenormvoor natuurlijke
watertypen.Het'goedecologisch potentieel'
(GEP)isdenormvoorsterkveranderdeen
kunstmatige waterlichamen.Dezenorm kent
lagerebiologischeeisendandeGET,omdat
rekeninggehouden magwordenmetdeeffectenvanonomkeerbare fysieke ingrepen(denk
aandijken,dammenenvooralstuwen)die
nodigzijn ombepaaldefuncties instandte
houden.Kostenvanmaatregelenspelen hierbij
noggeenrol.HetGET/GEPisdusheteindplaatjealsgeldgeenrolspeelt.Haalbaaren
betaalbaarkomen nadrukkelijk welaanbodbij
devaststellingvandebeleidsdoelstelling.Deze
kangelijkzijn aanGETofGEP,maarookverlaagdwordenoflatergerealiseerddanin2015.
Ommen, 2006
Beschrijving
DeOverijsselseVechtlooptvandeDuitse
grenstotenmethetZwarteWater.Derivier
bestaat uitmeerderewaterlichamen dieook
nogeensverschillen intype*.Indegewenste
situatiewordendenatuurwaarden versterkt in
derichtingvandenatuurlijke toestand,rekeninghoudend metveiligheid,debelangenvan
landbouwenbenedenstrooms vanOmmen
ookmettecteatie-en beroepsscheepvaart.
Knelpunten voordeecologiezijndediepte,
stuwenenhetbijbehorende peilbeheeren
stromingsregimeendeverhardeoevers.
Ditheeft totgevolgdatdekwaliteitvande
vegetatiezeerslecht is,watdeaanwezige
macrofauna negatiefbeïnvloedt.Bijdevissen
ontbtekenmetnamedestroomminnende
soortenalsgevolgvandesterkveranderde
hydrologie,hetontbreken vanpaai-en
opgroeiplaatsenendemigratiebarrières(tabel
1).Dechemischekwaliteit(nutriënten,zware
metalen,PAK's)vormeneenmindergrootprobleemvoordebiologie.Effecten vanverbeteringhiervanwordenpasverwachtnaverbeteringvandefysieke inrichting.
Status
Herstelvandeingrepen dietengevolge
vanveiligheid,landbouwenscheepvaart zijn
gepleegdleidttotonacceptabeleschadeaan
dezefuncties. Dijken blijven nodigomhet
landtegenoverstromingtebeschermen.
Vanuitlandbouwmoetdeafvoer vanwaterin
nattetijden endebeschikbaarheid vanwater
tijdens dtoogteinvoldoendemate mogelijk
blijven,zodatkunstmatigestuwinginéénof
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anderevormnoodzakelijk blijft. Deruimteclaimvoorvolledigehermeanderinggaatten
kostevanteveelproductiegrondendescheepvaartfunctie benedenstrooms vanOmmen.
Bovendienishetafvoerpatroon zodatstromingsprocessen maar tendeleinstaatzijnde
natuurlijke rivierhabitats tevormen.
Deingrepen kunnen weltendelehersteld
worden.Daarnaast ishetvetzachten vande
effecten vandeingrepen mogelijk(mitigeren).
Ditisookeenbelangrijkevoorwaardevoorhet
'maximaalecologischpotentieel'(MEP),de
referentie vansterkveranderde waterlichamen.Pasalsisaangetoonddatdeeffecten van
defysieke ingrepen tenbehoevevandegespecificeerde functies naallemogelijkemitigerendemaatregelen hetbereikenvandeGET
nogsteedsindewegstaan,magdestatus
'sterkveranderd'worden toegekend.
Groslijst maatregelenenMEP
Opbasisvandegeconstateerde knelpuntenhebben inhoudelijk deskundigeneengroslijst vanmaatregelenopgesteld(tabel2).
Intichtings-enbeheermaatregelendiehet
effect vaningrepen mitigeren,behoevenniet
opgenomen teworden inhetMEPindiendeze
schadeopleverenaanfuncties ofhetmilieu in
bredezin.Hetgaatdanalleenomde functies
dieeenrolspelenbijdetoekenningvande
status'sterkveranderd'.Schadeaanhetmilieu
isinditgebiednietaandeorde,maar hierbij
kangedacht wotdenaancultuurwaarden als
oudedijkenensteenfabrieken, maarookaan
hetbehoudvananderenatuurzoalsschraalgraslandenengeïsoleerdemeanders.Voorhet
MEPdient tewordenaangenomendatantropogeneemissiesgeeneffect hebbenopdebiologischetoestand.Detoets'schadeaan functies'isdaaromnietvantoepassingenalle
emissiemaatregelenworden meegenomen.
VoorhetbenedenstroomsedeelvandeVechtis
hetMEPdusgelijkaanhetpakket maatregelen
vantabel2,verminderd metmaatregelen 2,5,6

Tabel1.

en8.Voorhetbovensttoomsedeelblijvende
maattcgelen5en8 inprincipeookvankracht.
Ejffectieve maatregelen enGEP
Vervolgenswordtvanderesterendemaatregelendebijdrageaandeecologischeverbetering(effectiviteit) endekosteninbeeld
gebtacht(tabel3). HetGEP iseenlichte afwijkingvanhetMEP,maardit isvettaald inhet
weglatenvandemaatregelendiesameneen
geringeffect opdebiologiehebben.Allemaattcgelenweglatendieopeffectiviteit 'beperkt'
scoren,zoueentegroteafwijking totgevolg
hebben.Welzijnverschillendecombinaties
mogelijk vanmaatregelen diekunnen wotden
weggelatenenbijdeselectiekunnen bovendienkosteneenrolspelen.
Hierisaangenomendatdemaattegelen4,
11 en 14samen ineenlichteafwijking vanhet
MEPresulteren.Naastdeecologischetoestand
dientookrekeninggehoudentewordenmet
dechemischetoestand.Omwillevandedoelstellingvoorzwaremetalen(tabel1)wordende
maattegelen 12,13 en 17hier gehandhaafd,
ondanks hun beperktebijdtage aandeecologischeverbetering.Maatregel 15 isoverwegend
generiek beleid.
Aangenomen isdatderesultaten hiervan
nietzozeertengoedezullen komenaande
OverijsselseVecht,maatviaafwenteling wel
aandemerenwaarindeVechtuitmondt.Voor
hetbenedenstroomsedeelvandeVechtleidt
uitvoeringvandemaatregelen 1,3,4,7,9,15en
16dusperdefinitie tothetGEP;voorhet
bovenstroomsedeelkomendaardemaatregelen5en8 nogbij.Daarnaast isinspanning
nodigtenbehoevevandechemischedoelen.
Ditisnogsteedseenambitieuspakketaan
maatregelen.
Eenbelangrijke functie vandenormGEP
isdatditdeinzetisvoorafstemmingophet
niveauvanstroomgebieden.Maatregelendie
uiteindelijk genomenwordenzijn ook afhankelijk vanKRW-ambities inanderewaterlichamenenvanambitiesvoortvloeienduitandete

Beoordelingvandehuidiaetoestandvanhetwatersysteemuitgaandevanhetnatuurlijketype.
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Formuleren van maatregelen en ecologische doelen
i. Benoemhetwatersysteem(geefwaterlichamenentypenaan).
2. Beschrijfhetgewenstelandgebruik vanuitdetoegekende functies.
3. Beschrijfdc actuelesituatie(landgebruik,knelpunten opbasisvandeverzamelde informatie)engeefaanwatreedsisuitgevoerd inhetgebiedengebruik foto's.
4. Geefeenbeschrijving vandehuidigesituatiemetbetrekkingtotdebiologie(relevante
groepenbijhetbetreffende watertype),chemie(inrelatietotdewerkdoelenvandeKRW)en
hydromorfologie. Gebruik hetbeoordelingssysteem vandeKRWvoorhetmeest vergelijkbarenatuurlijke watertypevoordeecologieendewerkdoelen voordechemie.Gebruik
beschrijvingen enexpertjudgementzolanggeennationalesystemenvoorhandenzijnof
indienkwantitatievedata ontbreken.
5. Beargumenteer destatus(fysieke ingrependienietzijn teherstellen).
6.Maakeengroslijst vanzinnigemaatregelen,specifiek voorditwatersysteem.Geefaanwelke
inrichting-enbeheersmaatregelen significante schadetoebrengenaanbestaande functies
en/ofaanhetmilieu inhetalgemeen(sluitdezeuit=MEP).
7. Bepaaleffectiviteit enkostenvande(overgebleven)maatregelen(sluitmaatregelenuitdie
sameneengeringecologischeeffect hebbenuit=normGEP).Ditisdeinzetvoorafstemmingopstroomgebiedniveau.
8. Bepaaleenhaalbaarenbetaalbaarpakketaanmaatregelen.Watoverblijft zijndemaatregelendievoor2012 uitgevoerd moetenworden.Ditvormtdebeleidsdoelstelling 2015. Het
verschilmetGEPdient middelsontheffingen teworden beargumenteerd.
9. WerkMEP,GEPenontheffing uit.Vuloperationelemonitoringinaandehandvande
geconstateerdeknelpunten.Visualiseer hetGEPendebeleidsdoelstelling (indiendeze
daarvanafwijkt) middelseenfotoofandereillustratie.

Tabel2.

GroslijstvanmaatregelenvoordeOvenjsselseVecht.Httbetreftinnchtmgsmaarregelendieingrepen(deels)
herstellendanwelhetejfectervanvanmitigeren(1-7),beheermaarregelen(8-9)enemissiemaarregclen
(10-17),zowellokalealsgeneriekemaatregelen.Voorinnchrings-enbeheermaatregelen15aangegevenofsignificanteschadeplaatsvindtaanjuncties;voorwatveiligheidbetreftbleekditniethetgeval,maarvoorde
anderecwtejunctieswel.DeselecnevandezemaarregelenisnaderonderbouwdindeLeidraadvoorecologisch
herstelvandeOverijsselseVechtutt2004engrotendeelsgebaseerdopexpertkennts.Demaarregelenwaargeen
rozeindekolommenstaat,vormendeopgavevoorhetMEP.

maatregelen

aanleggenpoeleninwinterbed
2. aansluitengeïsoleerdemeanders, hoofdstroom
doormeander*
3. aansluitengeïsoleerdemeanders, hoofdstroom
nietdoormeander
4. oeverbeschoeiingverwijderen
5- verondiepenenverbredenzomerbed
6. realiserennieuweinundatiegebieden
7- cascadesi.p.v.stuwen
8. natuurlijkpeil instellen
9-^ verbossingoevers
10. mesrvrijczoneslangstoevoerende watergangen
11. rietmocrassenbijuitstroom inVecht
12. diversebrongerichtekwaliteitsmaatregelen
13. duurzaam materiaalgebruik
14. gescheidenafvoer hemelwagter
15- waterkwaliteitsmaatrcgelen landbouw
'6. waterkwaliteitsmaatregelenRWZI's
•7- waterkwaliteitsmaatregelen stedelijkgebied

significante
schadeaan
landbouw

significante
schade aan
scheepvaart

nee
nee
nee
nee
nee
nee

ingebiedenmeteennatuurfunctie isdeschadenietsignificant enwordtdezemaatregel
mogelijkweloverwogen.

nee
nee
nee
nee
nee

verplichtingen.Anderebeleidsdoelen,zoals
bijvoorbeeld hetNationaal Bestuursakkoord
WaterendeVogel-en Habitatrichtlijn,
kunnen leidentotaanpassingvanhetmaatregelenpakket.
Haalbare enbetaalbare maatregelen
Uiteraardspelen'haalbaaren betaalbaar'
eengroterolbijdeuiteindelijke vaststelling
vanhetpakketaanmaatregelen.Opbasisvan
delagekosteneffectiviteit (tabel3)kanervoor
wordengekozenommaatregelendielagerdan
1 scoren(nu)nietuit tevoeren.Maarookkan
wordengekozenvoordemaatregelen die
kleinerofgelijkaan 1 scorenendan blijft
alleen'verbossingvandeoevers'over.Een
belangrijk criterium bijdezeoverwegingis
disproportionaliteit ofwel onevenredige
kosten".Wanneereenontheffing wordt geformuleerd,verdienthetaanbevelingomdoelen
teverlagenenpasaanuitstel tedenken,indien
echtzichtbestaatopuitvoeringvandemaatregeltussen 2012en2027. Eenverlagingkan
immersaltijd nogongedaangemaaktworden.
Normen,doelen,monitoringenrapportage
Deresultatenvoortvloeienduit tabel2en3
vormendebasisvoordeuitwerkingvanMEP,
GEPenbeleidsdoelstellinginbiologischeparameters.Om(inter)nationale vergelijking
mogelijk temaken,dienenMEP,GEPende
beleidsdoelstellingpunten tezijnopdemaatlattenvoordenatuurlijke wateren.Deligging
vandiepunten kanopeenaantal manieren
worden bepaald.Ditkanopbasisvaneendataanalysevanvergelijkbare rivierenwaarbijde
maatregelen reedszijn uitgevoerd.
Hetisookmogelijkdeeffecten vande
maatregelen inteschattenenoptetellen bij
demaatlatscorevandehuidigetoestand.Ook
kanwordenuitgegaan vandereferentieen
kunnendeeffecten vandeoverblijvende ingrependaarmeewordenverrekend.Allemethodenbevattenonzekerheden,maarhiermoet
niettezwaaraanwordengetild.Desnoodskan
hetGEPbijvoorbeeld éénoftweeklassenlager
wordengekozenopdemaatlatvanhetmeest
vergelijkende typeenkandit nametingen in
devolgendeplanperiodeworden bijgesteld.
EenGEPmagalleenworden uitgewerkt
voordebiologischekwaliteitselementen,die
doordebovengenoemde ingrepenenmaatregelendeGETnietgaanhalen.Inditvoorbeeldzijndatechterzowelwaterplantenals
macrofauna envissen.Voordeoperationele
monitoringzijn alleendemeestgevoeligebiologischeparameters relevant,diegerelateerd
zijnaandeknelpunten.
Uiteindelijk dienendekeuzenenderesultaten vandeanalysestransparant gerapporteerdtewordenvoorhetstroomgebiedbeheerplanin2009.ZoweldeEUalsandere partijen
inderegiomoeten kunnenzienwaaromwelke
HjO . 16100«
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kortetermijn.MetdeKRWkanveel,maarer
dienteengoedverhaalaantengrondslagte
liggen.Metdepilothebbenwewillenaangevenwaarinhetproceswelkekeuzesenargumentatiesaanbodkomen.
Bestuurlijke keuzeszijn eropverschillendemomenten.Bijhetbeoordelenofsignificanteschade'schadeaanfuncties enmilieu'
optreedt(MEP),bijdekeuzevandesetmaatregelendiesameneengeringeffect opdeecologiehebben(GEP)envooraldekeuzevoor
haalbareenbetaalbaremaatregelen(beleidsdoelstelling).Metnamevoordebeleidsdoelstellingisafstemming metandetepartijen en
ovetigeverplichtingen heelrelevant.Uiteraard
dienteenintensieveinteractieplaatstevinden
metdeinhoudelijk deskundigen.Zijdienende
groslijst vanmaatregelenoptestellenen
inzicht teverschaffen indeeffecten daarvanop
deecologieendekosten.

DeBiebrzainPolenkanoisvoorbeelddienenvanhet'$oedecoloaischpotentieel'vandeVecht.

keuzesgemaaktzijn.Bovendiendienende
argumentaties iederezesjaaropnieuw tegen
hetlichtgehoudenteworden.Zonodig
moeten in2015aanvullende maatregelen
wordenoverwogenen/ofdoelenworden bijgesteld.

Ambitie
Depilotdiehierisbeschrevenbetreft een
voorbeeld.Opsommigepunten isdetaillering
nodigenuiteindelijk kunnenkeuzesanders
uitvallen.Indezepilotzijn demaatregelen
kwalitatiefbeschreven,terwijl indepraktijk

ookaandacht moetwordengeschonkenaande
omvangvandemaatregel.Ditblijkt soms
lastig.Bovendienkunnen vraagtekensworden
gezetbijdeaggregatievanwaterlichamen,met
nameomdatbenedenstrooms vanOmmen
scheepvaartvanbelangis,terwijldatbovenstroomsniethetgevalis.
Welgeeft depilotaandatdeanalyseuitvoerbaar isendatbestuurlijke keuzesbinnen
decriteriavandeKRWvooropstaan.DeKRW
kantoteenduidelijkeecologischeverbetering
leiden,maarverplichtniettotuitvoeringvan
eenuitgebreid pakketaanmaatregelenop

DeEUgaatvermoedelijk scherptoezienop
deargumentatie.Ditgeldtdanmetnamevoor
destatustoekenning andersdan 'natuurlijke
waterlichamen'endeargumentaties voorontheffingen. Mogelijkzalextrawordengeletop
toepassingvande'Praagsemethode'.Anderzijds,alsdeselectievanmaatregelen transparantenvolgensdecriteria vande richtlijn
wordtuitgevoerd,isdeuiteindelijk ambitie
identiekaandeootspronkelijke methodeen
daatmeeconform derichtlijnen. »
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Tabel3.

KosteneffectiviteitvandemaarreaelenvoordeOverijsselseVechtopbasisvaneenschaalinvierklassen,
waarbijbeperkteeffectiviteitenho,gekostenbeideklasse1opleverenenzeerhoaeeffectiviteitenkostennihil
beideeenklasse4.De^roenaearceerdemaatregelenvormensamendeopaavevoorhetbehalenvanhetGEP.
Derozeaearceerdemaatregelenzijnnodiaomdechemischetoestandtebehalen.

NOTEN
*

IndeHandreiking MEP/GEP wordt aanbevolen omwaar
moaelijk teaggregeren, legaat inopveel aspecten vande
doelajleidinjj. Daarbij isvooral uiraeaaan van deoor-

maatregelen

effectiviteit

kosten

kosteneffectiviteit

spronkelijke voorschriften, maarze beschrijft ook al elementen van dealternatieve methode.
"

Vooreentoelichting hieropzie bijlage 5van de Handreikinn,MEP/GEP.

1. aanleggenpoelenin winterbed
3. aansluitengeïsoleerdemeanders, hoofdstroom
nietdoormeander
4. oeverbeschoeiing verwijderen
5. verondiepenenverbreden zomerbed
7- cascadesi.p.v.stuwen
8. natuurlijkpeilinstellen
9. verbossingoevers
10. Mestvrijczoneslangstoevoerendewatergangen
xi. netmocrassenbijuitstroom inVecht
12. diversebrongenchtekwaliteitsmaatregelen
13- duurzaam materiaalgebruik
14. gescheiden afvoer hemelwater
15. waterkwaliteitsmaatregelen landbouw
16. waterkwaliteitsmaatregelen RWZI's
17. waterkwaliteitsmaatregelen stedelijk gebied
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matigf2)
matig(2)
groot(3)
groot(3)
groot(3)
groot
groot(3)
beperkt(1)
beperkt(1)
bcpii
bepci
beperkt111
beperktf1)
mat
beperkt(1)

geringf2]

'
genng uj
matig(3)
hoog(4)
hoog(4)
hoog
nih;
hoog(4)
hoog'4
hoü.

1
1

0,75
0.75
o,75
3
0,25
0,25
0,25
0,25
0.25

hoog(4)
hoog(4)
hoog(4)

0,25

o,5
0.25

