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1 INLEIDING 

Aanleiding en probleemstelling 

Met de nota 2006 van Rijn-West wordt de regionale input geleverd ten behoeve van de decembernota van 

2006. De bijdrage van de regio speelt bij nota van 2006 een zwaardere rol dan bij de nota 2005. Het gaat 

om: 

• Bandbreedte van regionale doelen, maatregelen en kosten voor implementatie KRW; 

• Belangrijke vraagstukken en knelpunten vanuit de optiek van de regio waarover landelijk besloten 

moet worden of waarvoor (aanvullende) landelijke maatregelen of instrumenten nodig zijn. 

Met de nota 2006 van Rijn-West wordt een globaal beeld gegeven van de doelen, maatregelen en kosten voor 

de KRW-opgave. Aan de hand van dat beeld worden er tussen de samenwerkende organisaties in Rijn-West 

afspraken gemaakt over veelbelovende maatregelen en de financiële en maatschappelijke consequanties. Ook 

wordt de nota 2006 benut om leerervaringen op te doen voor de volgende fase in het KRW-proces, de analyse 

naar doelen, maatregelen en kosten per waterlichaam.   

 

Van globaal naar gedetailleerd 

Waterbeheerders, gemeenten en provincies hebben een breed en intensief planproces op gang gebracht 

om de ambities van de kaderrichtlijn te realiseren. Door middel van onderzoek en overleg wordt in 

regionaal verband gewerkt aan het steeds concreter invullen van doelen, maatregelen, kosten en 

consequenties. Dit jaar worden in deze eerste rapportage de doelen, maatregelen en kosten voor het 

Stroomgebiedbeheerplan Rijn-West globaal in beeld gebracht. Het gaat nu nog om een globale 

verkenning per beheergebied. Straks moeten in de tweede ronde per waterlichaam de doelen, 

maatregelen en kosten in beeld zijn om in 2007/2008 concrete, haalbare en betaalbare maatregelen te 

kunnen vaststellen die de basis vormen voor het Stroomgebiedbeheerplan.  

Er is gekozen voor een bottom-up aanpak waarbij in de regio gezocht wordt naar effectieve maatregelen 

voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Deze maatregelen worden samengesteld tot 

maatregelenpakketten die inzicht geven in doelbereik, kosten en baten. Daarmee vormen ze de 

inhoudelijke basis voor de beleidsvoorstellen.  

 

Samenvatting van tien rapportages 

Deze nota geeft een samenvatting van afzonderlijke rapportages van globale verkenningen die hebben 

plaatsgevonden voor acht beheersgebieden van de waterschappen, rijkswateren en grondwater. Deze 

samenvatting geeft algemene overzichten en conclusies die representatief zijn voor (bijna) geheel Rijn-

West. Voor meer gebiedsgerichte informatie en resultaten wordt verwezen naar de betreffende rapportage.  

 

Doel van deze rapportage 

De hoofddoelen van deze rapportage zijn het globaal omschrijven en/of benoemen van: 

1. Verwachte effecten en kosten van de maatregelen; 

2. Doelen en maatregelen die in de 2
e
 ronde verder worden uitgewerkt  en welke hierbij niet worden 

meegenomen; 

3. Onderwerpen die nader moeten worden uitgewerkt en/of worden vastgesteld (o.a financieel en 

instrumenten) door Rijk, provincie en/of andere overheden; 

4. Leerervaringen van globale analyse ten behoeve van de 2
e
 ronde aan te geven. 
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Overzicht kenmerken rapportages globale verkenningen 
 WHD HHD HHR HHSK WRL AGV HDSR HHNK RWS Grond 

Planproces 

Bij het planproces 

zijn betrokken 

.          

• Gemeenten WG WS PG WG WG WG WS WS - - 

• Provincie WG WS PG WG WG WG WS WS - WS 

• Maatschappelij

ke org’s  

- WS - WG WG KL WS WS - - 

• RWS directies - - PG WG WG WG - O nvt - 

• Waterschappen nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt - WS 

Gebiedsindeling 

Resultaten zijn 

gespecificeerd naar 

1)  

          

• Waterlichamen - √ (4) √ (-) √ (8) √(-) √ (9) √ - √ √ 

• Deelgebieden √ (5) - - √ (3) - - √ (3) √ (16) √ - 

• VHR gebieden  √ nvt - nvt √ √ √ - - - 

• Waterparels - - - √ - - - - - - 

• Zwemwaterloca

ties  

- - - √ - - - - - - 

• Drinkwater  - - - -  √  - - √ 

Beleidsvarianten  

De resultaten zijn 

gespecificeerd naar: 

        2) 2) 

• I: Autonoom √ √ √ √ √ √ √ √   

• II: Fors √ √ - √ √ √ √ √   

• III: maximaal - - √ √ - - √ √   

• Resultaten 

De resultaten zijn 

weergegeven in: 

          

• chemie Kwal. Kwal. Kwal. Kwal Kwal. Kwal. % Kwal. Kwal. % 

• ecologie  Klasse 

stowa 

% MEP % stowa % stowa % 

stowa 

% 

stowa 

% 

gebied

s-

doelen 

% 

stowa 

Kwal. % 

• kosten 3) jaar Inv jaar Jaar + 

Inv 

Inv. Inv. jaar Inv. Inv. Inv. + 

jaar 

1) Tussenhaakjes staat het aantal waterlichamen en/of deelgebieden dat is onderscheiden. In de rapportages van 

Schieland en Rivierenland zijn conclusies getrokken op het niveau van het beheersgebied, de overige hebben 

alleen conclusies getrokken op deel- of subdeelgebied.. 

2) Bij Rijkswateren  en grondwater  zijn de beleidsvarianten Beperkt, Fors en Maximaal onderscheiden. 

3) In de kostenramingen van het autonoom beleid zijn belangrijke kostenposten verschillend meegenomen:  Wel of 

geen kosten van het huidige zuiveringsbeheer, wel of geen kosten rioleringsbeheer.  

WG = Werkgroep; WS = Workshop; PG = Projectgroep; KL = Klandbordgroep; Kwal = conclusies alleen kwalitatief 

geformuleerd; jaar = uitgedrukt in kosten/jaar; Inv = uitgedrukt als  Investering 
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Status en positionering inputnota  

Deze nota is feitelijk een tussentijdse rapportage van het proces op weg naar een definitief plan van aanpak. 

Het geeft dus een tussenstand en geen eindstand. De resultaten van de globale verkenning en de conclusies 

die worden getrokken zijn alleen bedoeld om het vervolgproces bij te sturen en om eventuele nieuwe 

activiteiten te benoemen. 

Aan de resultaten en conclusies die in dit rapport zijn opgenomen mogen geen definitieve conclusies worden 

getrokken over doelen en maatregelen. Dit is pas aan de orde na afloop van de gedetailleerde analyses 

De waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) zijn primair trekker geweest van de globale 

verkenningen. In Rijn-West zijn er dus tien werkgroepen, één van rijkswaterstaat,  één voor grondwaterbeheer 

(provincies) en acht van de waterschappen. In deze werkgroepen zijn vertegenwoordigd: waterschap, 

provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat. 

De gebiedsgerichte werkgroepen hebben een beroep gedaan op de expertise van de (regionale) 

maatschappelijke belangenorganisaties. Gekoppeld aan de acht gebiedsgerichte werkgroepen op 

waterschapsniveau zijn acht afzonderlijke klankbordgroepen ingesteld, om de resultaten van de 

gebiedsgerichte werkgroepen te bespreken. Daarbij heeft elk waterschap voor het eigen beheersgebied het 

initiatief genomen. 

 
Planproces globale verkenningen 

De waterschappen waren trekker van de globale verkenningen. Dit betekent dat zij twee rollen hadden:  

1) Initiator en organisator van het proces 

2) Inbrengen van het belang van de waterkwaliteit. 

Bij de globale verkenningen zijn door de waterschappen gemeenten, provincies en belangenorganisaties 

betrokken. De mate waarin deze partijen zijn betrokken bij de verkenningen verschilt. In het algemeen kan 

worden geconcludeerd dat, met uitzondering van de verkenningen voor grondwater en rijkswater, doormiddel 

van gebiedsgerichte workshops, klankbordgroepen, projectgroepen een belangrijke begin is gemaakt in het 

betrekken van partijen bij de implementatie van de kaderrichtlijn water. Een breed planproces is gestart en 

hiermee is een goede basis gelegd voor het vervolg. 

Voor het vervolg is het noodzakelijk de betrokkenheid van partijen te vergroten. Vooral een grotere 

betrokkenheid van gemeenten moet vorm worden gegeven.  

Het overzicht hiernaast geeft een overzicht van de belangrijke kenmerken van de globale verkenningen 

 
Voorbehoud conclusies en getallen 

Tijdens de globale verkenningen is gebleken dat nog veel inzicht ontbreekt in bronnen van verontreiniging 

en maatregel-effect relaties. In de rapportages van de globale verkenningen zijn daarom of een aantal 

conclusies over kosten en effecten niet getrokken of is de verkenning uitgevoerd met expert judgment.  

In dit rapport worden de resultaten van de tien verkenningen die zijn uitgevoerd samengevat. Om alle 

resultaten in een overzicht op te nemen zijn de cijfers van de afzonderlijke rapportages gemiddeld of 

anderszins bewerkt om de resultaten vergelijkbaar te maken. 

De resultaten zijn globaal en hebben een grote onzekerheid. De cijfers over kosten en effectiviteit zijn 

bedoeld als indicatie. 
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MEP en GEP 

Elke lidstaat heeft voor natuurlijke 

wateren een zeer goede ecologische 

toestand (ZGET) geformuleerd; dit is 

de referentie. De KRW vereist dat 

deze  wateren (op termijn) minstens 

een goede ecologische toestand 

(GET) hebben of bereiken. Het GET is 

dus de norm voor natuurlijke wateren, 

die zo’n 20% lager ligt dan de ZGET. 

Het merendeel van de KRW-wateren 

in Rijn-West is qua inrichting 

(hydromorfologie) echter niet meer te 

herstellen tot een natuurlijke toestand. 

Voor deze wateren mag worden 

uitgegaan van het maximaal 

ecologisch potentieel (MEP), dat wil 

zeggen een toestand die in potentie is 

te realiseren zonder significante 

schade aan gebruiksfuncties van het 

water of milieu. In analogie met de 

natuurlijke wateren moeten de niet-

natuurlijke wateren  (op termijn) 

voldoen aan een goed ecologisch 

potentieel (GEP, de norm voor niet-

natuurlijke wateren). 
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2 DOELEN 

Werkdoelen 

Op dit moment zijn de definitieve doelen waaraan het oppervlaktewater en grondwater moet gaan voldoen 

nog niet vastgesteld. Bij de globale verkenning kon dus niet gebruik worden gemaakt van deze doelen. In 

de plaats daarvan is door de partijen in Rijn-west afgesproken op basis van de huidige normen 

“werkdoelen” te bepalen. De werkdoelen voor de globale verkenning voor oppervlaktewater waren voor: 

• Prioritaire stoffen: de voorstellen van het Frauenhofer Instituut (FHI).  

• Stroomgebied (en overige) relevante stoffen: de huidige MTR’s.  

• Ecologie: stowa klasse 4 voor waterlichamen en waterparels en stowa klasse 3 voor overige wateren.  

• Zwemwater: wettelijk vastgestelde normen.  

 

Voor grondwater zijn de “werkdoelen”genomen: 

• de grondwateronttrekking op de lange termijn in evenwicht is met de grondwateraanvulling 

• de grondwaterstand door menselijk ingrijpen niet zodanig daalt, dat grondwaterafhankelijke natuur 

verder achteruitgaat 

• de grondwaterstand niet zodanig door menselijk handelen verandert, dat de KRW-doelen voor 

oppervlaktewateren niet worden bereikt, dan wel dat de toestand van die wateren significant 

achteruitgaat. 

• verontreiniging van grondwater progressief vermindert en voorkomen wordt dat deze verder 

verontreinigt 

• de grondwaterkwaliteit voldoet aan de grenswaarden die voortkomen uit de KRW en bestaande 

communautaire wetgeving 

• de grondwaterkwaliteit niet wordt bedreigd door intrusies van zout en andere verontreinigingen 

• de grondwaterkwaliteit geen verslechtering oplevert voor terrestrische en/of aquatische natuur die 

afhankelijk zijn van (de toestroming van) grondwater. 

 

De gebruikte werkdoelen zijn geen concept of voorlopige doelen, maar slechts een middel om aan te 

geven welke “problemen” er momenteel spelen, welke maatregelen “nodig” zijn om de kwaliteit te 

verbeteren en om een “referentie” zijn voor de te later kiezen doelen. 

 

De KRW maakt onderscheid tussen doelstellingen voor de chemische toestand – prioritair(e) (gevaarlijke 

)stoffen – en doelstellingen voor de ecologische toestand. Voor de chemische toestand wordt door de EC 

gewerkt aan doelstellingen of normen die voor de hele Unie moeten gaan gelden; daarover is dus nog 

geen duidelijkheid. Voor de ecologische doelstellingen is het aan de lidstaten 

 

Doelfasering en doelverlaging 

De KRW laat bestuurlijke ruimte om te komen tot maatschappelijk haalbare en realistische doelen. Als een 

lidstaat goede argumenten heeft, mag voor het eind van de planperiode van het 

Stroomgebiedsbeheersplan ( SGBP 2009-2015) worden uitgegaan van een minder ambitieuze 

doelstelling: de beleidsdoelstelling 2015. Argumenten die hiervoor mogen worden gebruikt zijn sociaal-

economische aard: als de inspanning in de planperiode (kosten en capaciteit nodig om de maatregelen uit 

te voeren) disproportioneel hoog is, mag van een minder ambitieuze beleidsdoelstelling worden uitgegaan. 

In de eerste SGBP’n zal dit worden uitgelegd als fasering (de normen worden later bereikt), maar in het 

(laatste) SGBP 2021-2027 kan dit ook leiden tot doelverlaging. 

 
Pilots 

Het afleiden van de ecologische doelstellingen (normen) voor niet-natuurlijke wateren is nog niet afgerond. 

Om kennis te maken met de wijze afleiden is bij elk van de acht waterschappen in Rijn-West een (of meer) 

pilot(s) gestart. Ook is er een gezamenlijk onderzoek naar hulpmiddelen (stuurvariabelen) bij het 

inschatten van effecten van ingrepen en maatregelen op de ecologie in uitvoering. Als deze verkenningen 

zijn afgerond zal de daadwerkelijke afleiding van doelstellingen plaatsvinden. 
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Definitie Beleidsvarianten 
De beleidsvarianten zijn als volgt gedefinieerd:. 

• Beleidsvariant 0: Stand still:Maatregelen die nodig zijn voor behoud van 

de huidige toestand 

• Beleidsvariant I autonome uitvoering: geeft inzicht in de kosten en 

het doelbereik bij uitvoering van de no regret-maatregelen tot 

2009 en een inschatting van de normaliter in de periode 2009-

2015 autonoom (zonder KRW-druk) genomen maatregelen. Het 

betreft maatregelen die passen binnen het huidige beleid en 

voor de periode tot 2009 begroot zijn, dan wel normaliter 

autonoom voor de periode 2009-2015 begroot zouden worden. 

• Beleidsvariant II Fors: Alle maatregelen die nodig zijn om tot 100% 

doelbereik komen maar zonder de maatregelen met hoge kosten en 

een laag effect en zonder maatregelen die vanwege grote ruimtelijke 

en/of maatschappelijke consequenties niet haalbaar worden geacht. 

Dit pakket kan worden beschouwd als de maximale bandbreedte van 

de regionale waterbeheerders en gemeenten, waarbij ervan wordt 

uitgegaan dat het uiteindelijke pakket van maatregelen waartoe wordt 

besloten goedkoper is. 

• Beleidsvariant III: Maximale inzet is samengesteld uit alle maatregelen 

die nodig zijn om de ecologische en chemische doelen van de KRW te 

halen. Deze variant is in drie van de globale verkenningen opgesteld. 

 

 
 
 
 
 
 

MAATREGELEN DIE REGIONAAL OF LOKAAL KOSTENEFFECTIEF ZIJN

Meest kosteneffectieve bronmaatregelen

Sleepdoek 

Verwijderen gecreosoteerde oeververdediging

Voorlichting bestrijdingsmiddelen *

Meest kosteneffectieve immissiemaatregelen

Scheiden schoon- en vuilwaterstromen

Aanpassingen RWZI

Scheiden zoete en zoute systemen / schone en vuile systemen

Zuivering afstromend hemelwater van bestaande gescheiden stelsels

Opheffen ongezuiverde lozingen

Afkoppelen regenwater via lamellenfilter

Meest kosteneffectieve watersysteemmaatregelen

Koppelen, verdiepen, vergroten: creëren robuustere systemen

Waterplanten gedogen in stedelijk gebied

Inlaatlokatie verplaatsen naar punt met schoner of ander type water (bv. Brak)

Visstandbeheer, vistrappen en paaiplaatsen

Aanpassen maaibeheer OWL

Morfologische maatregelen binnen beekprofiel

Vasthouden water, vergroten lengte aanvoer en isolatie van sloten  realiseren permanente watervoering sloten

Verbetering migratie door duikers vrij,  verwijderen stuwen
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3 MAATREGELENPAKKETTEN 

Beleidsvarianten  

In de globale verkenningen voor de beheersgebieden van waterschappen in het algemeen vier 

beleidsvarianten onderscheiden: 

- Beleidsvariant O: Stand still 

- Beleidsvariant I: Autonome uitvoering 

- Beleidsvariant II: Fors 

- Beleidsvariant III: Maximale inzet 

In de tien globale verkenningen die zijn gevoerd zijn niet altijd alle drie de beleidsvarianten opgenomen. In 

de meeste is verkenningen zijn beleidsvarianten I en II opgenomen.  Ook zijn de beleidsvarianten in de 

afzonderlijke rapportages met verschillende formuleringen gedefinieerd. De definiëring hierboven is op 

hoofdlijnen voor alle rapportages van toepassing. 

In deze samenvatting zijn de gegevens over Beleidsvariant O: Stand still en Beleidsvariant III: maximale 

inzet niet opgenomen.  Er waren te weinig en te veel uitlopende resultaten op het niveau van Rijn-west 

conclusies te trekken.  

 

Voor de rijkswateren zijn de volgende beleidsvarianten onderscheiden; 

1. Fors: dit geeft een ecologisch optimaal maatregelenpakket dat door deskundigen als mogelijk 

maatschappelijk haalbaar wordt ingeschat 

2. Beperkt: dit komt in beeld als beleidsvariant Fors leidt tot milieuschade of tot onaanvaardbare 

schade aan gebruiksfuncties. 

 

Voor grondwater zijn naast de huidige situatie de volgende beleidsvarianten onderscheiden: 

• Beperkt: hierin maatregelen opgenomen die aanvullend op bestaand beleid gericht zijn op de 

belangrijkste knelpunten en gezien worden als kosteneffectief en realiseerbaar. 

• Fors: Hierin zijn aanvullend op het beperkte pakket ook duurdere en moeilijker te realiseren 

maatregelen opgenomen die de resterende knelpunten verder of met een grotere zekerheid 

oplossen. 

• Maximaal: Hierin zijn aanvullend op het forse pakket zodanige maatregelen opgenomen opdat 

het doelgat nagenoeg zeker in zijn geheel wordt weggenomen en aldus geheel aan de KRW-

doelen wordt voldaan. 

 

Maatregelenpakketten 

Voor iedere beleidsvariant voor oppervlaktewater is per deelgebied een samenhangend maatregelpakket 

gemaakt uit: 

• Brongerichte maatregelen: alle maatregelen die het gebruik van bepaalde stoffen verminderen. 

• End-of-pipe maatregelen: alle maatregelen die er voor zorgen dat stoffen niet of minder in het 

water terecht komen. 

• Watersysteem maatregelen: alle maatregelen in het watersysteem zelf zoals inrichting, 

peilbeheer en onderhoud. 

• Ruimtelijke ordenings maatregelen: hieronder wordt verstaan het realiseren van voorgenoemde 

maatregelen via ruimtelijke ordeningsinstrumenten (functiewijziging, ruimte claims). 

 

Voor grondwater zijn de volgende oplossingsrichtingen meegenomen in de globale verkenning: 

• Ingrepen in het grondwatersysteem 

• Aanpassen oppervlaktewater 

• Saneren bodemverontreinigingen 

• Ruimtelijke maatregelen 

Bijlage X geeft een tabel met alle mogelijke maatregelen voor oppervlaktewater en grondwater.  

 

Vooral watersysteemmaatregelen 

In de globale verkenning zijn vooral watersysteemmaatregelen opgenomen die door waterschappen en 

gemeenten uitgevoerd kunnen worden. Brongerichte – en ruimtelijke maatregelen zijn beperkt of niet 

meegenomen in de afzonderlijke verkenningen.  

Hieruit kan worden geconcludeerd dat waterschappen in eerste instantie hebben gekozen voor 

maatregelen die met eigen instrumenten en middelen kunnen worden uitgevoerd. Maatregelen die door 

andere partijen moeten worden genomen zijn nog niet betrokken in de afwegingen. Hier ligt voor het 

vervolg nog belangrijke kansen.  
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In de gederailleerde analyses die gaan plaatsvinden is het van belang om veel aandacht te besteden aan 

het uitwerken van maatregelen die op andere beleidsterreinen liggen. De opdracht voor het vervolg is om 

gemeenten intensief te betrekken bij het planproces en samen  in te zetten op kansrijke maatregelen en 

op integratie van met andere beleidssectoren. 

 

Kiezen maatregelen is maatwerk 

Tijdens de globale verkenning is door de betrokken partijen uit deze lijst van maatregelen per gebied en/of 

waterlichaam een keus gemaakt. Hierbij bleek dat niet in het algemeen kan worden vastgesteld wat 

relevante en effectieve maatregelen zijn. De effectiviteit en kosten van een maatregel worden 

hoofdzakelijk bepaald door de lokale omstandigheden. Vooral de toestand van het water (de huidige 

inrichting en waterkwaliteit) bepaalt welke maatregel relevant en effectief is. Als bijvoorbeeld de belasting 

van het watersysteem met nutrienten boven een bepaalde kritische factor is dat slaat het systeem. Zolang 

deze belasting niet wordt verminderd beneden een kritische factor zal het ecologisch effect van andere 

maatregelen beperkt zijn. De maatregelen moeten daarom altijd een samenhangend pakket zijn dat 

ingrijpt op de stoffen, structuur,stroming, soorten en schonen. 

 

Afwenteling nog niet in beeld 

De globale verkenning waren vooral gericht op de afzonderlijke onderdelen van het watersysteem,te 

weten grondwater, regionale wateren en rijkswater. Hierbij is nog niet de relatie tussen deze systemen 

bekeken. Belangrijke relaties zijn onder andere: 

- kwel van grondwater naar oppervlaktewater 

- regionaal water dat door middel van gemalen wordt uitgeslagen op rijkswater 

- rivierwater dat uiteindelijk in de Noordzee stroomt. 

- In stroom vanuit bovenstrooms buitenland.  

Afwenteling kan een belangrijke bron van verontreiniging zijn. In de gedetailleerde analyse is het daarom 

van belang om ook de relaties tussen de systemen in beeld te brengen. 

Vooral voor de Noordzee is dit cruciaal. De kwaliteit van de Noordzee is volledig afhankelijk van de 

kwaliteit van de grote rivieren en de lozingen van effluent.  
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4 OVERZICHT DOELBEREIK BELEIDSVARIANTEN 

Deelgebieden 

Per deelgebied zijn de effecten van de opgesteld maatregelpakketten geraamd.  

De beheersgebieden van waterschappen zijn in de afzonderlijke globale verkenningen verdeeld in 

deelgebieden. Deze verdeling was gebaseerd op de reguliere gebiedsindeling bij waterschappen, 

bodemsoort en/of waterlichamen. Dit heeft geleid tot 45 deelgebieden. In de rapportages zijn de resultaten 

gepresenteerd per deelgebied en/of voor het gehele beheersgebied.  

Voor grondwater is indeling in grote en kleine waterlichamen gebruikt die waren onderscheiden in de 

Karakterisering nota.  

 

Doelbereik beheersgebieden waterschappen 

In alle rapportages is het doelbereik van de beleidsvarianten aangeven. Het doelbereik is wisselend 

weergegeven, deels in percentages en deels in Stowa klassen. Het doelbereik wordt uitgedrukt in een 

percentage gerelateerd aan het werkdoel. Daarbij is 100% doelbereik gelijk aan volledige realisatie van 

het werkdoel.  

 

Als alle doelbereiken van deelgebieden en beheersgebieden worden uitgedrukt in een percentage en 

worden gemiddeld voor het geheel Rijn-west dan leidt dit tot de volgende conclusies. 

Als Beleidsvariant I Autonome uitvoering wordt gerealiseerd dan wordt het doelbereik geraamd op 5 tot 

20%  

Als Beleidsvariant II Fors  wordt gerealiseerd dan wordt het doelbereik geraamd op 30 tot 60%. 

De doelbereiken per deelgebied verschillen sterk. Er zijn 11 deelgebieden waarin met Beleidsvariant II het 

doelbereik op 100% wordt geraamd. Daarentegen zijn er ook 12 deelgebieden waar het doelbereik 

beneden de 50% ligt. In het diagram hiernaast zijn de doelbereiken per deelgebied weergegeven. 

Deze gegevens zijn ook weergegeven op bijstaande kaart 

 

Doelbereik in VHR gebieden 

In drie globale verkenningen zijn de resultaten gespecificeerd naar VHR gebieden. 

 

Doelbereik chemische doelen 

De maatregelen die zijn opgenomen in de beide beleidsvarianten hebben geen of een beperkt effect op de 

verontreiniging van oppervlaktewater met nutrienten, zware metalen, PCB, PAK’s, bestrijdingsmiddelen en 

overige prioritaire stoffen. Dit betekent dat in de vervolgfase brongericht beleid moet worden ontwikkeld op 

landelijk en regionaal niveau.  

Overzicht van de conclusie die zijn getrokken ten aanzien van het effectbereik doelen voor stoffen: 

� Nutrienten: stikstof en fosfor blijven twee tot vijf keer de norm overschrijden. In een aantal 

deelgebieden (van Rivierenland en Stichtse Rijnlanden) wordt wel aanzienlijke verbetering 

geraamd. 

� Zware metalen: koper (2 x norm), nikkel (lokaal 2 x norm), zink (2 x norm) 

� Overige organische verontreinigingen (PCB, PAK en bestrijdingsmiddelen, wisselende 

normoverschrijding). 

� De mate waarin deze stoffen een probleem vormden verschilde per regio, maar verschilde ook 

tussen regionaal water en rijkswater. PCB en de PAK vormen bijvoorbeeld vooral op de 

rijkswateren een probleem. In de regionale wateren vormen de nutriënten weer een veel groter 

probleem.  

� Niet alle stoffen bleken gemeten te worden. De dataset voor de zware metalen is beperkt, die 

voor de organische verontreinigingen is vaak incompleet.  

� Op grond van projectmatige metingen wordt verwacht dat bestrijdingsmiddelen in specifieke 

gebieden de norm stevig overschrijden. Hormoonachtige stoffen en medicijnresten, die door de 

zuiveringen worden geloosd, kunnen mogelijk een probleem vormen. 

� Vanwege het globale karakter van de Globale Verkenningen worden zijn locale problemen niet 

zichtbaar. Een ervan zijn/is de koelwaterlozingen van industrieën. Deze vormen een probleem 

mdat in de zomermaanden de temperatuur van het oppervlaktewater de grens van de maximale 

temperatuur nadert of wordt bereikt. De bron voor de koelwaterlozingen zijn de langs de 

oppervlaktewateren gelegen industrieën. Te hoge temperaturen hebben grote invloed op 

ecologische systemen 
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Noordzee 

Knelpunten zijn aanwezig in de Zeeuwse kust, Noordelijke Deltakust, en de Hollandse. 

Het betreft overschrijdingen van prioritaire stoffen (o.a. TBT, Nikkel, Lood, Cadmium 

Antraceen), Overige stoffen (TFT, PCB ‘s,) en Fosfor en Stikstof 

 

Belangrijkste chemische bronnen zijn: 

• doorbelasting stroomgebieden Rijn-west Maas en Schelde  

• atmosferische depositie (nikkel, TFT) 

• zeescheepvaart en recreatievaart  

• baggerstort (TBT, nikkel, lood, cadmium) 

•  

Belangrijkste niet-chemische bronnen: 

• Boomkorvisserij 

• Lozing van ballastwater 

• Vaargeulonderhoud 

 

Onomkeerbare hydromorfologische ingrepen zijn: 

• Landaanwinning (Maasvlakte) 

• Af/aanvoer ingreep (meer afvoer via Nieuwe Waterweg t.g.v. Deltawerken) 

• (Zee)kerende dammen/barrières (Deltawerken: Oosterscheldedam, Brouwersdam) 

• Oeververdediging (diverse dammen en dijken) 

• Af/aanvoer ingreep (Deltawerken: Oosterscheldedam, Brouwersdam) 
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Doelbereik  in rijkswateren 

Voor de rijkswateren wordt geraamd dat de ecologische doelen worden gehaald in 2027. Hieronder is 

schematisch het verwachte doelbereik in de periode tot 2027 aangegeven. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Voor de het halen van de waterkwaliteitsdoelen voor stoffen wordt verwacht dat de doelen in de 

rijkswateren niet bereikt worden, ook niet in de variant Fors.  

 

Voor het halen van de doelen moet de belasting vanuit het buitenland en van de regionale watersystemen 

sterk worden gereduceerd. Er zullen echter notoire probleemstoffen blijven (bijv PAK en metalen) 

waarvoor het halen van de doelen, zelfs op lange termijn, erg  onwaarschijnlijk blijft. Voor deze stoffen zal 

ontheffing aangevraagd moeten worden. 

 

Voor waterbodemsanering, een interne bron van nalevering naar het water, is ingeschat welke verbetering 

het saneringsprogramma oplevert aan de (lokale) waterkwaliteit. Nochtans blijft de verwachte bijdrage van 

waterbodemsanering aan kwaliteitsverbetering op het schaalniveau van waterlichamen moeilijk concreet te 

maken. 

 

 

Doelbereik in grondwater 

In de huidige situatie voldoet het grondwater in 10 van de 15 VHR-gebieden binnen GWL-zand niet aan de 

KRW-maatlat, namelijk het grondwater regiem dat nodig is om de instandhoudingsdoelen te bereiken. 

Hiervoor kan het doelbereik gesteld worden op 33 % (67 % voldoet namelijk niet). Met het beperkte 

maatregelenpakket is geschat dat de situatie in 7 VHR nog niet voldoet. Het doelbereik is dan gestegen 

naar 55 %. Met deze systematiek is voor elk thema nagegaan wat het doelbereik nu is en in hoeverre de 

doelgaten hierin met de maatregelenpakketten worden opgelost.  

Het resultaat hiervan is weergegeven in figuur 1. Geconcludeerd is dat de knelpunten in het beperkte 

pakket voor een significant deel worden weggenomen en dat de doelen in het maximale pakket vrijwel 

overal zullen worden bereikt. Met het forse resteren nog een aantal duidelijke knelpunten voor verdroging 

en bodemsanering. 
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5        KOSTEN 

 

5.1 Kosten voor regionale watersystemen 

 

In alle globale verkenningen zijn de kosten geraamd van de beleidsvarianten Autonomen uitvoering en 

Fors. In de tabel hieronder zijn de kosten weergegeven investering tot 2015 (of gefaseerd tot 2027) en in 

kosten per jaar. 

In een aantal rapportages zijn de kosten weergegeven in investering. Om deze kosten vergelijkbaar te 

maken met kosten per jaar zijn de bedragen omgerekend, uitgaande van een afschrijving van 25 jaar en 

een rentevoet van 4,5%, tot kosten per jaar. 

In een aantal rapportage zijn de kosten per jaar (kapitaalslasten en exploitatie) weergegeven. Om deze 

kosten vergelijkbaar te maken met de investering bedragen van andere waterschappen is de netto 

contante waarde berekend (25 jaar annuïteit, 4,5% rente). In onderstaande tabel zijn deze gegevens 

opgenomen. 

 

In de kostenberekening  zijn niet altijd dezelfde kostenposten meegenomen waardoor grote verschillen in 

verwachte kosten ontstaan. Hoogheemraadschap Rijnland  (HHR) houdt bijvoorbeeld rekening met een 

grote investering in het aanpassen van zuiveringen en in afkoppelen. De totale investering stijgt daardoor 

tot 6000 mln. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSeK) hebben in de raming 

alle kosten voor het zuiveringsinstallaties en rioleringbeheer meegenomen. Daarentegen hebben 

Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier deze kosten niet of 

beperkt meegenomen. In onderstaand overzicht is daarom ook aangegeven welke bedragen zijn 

meegenomen in de raming. 

 

KOSTEN  in mln € (opgave op basis van globale verkenningen) 

 I II Awzi 

in I 

Awzi 

in II 

Riolering 

in I 

Riolering 

in II 

Afko

p. In 

II 

Land

b.in II 

 Inv jaar Inv jaar       

HHD 90 6 800 54 2 15 3 4 0 4 

AGV 425 29 665 45 93 (I) 0  7,2 (I) 0  0 10,7 

(I) 

RVL 300 20 600 41 62 (I) 0 123 (I) 0 50 (I)  

HHR 1750 118 6000 405 62 106 25  256 0 

HHSK 965 65 1550 105 38 0 15 0 0 0 

HSRL 135 9 325 22       

WHD 336 23 651 44 17 (I) 25 (I) 44 (I) 86 (I)   

HHNK 455 31 675 46 0 9 (I) 0 0 0 0 

Totaal 4456 278 11266 718       

Toelichting 

Inv Investering in de periode 2009-

2015 

Afkop. In II De kosten voor afkoppelen die 

zijn meegenomen in variant II 

Jaar Kosten per jaar (kapitaalslasten 

en exploitatie) 

Landb. In II JDe kosten voor kopen van 

landbouwgrond 

Awzi in I De kosten  voor aanleg, beheer 

en onderhoud awzi die zijn 

meegenomen in variant I 

(I) Het bedrag is een investering 
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Vergelijking extra kosten met huidige kosten (2005) 

 

In 2005 is het totaal bedrag dat jaarlijks wordt door de waterschappen in Rijn-west besteed aan 

het waterkwaliteitsbeheer 571 mln. Zie onderstaande 

verdeling. 

 

Uit de globale verkenningen blijkt dat als gevolg van de KRW 

er aanvullend op de autonome uitvoering de jaarlijkse kosten 

met ongeveer 155 mln stijgen. Dit is verschil tussen 

Beleidsvariant I en Beleidsvariant II, zie de tabel met 

gecorrigeerde kosten. 

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de in deze 

kostenraming de kosten voor het lokaal aanpassen van de 

zuivering van awzi’s niet is meegenomen. Deze kosten 

verschillen sterk per regio. 

 

Een stijging van de jaarlijkse kosten met 155 mln betekent dat 

ten opzichte van 2005 de jaarlijkse kosten van de 

waterschappen met ongeveer 25% zullen stijgen.  

 

 

1) Deze getallen zijn ontleend aan Begrotingsvergelijking 2005, een uitgaven van de vereniging 

van Directeuren van waterschappen. 

 

 

 Totaal water-

kwaliteits-

beheer  mln/jaar 

 in 2005 1) 

HHD 91 

AGV 91 

RVL 65 

HHR 72 

HHSK 41 

HSRL 59 

WHD 73 

HHNK 79 

  

Totaal 571 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten per jaar 

per waterbeheerder voor Beleidsvariant I en Beleidsvariant II in mln.

0

10

20

30

40

50

60

HHD AGV RVL HHR HHSK HSRL WHD HHNK

I

II



  

 
Zomernota Rijn-West/ ,  

MC-BP20060109 - 21 - 

 

Omdat in de kostenraming enkele grote kostenposten verschillend zijn opgenomen is hieronder 

aangegeven wat de kosten zijn als de kosten voor zuivering van awzi, riolering, afkoppelen en landbouw  

niet worden meegenomen. De resultaten van deze gecorrigeerde kosten staan in onderstaande tabel. 

 

KOSTEN (gecorrigeerd,  

aftrek awzi, riolering en afkoppelkosten) 

 I II 

 Inv jaar Inv jaar 

HHD 15 1 460 31 

AGV 325 22 565 38 

RVL 240 16 490 33 

HHR 475 32 540 37 

HHSK 133 9 770 52 

HSRL 135 9 325 22 

WHD 275 19 540 37 

HHNK 455 31 684 46 

Totaal 2053 139 4374 296 

 

Fasering overwegen 

Uit de kostenraming blijkt dat in de periode 2009-2015 door waterschappen en gemeenten in Rijn-west  in 

totaal 4 tot 5 miljard moet worden geïnvesteerd in het waterkwaliteitsbeheer. Het is de vraag of het 

realiseren van dergelijke investering in dit tijdbestek haalbaar is. In de vervolguitwerking moet worden 

bezien of dit haalbaar is. Hierbij moet de fasering worden afgestemd op: 

- omvang van de investeringen 

- de medewerking van betrokken partijen 

- de periode waarop ecologische effecten optreden 

- het samenlopen met andere maatregelen en ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Kostenplaatje nog niet compleet 

Bovenstaande kosten hebben alleen betrekking op de directe kosten van waterbeheerders en gemeenten. 

In de raming zijn nog niet meegenomen: 

- de kosten voor belangen en overige maatschappelijke gevolgen 

- de kosten die moeten worden gemaakt om afwenteling naar andere watersystemen te 

voorkomen. 

 

Kosten voor gemeenten 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat niet alle globale verkenningen de kosten voor het rioleringsbeheer zijn 

meegenomen. In de gedetailleerde analyses zal dit beter in beeld komen. 

In totaal in Beleidsvariant I Autonome uitvoering is in totaal een investering van 690 mln opgenomen. 

Aanvullend hierop wordt voor Beleidsvariant II Fors een extra investering geraamd van 150 mln euro.  
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SAMENVATTEND OVERZICHT  

KOSTEN EN DOELBEREIK PER BEHEERSGEBIED WATERSCHAPPEN 

Doelbereik Chemie  kosten per 

jaar  
Extra 

kosten per 

jaar 

Doelbereik 

ecologie 
ZM BM PN PS 

Op-

merkingen 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Heel het gebied (incl. waterlichamen) 

I: Autonoom  31 9% 20% 10%  50% 

II: KEA 46 

25 

25% 50% 75%  99% 

 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

Heel het gebied (incl. waterlichamen) 

I: Autonoom  65 0%     

II: KEA 105 

40 

7%     

 

Waterlichamen 

I: Autonoom   1%     

II: KEA  

 

30%     

 

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 

Heel het gebied (incl. waterlichamen) 

I: Autonoom  9 25% 65% 100% 90% 100% 

II: KEA 22 

13 

100% 70% 100% 100% 100% 

 

Waterlichamen 

I: Autonoom   10-25% 65% 100% 90% 100% 

II: KEA  

 

95-100% 70% 100% 100% 100% 

 

Waterschap Rivierenland 

Heel het gebied (incl. waterlichamen) 

I: Autonoom  20 45% 60% 90% 90% 100% 

II: KEA 41 

21 

75% 70% 100% 100% 100% 

 

Waterlichamen 

I: Autonoom   45%  

II: KEA  

 

90%  

 

AGV  

Waterlichamen 

I: Autonoom  29 25%  

II: KEA 45 
16 

35%  

 

Waterschap Hollandse Delta 

Heel het gebied (incl. waterlichamen) 

I: Autonoom  23 65%  60%   

II: KEA 44 
21 

95%  95%   

 

Hoogheemraadschap van Delfland 

Waterlichamen 

I: Autonoom  6 0-20% 10% 20% 1%  

II: KEA 54 

48 

20-40% 15%  1%  

 

Hoogheemraadschap van Rijnland 

Heel het gebied (incl. waterlichamen) 

I: Autonoom  120 45% 30% 

II: KEA 405 
285 

65% 55% 
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5.2 Kosten voor het grondwaterbeheer. 

 

Tabel 3, Kosten beleidsvarianten grondwater Rijn-West 

Scenario  
 Verdroging Bodemsanering Bestrijdingsmiddelen Nitraat e.a. 

meststoffen 

Beperkt 

 

€ 55  

 

 

€ 58 à 98 miljoen € 0,5 miljoen per 

jaar 

 

€ 0,5 miljoen 

(investering) 

 

Fors 
 

 

€ 181miljoen  € 65 à 111 miljoen € 18 miljoen per jaar 

 

€ 0,5 miljoen per 

jaar 

€ 0,5 miljoen 

(investering) + 

 

Maximaal 
 

€ 346 miljoen  

 

€ 100 à 150 miljoen 

 
l€ 60 miljoen per 

jaar 
 

€ 43 miljoen 

(investering) + 

€ 2 miljoen per jaar 

+ 

 

 

De kosten voor verdrogingsbestrijding zijn veelal jaarlijkse kosten in de vorm van compensatie aan 

landbouw, gesommeerd over de periode vanaf 2006 tot en met 2020. Ze kunnen gezien worden als 

investeringskosten, omdat uit de praktijk in het verleden gebleken is dat na zo’n periode deze kosten niet 

meer nodig zijn. De kosten die voor verdrogingsbestrijding in huidig beleid zijn begroot of gereserveerd, 

liggen in de orde van 25 à 40 miljoen voor de planperiode tot 2013. Dit is beduidend minder als hier 

begroot, temeer als bedacht wordt dat in het huidige beleid de maatregelen gericht zijn op de EHS en niet 

specifiek op de VHR-gebieden. 

Ook de kosten voor bodemsanering kunnen gezien worden als investering, omdat ervan wordt uitgegaan 

dat de kosten voor sanering en daarvoor benodigde onderzoeken grotendeels binnen de periodetot 2015 

worden gemaakt. De kosten voor de bestrijding van diffuse bronnen van bestrijdingsmiddelen en 

meststoffen zijn vaak jaarlijkse kosten voor stimulering van landbouw (minder gebruik) en gemeentes 

(alternatieve onkruidbestrijding). Mogelijk nemen deze kosten op de lange termijn af omdat dan 

goedkopere alternatieve methodes worden ontwikkeld en de bedrijfsvoering hierop meer ingespeeld raakt. 

In de verkenning is slechts globaal ingegaan op de vraag wie per maatregel de kosten zal moeten dragen. 

Het lijkt echter aannemelijk, dat de Provincies de meeste kosten zullen moeten dragen en dat tegelijkertijd 

vanuit het Rijk de instrumenten hiertoe uitgebreid zullen moeten worden. 

 
5.3 Kosten voor rijkswateren 

Totale kosten alle rijkswateren Beperkt Fors Fors excl. 

megaprojecten 

Voorstel 

programmering 

Totale kosten 2007-2027:     

    H&I 2007-2010 99 99 99 99 

    Aanvullende maatregelen 528 7331 2118 1448 

    Totaal 632 7430 2217 1547 

     

Per jaar 2007-2027:     

    Totaal 30 354 106 74 

    Huidig H&I budget 27 27 27 27 

    Totaal als % huidig H&I 111% 1311% 393 % 274 % 

 

Pm  

kosten specificeren voor Rijn-west 
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Inleiding 

Naar aanleiding van de globale verkenningen voor acht beheersgebieden van waterschappen, 

rijkswateren en grondwater kunnen conclusies geworden getrokken voor de vervolgfase ten aanzien van: 

1. Mate van doelbereik,  

2. Uitvoerbare en kansrijke maatregelen; 

3. Kosten en lastenstijging 

4. Onderwerpen voor uitwerking op rijksniveau 

5. Leerpunten voor vervolgfase  

 

6.1 Mate van doelbereik 

Het doel van de globale verkenning is om een globaal beeld te krijgen van de effecten die te verwachten 

zijn van de maatregelen.  

 

Resultaten globale verkenningen 

• Waterbeheerders geven al vooruitlopend op het meer verplichtend beleid van de KRW invulling 

aan de ambities om de waterkwaliteit te verbeteren en hiermee worden de doelen voor ecologie 

van 5 tot 20% gehaald.  

• Er zijn regionale verschillen in het doelbereik. In 4 deelgebieden wordt geraamd dat met 

autonoom beleid het doelbereik hoger ligt dan 75%. Daarentegen zijn er 7 deelgebieden waar het 

doelbereik lager ligt dan 25%.  

• Als het autonoom beleid wordt aangevuld met watersysteemmaatregelen en enkele maatregelen 

van de andere oplossingsrichtingen zoals lokaal aanpassen zuivering Rwzi, afkoppelen en 

reduceren overstorten (beleidsvariant II Kosteneffectiviteit), dan stijgt het doelbereik tot gemiddeld 

30 tot 60% . Het aantal deelgebieden waarin de doelen geheel of bijna worden gerealiseerd is 

dan toegenomen tot 11. Maar er zijn ook deelgebieden waar een beperkte voortgang wordt 

geboekt. In 7 gebieden blijkt het doelbereik beneden de 50%. 

• Voor rijkswateren wordt verwacht dat de ecologische doelen kunnen worden gerealiseerd waarbij 

ervan uitgegaan dat het bestaande budget voor herinrichting tot vier keer wordt verhoogd en 

maatregelen gefaseerd worden uitgevoerd tot 2027. Het is dan wel noodzakelijk om tegelijkertijd 

de belasting met stoffen vanuit het buitenland, awzi’s en vanuit landbouw sterk terug te dringen. 

Dit geldt in versterkte mate voor de Noordzee die voor het behalen van de doelen vrijwel geheel 

afhankelijk is van maatregelen bovenstrooms. 

• In de maatregelenpakketten worden vooral watersysteemmaatregelen ingezet. Ondanks dat de 

doelen voor de KRW niet overal worden gehaald wordt door het op grote schaal herinrichten van 

watergangen en plassen zichtbaar de ecologische kwaliteit verbeterd. Harde en steile oevers 

verdwijnen en  watergangen en plassen die heel lang troebel zijn geweest veranderen in goed 

functionerende ecosystemen met helder water. 

• In de onderzochte beleidsvarianten zijn naast de ‘watersysteemmaatregelen’ en ‘end-of-pipe 

maatregelen’ alleen locale bron- en r.o.maatregelen opgenomen, daardoor is het doelbereik op 

terrein van de probleemstoffen (chemisch en nutriënten) zeer beperkt 

• Het effect van de maatregelpakketten op het halen van de normen voor chemie is gemiddeld zeer 

beperkt. In een aantal gebieden waar met het autonoom beleid voor stoffen een goede 

uitgangssituatie is zijn de doelenwel haalbaar. Maar in een groot deel van Rijn-West, ook voor 

rijkswateren,  wordt geraamd dat met het autonoom beleid en met de inzet van het 

beleidsscenario Fors de doelen niet worden gehaald. 

• Maar in twee globale verkenningen is het doelbereik voor chemische doelen  gekwantificeerd. In 

de overige rapportages zijn alleen kwalitatieve conclusies opgenomen. 

• Met het beleidsscenario Fors voor het grondwaterbeheer wordt het doelbereik voor mest, 

bestrijdingsmiddelen en verdroging (met uitzondering van de duinen) boven de 90%. Alleen door 

inzet van beleidsscenario Maximaal is volledig doelbereik mogelijk. Alleen bestrijdingsmiddelen 

blijven dan een probleem in de duinen. 

• In drie verkenningen wordt aangegeven wat het doelbereik in specifieke gebieden zoals 

Waterparels, VHR gebieden en gebieden met de zwemwaterfunctie is. Het doelbereik in deze 

gebieden is over het algemeen substantieel hoger dan het gemiddelde in het beheersgebied.  
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Bestuurlijk vermogen 

Er zijn voor overheden de volgende 

mogelijkheden om doelen te realiseren 

(Nooteboom 2006): 

• Zelf doen  

• Via regelgeving en instrumenten 

(vergunningen e.d) 

• Via overleg en samenwerking in 

netwerken 

• Via adaptieve netwerken 

In de globale verkenningen is vooral ingezet 

op “Zelf doen” en “via regelgeving en 

instrumenten”. Voor het vervolg moet vooral 

spoor van “overleg en samenwerking in 
netwerken” worden ontwikkeld. 

Afstemmen op ruimtelijke en economische 

ontwikkelingen 

De bollenteelt, glastuinbouw, boomteelt 

(sierteelt), fruitteelt, akkerbouw en grasland zijn 

belangrijke bronnen van nutriënten en 

bestrijdingsmiddelen. De kapitaalintensieve 

teelten (bollen, de boom – en sierteelt en de 

glastuinbouw) veronderstellen een goed 

economisch perspectief maar op de langere 

termijn zijn akkerbouw en grasland minder 

optimistisch hierover. Als deze ontwikkelingen 

worden bevestigd kan hierop met regionaal 

maatwerk worden ingespeeld.  

Voor gebieden met beperkt economisch 

perspectief en een aanzienlijke bijdrage aan de 

belasting van vermestende stoffen is het 

gewensteen  functietransformaties realiseren 

naar emissiearme functies. Naast een directe 

bijdrage aan de emissie reductie kunnen 

hierdoor bufferzones worden gerealiseerd voor 

gebieden  waar de emissies minder ver  kunnen 

worden teruggebracht.  
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Redenen voor het niet halen van de ecologische doelen  

• Beleidsvariant II Kosteneffectief bestaat voornamelijk uit watersysteemmaatregelen en enkele 

maatregelen van de andere oplossingsrichtingen. Deze maatregelen zijn niet voldoende als in de 

bestaande situatie het watersysteem teveel wordt belast met nutriënten en bestrijdingsmiddelen. 

In de beheersgebieden van st. Rijnlanden en Rivierenland is een aanzienlijk doelbereik mogelijk, 

tot 100%, omdat in deze gebieden de belasting met stoffen lager is en watersysteemmaatregelen 

daardoor een groot effect hebben. Ligt de belasting met stoffen nog te hoog, zoals bijvoorbeeld in 

de beheersgebieden van Amstel, Gooi en Vecht, Delfland, Rijnland en Noorderkwartier dan zijn 

alleen inrichtingsmaatregelen onvoldoende. 

• In de globale verkenning zijn de bestaande ruimtelijk functies als uitgangspunt genomen. In een 

aantal deelgebieden kunnen de doelen alleen worden gehaald als de bestaande ruimtelijke 

functie, zoals intensieve landbouw, glastuinbouw, bloembollen en bomen worden verplaatst. In de 

globale verkenning was het verplaatsen van ruimtelijke functies niet opgenomen. 

• Een aantal diepe polders wordt belast met een grote kwelstroom die door natuurlijke oorzaak 

fosfaat bevat. Hierdoor wordt het halen van ecologische normen (bijna) onmogelijk. 

• Het doelbereik in VHR gebieden en Waterparels wordt gemiddeld hoger geraamd dan de overige 

gebieden omdat deze gebieden veelal ruimtelijk worden beschermd.  De belasting met stoffen is 

hierdoor minder waardoor watersysteemmaatregelen effectief kunnen zijn. 

 

Het doelbereik van het autonoom beleid is laag omdat: 

• door het autonoom beleid vooral een sterke achteruitgang van de waterkwaliteit wordt 

voorkomen. In bebouwde gebieden vereist een standstil van de waterkwaliteit al aanzienlijke 

investering in onder andere in afvalwaterzuivering en rioleringsbeheer. 

 

De normen voor chemie worden niet gehaald omdat: 

• In de globale verkenningen maatregelen beperkt of niet zijn meegenomen. Er is te weinig kennis 

van maatregel-effect relaties en een groot aantal van de relevante stoffen wordt nog niet of 

beperkt gemeten. Het inzicht in de nitraat en fosfor is wel voldoende. Maar bestrijdingsmiddelen, 

zware metalen, PAK’s en overige prioritaire stoffen zijn nog maar zeer beperkt opgenomen in de 

meetprogramma’s. De rapportages zijn daarom gebaseerd op een beperkt aantal metingen. 

Omdat er weinig effect is in de huidige situatie en de bronnen van vervuilingen kunnen 

waterbeheerders alleen in het algemeen aangeven wat het effect is van maatregelen. 

 

Dit betekent voor het vervolg dat: 

• vooral ingezet moet worden op het uitwerken van generiek beleid om de belasting met stoffen 

(m.n. nutriënten, zware metalen en bestrijdingsmiddelen) terug te dringen. Dit moet vervolgens 

worden aangevuld met een slimme combinatie met regionale maatwerk oplossingen. Daarbij is 

een gedifferentieerde benadering van de verschillende stoffengroepen noodzakelijk, aangevuld 

met een functie gerichte en gebiedspecifieke benadering. 

• door provincies en gemeenten aangegeven moet worden welke ruimtelijke ontwikkelingen zij de 

komende jaren verwachten en in hoeverre het verplaatsen van bepaalde ruimtelijke functies, al 

dan niet in combinatie met andere beleidsdoelen, kan worden meegenomen in de gedetailleerde.. 

 

6.2 Uitvoerbare en kansrijke maatregelen 

Het doel van de globale verkenningen is om op hoofdlijnen te bepalen welke maatregelen in de 2
e
 ronde 

verder worden uitgewerkt en het benoemen van de maatregelen die afvallen.  

 

Resultaten 

• Bijna alle waterschappen (met uitzondering van Hoogheemraad van Rijnland) hebben de globale 

verkenningen uitgevoerd per deelgebied en niet op het niveau van het beheersgebied. In totaal 

zijn er in Rijn-west 44 deelgebieden (onderscheiden die deels zijn gebaseerd op de 

waterlichamen (o.a.  AGV en Delfland) of ruimtelijke indeling van het beheersgebied (o.a. 

Noorderkwartier en Hollandse Delta). Of beide indelingen zijn gecombineerd (o.a. Schieland, St. 

Rijnlanden en Rivierenland). Vervolgens is per onderscheiden deelgebied een maatregelpakket 

op maat gemaakt. Hierbij is, deels in overleg met andere partijen een selectie gemaakt van 

relevante maatregelen uit de groslijst van mogelijke maatregelen. De globale verkenningen 

hebben in de praktijk een gebiedsgerichte invullingen gekregen. 

• De maatregelpakketten die tot stand zijn gekomen door maatwerk per gebied blijken in hoofdlijn 

vooral te bestaan uit watersysteemmaatregelen die zijn aangevuld met een beperkt aantal 

maatregelen van de andere oplossingsrichtingen.  
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• De volgende  kansrijke maatregelen worden onderscheiden: 

- watersysteem maatregelen; 

- verscherping handhaven en toezicht; 

- meeliften met RO ontwikkelen; 

- aansluiten bij EHS. 

• In de beleidsvariant II Fors zijn niet maatregelen opgenomen die bijzondere hoge kosten met 

meebrengen en/of grote sociaal-economische gevolgen kunnen hebben zoals: 

- een stringente aanpassing van het generieke beleid voor stoffen; 

- grootschalig aanpassen van de ruimtelijke functies; 

- grootschalig afkoppelen van regenwater. 

• Bij een deel van de gebiedsgerichte verkenningen zijn aanpassingen van het rioleringssyteem 

meegenomen. 

• In beleidsvariant III maximale inzet, die door twee waterbeheerders is uitgevoerd, zijn 

bovenstaande maatregelen wel meegenomen. 

• De effecten van aanpassing van zuiveringen van rwzi verschillend wordt beoordeeld in de 

rapportages.  

 

Deze maatregelpakketten zijn gekozen omdat: 

• omdat verbetering van de (ecologische) waterkwaliteit vooral maatwerk is. Effectieve 

watersysteemmaatregelen kunnen alleen worden bepaald op basis van de specifieke kenmerken 

van het gebied.  

• deze maatregelen  in hoofdzaak door waterbeheerders en gementen zelf kunnen worden 

uitgevoerd. Ingrijpende maatregelen zoals aanpassing generiek beleid en ruimtelijke functies zijn 

maar beperkt uitgewerkt omdat hier veel meer partijen bij moeten worden betroken. Het accent 

van de pakketten ligt dus op het zelf doen en het regelen via handhaving en vergunning (zie 

naastliggend tekstkader). Het overleg tussen partijen is nog onvoldoende ontwikkeld om 

gezamenlijk afwegingen te maken en te besluiten om maatregelen ten nemen die ingrijpende 

gevolgen hebben voor de ruimtelijke inrichting en voor belangen.  

 

Dit betekent voor het vervolg: 

• dat deze in eerste instantie gericht zal zijn op het aangeven van het doelbereik dat mogelijk is 

met de inzet  van maatregelen van de partijen in de regio. 

• dat waterbeheerders en gemeenten in eerste instantie een kosteneffectief pakket van 

Watersysteemmaatregelen en het stringent inzetten van vergunning en handhaving uitwerken. 

• dat ook de maatregelen die gemeenten en waterschappen kunnen nemen ten aanzien van 

lozingen uit de waterketen end-of-pipe) verder worden uitgewerkt. 

• dat Rijk en regio goed moeten kijken naar aanpassing van de mix generieke/regionaal beleid en 

naar de mate waarin internationaal sprake is van een level playing field en synergie op 

landsgrenzen overstijgende stroomgebiedsschaal 

• dat  regionale partners kansrijke gebieden moeten benoemen evenals kansarme gebieden met 

een ernstige handicap uit het oogpunt van waterkwaliteitsverbetering 

• dat snel moet worden vastgesteld door rijk, provincie en gemeenten welke ruimtelijke 

ordeningsmaatregelen wel en niet kunnen worden betrokken bij de gedetailleerde uitwerkingen. 

In eerste instantie gaat het hierbij om meeliften met  ruimtelijke ontwikkelingen en in tweede 

instantie om het  aanpassen van ruimtelijke functies. 

• dat snel moet worden vastgesteld door rijk en provincie welke generieke maatregelen ten aanzien 

van stoffen kunnen worden ook alleen meegenomen  

• dat voor het afwegen van maatregelen die gevolgen hebben voor belangen (zoals de landbouw) 

en de ruimtelijke inrichting wordt per gebied een overlegkader/netwerk gecreëerd met alle 

betrokken partijen. 

• dat effecten van aanpassen van zuiveringen van rwzi per waterlichaam in beeld moeten worden 

gebracht. 
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6. 3 Kosten en lastenstijging 

Het doel van de globale verkenning was om een beeld te krijgen van de te verwachten kosten van  

maatregelen. 

 

Resultaten 

• De totale investering tot het jaar 2015 (maar met mogelijke uitstel tot 2027) door de regionale 

waterbeheerders in Rijn-West in Beleidsvariant I Autonome uitvoering wordt geraamd op € 2 tot 3 

miljard. De investeringen van individuele waterschappen variëren van € 90 tot 965 mln.(exclusief 

grootschalige investeringen in afkoppelen) 

• Als de beleidsvariant Grof wordt uitgevoerd, stijgen de totale investeringen als gevolg van de KRW 

in de periode 2009 –2027 met  ongeveer € 2 miljard. De hoogte van de extra investeringen van 

individuele waterschappen varieert van € 200 tot 600 mln. 

• Uit de globale verkenning blijkt dat als de minst effectieve maatregelen (nihil/ zeer beperkt effect) 

van waterschappen en gemeenten niet worden uitgevoerd de extra kosten van variant II met 15% 

afnemen tot 1,7 miljard.  

• Als de maatregelen van waterschappen en gemeenten in de gebieden met het laagste doelbereik  

niet worden uitgevoerd dan kunnen de extra kosten van variant II met 30% afnemen tot 1,4 miljard. 

• Voor rijkswateren in Rijn-West is een investering geraamd van € 112 mln (variant ‘beperkt’) tot € 

338 mln (variant ‘fors’) voor watersysteemmaatregelen. De bandbreedte voor extra investeringen in 

rijkswateren voor Rijn-West ligt daarmee  tussen 1 tot 4 maal het huidige budget. 

• Voor grondwater is een investering geraamd van € 150 mln (beperkt)  tot € 1,5 miljard (maximaal). 

• De kosten voor het grondwater naar verwachting door de Provincies moeten worden gedragen en 

dat hiervoor door het Rijk de instrumenten moet worden uitgebreid  

• Dat de kostenberekeningen alleen betrekking hebben op de directe kosten van maatregelen en niet 

op de kosten die betrokken belangen moeten maken als gevolg van de maatregelen en sociale – en 

economische gevolgen. 

• De kosten en de maatregelen nog niet zijn verdeeld naar sectoren en de consequenties voor 

tarieven zijn nog niet bepaald. 

 

De grote investeringen worden vooral veroorzaakt; 

• Bij regionale wateren door: 

- het aanpassen van de zuivering van awzi; een deel van de waterschappen heeft het 

aanpassen van de zuivering meegenomen in het maatregelenpakket. Hiermee zijn 

aanzienlijke investeringen gemoeid. 

- Het verwerven van gronden voor herinrichting van watergangen, zoals het verbreden of 

het aanleggen van natuurvriendelijke oevers; 

- Grootschalig verwijderen van (verontreinigde) bagger; 

- Het aanpassen van rioleringssystemen. 

• Bij rijkswateren door: grootschalige herinrichtingsprojecten 

• Bij grondwater door:   Niet meer of beperkt gebruiken bestrijdingsmiddelen bij gemeenten 

- compensatie van de landbouw bij verdrogingsbestrijding 

- bodemsanering 

 

Dit betekent voor het vervolg dat: 

• Voor een volledig beeld van de kosten als gevolg van de KRW ook economische consequenties 

en gevolgen belangen moeten worden bepaald; 

• Vanwege de grote investering overwogen moet de fasering van de investering af te stemmen op. 

- de acceptatie van de lokale lastenstijging; 

- de mogelijkheden voor lokale lastenstijging; 

- een aantal maatregelen niet kunnen worden afgedwongen (b.v. grond beschikbaar 

stellen voor natuurvriendelijke oevers, stoppen met bestrijdingsmiddelen) 

• De pakketten zullen goedkoper worden gemaakt door maatregelen met een laag effect niet meer 

mee te nemen, globale raming 15% 

• Voor een volledig beeld van de kosten als gevolg van de KRW ook de lastenstijging, de sociale- 

en economische consequenties voor sectoren en de baten moeten worden bepaald; 

• Afgewogen kan worden in welke gebieden met relatief eenvoudig en goedkope maatregelen de 

doelen in 2015 kunnen worden gerealiseerd en in welke gebieden relatief dure en ingrijpende 

maatregelen nodig zijn en de uitvoering kan worden gefaseerd. 

• Op korte termijn aan te geven voor welke gebieden het niet of zeer moeilijk wordt om de doel te 

halen en doelverlaging aan de orde is. 

 



 

Zomernota Rijn-West/ ,  
MC-BP20060109 - 32 - 

 

Landelijke afweging landbouwbeleid 

Voor de belasting van nutrienten is de 

landbouw een belangrijke bron. Het 

behoud van deze voor de Nederlandse 

economie belangrijke bedrijfstak maakt 

echter allereerst een landelijke afweging 

noodzakelijk over de inzet van generieke 

emissie beperkende maatregelen in de 

landbouw en het daarmee 

samenhangende verzoek van ontheffing 

en doelverlaging. Criteria daarbij zijn 

“level playing field”, disproportionele 

kosten en behoud van een economische 

belangrijke functies. 

Voor het generieke beleid is 

evenwichtsbemesting reeds 

voorgenomen beleid. Het rijk moet het 

tijdstip aangeven waarop dit beleid is 

ingevoerd. 
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6.4 Onderwerpen voor nadere uitwerking ten behoeve van gedetailleerde analyse 

Een van de hoofddoelen was het benoemen van onderwerpen die op rijksniveau moet worden uitgewerkt 

en/of worden vastgesteld (o.a financieel en instrumenten). De volgende conclusies kunnen worden 

getrokken. 

• Uitgangspunt voor de globale analyse was een verdeling van de wateropgave over de 

verschillende wateren (waterlichamen, wateren in de Natura2000 gebieden, parels en overige 

wateren). Dit is in deze rapportage slechts ten dele uitgewerkt. In de detail analyse zal deze 

uitwerking breed moeten worden opgepakt tbv een totale bestuurlijke afweging over inzet en 

doelbereik voor de KRW opgave.  

• Om de maatregelen die zijn meegenomen in de globale verkenning daadwerkelijk te kunnen 

uitvoeren in het noodzakelijk de volgende instrumenten te ontwikkelen: 

- Een aanvullend instrumentarium ontwikkelen voor regionaal brongericht beleid. Een 

provinciale afweging is hiervan onderdeel.    

- Voor de afdwingbaarheid van locale maatregelen moet ook nader instrumentarium worden 

ontwikkeld, zoals; aanpassen legger en keur op waterkwaliteitsvereisten; onteigenen ten 

behoeve van natuurvriendelijke oevers, waterkwaliteitsoverwegingen in de watertoets etc. 

• Van de provincie en rijk wordt verwacht dat zij aangeven hoe, in combinatie met de regionale 

maatregelen, generiek beleid en ruimtelijk beleid wordt ingezet om het doelbereik te verhogen. 

• Als ingrijpende maatregelen moeten worden genomen met ruimtelijke – en economische 

gevolgen dat moet door rijk en/of provincie ook worden overwogen de doelen aan te passen. 

• Prioritaire stoffen moeten worden aangepakt via een generiek stoffenbeleid dat wordt 

gedifferentieerd naar stof en rekening houdt met de mogelijkheden van emissie reducties 

(emissiespoor). Het rijk draagt zorg voor de emissiebeperking van verbrandingsprocessen (o.a. 

PAK’s). 

• Bestrijdingsmiddelen worden primair aangepakt via het toelatingenbeleid. Hierbij worden de oude 

– en nieuwe stoffen getoetst in combinatie met de nieuwe en bestaande doelstellingen en 

normen in het waterbeheer. Dit toelatingenbeleid wordt aangevuld met gebruiksvoorschriften die 

waarborgen  dat aan de normstelling van de KRW kan worden voldaan.  

• Metalen wordt gedifferentieerd aangepakt per stof: 

o Op landelijk of europees niveau; 

o op regionaal niveau door een regionaal bronnen beleid. Het selectief weren van 

belastende activiteiten/ functies is daar een onderdeel van. Ook kan op basis van een  

regionale kosten baten analyse als alternatief een “end of pipe techniek” (b.v. rioleren en 

zuiveren) worden toegepast. 
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Samenvatting uitwerkingen 

Waterbeheerders ism provincies en 

gemeenten: 

 

1. Beleidsvariant II per waterlichaam uitwerken.  

2. per waterlichaam tussendoelen voor 2015 in 

beeld te brengen en concepteinddoelen die 

uiterlijk in 2027 gerealiseerd dienen te  

3. De uitwerking richten op het verlagen van de 

kosten  

4. De taken en rol van gemeenten in te vullen  

5. Indirecte kosten in beeld te brengen  

6. Interactie tussen de verschillende 

beheergebieden (afwenteling in beeld 

brengen). 

 
Provincies ism waterbeheerders en 

gemeenten: 

 

7. Inzet RO instrumentarium en functie 

toekenning  

8. Voorafgaand aan de detailanalyses duidelijk 

maken welke bestuurlijke speelruimte er is 

voor het regionale proces en invulling geven 

aan de begrippen ‘onomkeerbaarheid, 

disproportionele kosten, significante schade, 

stand-still, afwenteling’. 

9. uitwerken mogelijkheden voor intensivering 

verdrogingsbestrijding, 

grondwaterbescherming en bodemsanering. 

 
Rijk ism provincies en 

waterbeheerders: 

 

10. aanscherping van het stoffenbeleid 

uitwerken,. 

11. uitgangspunten en richtlijnen opstellen voor 

het aanpassen en/of verplaatsen van 

ruimtelijke functies. 

12. Met de EU in gesprek gaan over fasering 

2015-2027, en het ‘aanpassen van het one 

out, all out principe’. 
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6.5 Leerpunten voor vervolgfase  

Het doel van de rapportage is om leerervaring van globale analyse te formuleren ten behoeve van de 

organisatie en opzet van de vervolgfase. De volgende punten kunnen worden aangegeven. 

 

Naar aanleiding van de globale verkenning kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

• In de beheersgebieden van waterschappen is een breed planvormingsproces op gang gebracht 

waarbij gemeenten zijn betrokken en in een aantal gebieden ook belangenorganisaties. Dit 

proces moet worden gecontinueerd. Gemeenten en andere partijen krijgen meer inzicht en de 

inbreng groeit. Voor een efficiënt en effectief waterkwaliteitsbeleid is het essentieel dat alle 

partijen betrokken zijn en meewerken aan het uitvoeren van maatregelen. De globale 

verkenningen in de deelgebieden kunnen overgaan in gedetailleerde analyses. 

• Het opstellen van een effectief pakket van maatregelen is gebiedsgericht maatwerk vereist. De 

ingang gebiedsgericht benadering moet worden vervolgd.  

• De gebiedsgerichte processen waarbij veel direct belanghebbende worden betrokken zijn 

complex en vereisen veel procesvaardigheden en inzet van de trekkers. ER moet naar worden 

gestreefd de implementatie van de KRW zo “simpel” mogelijk te houden. 

• Daarnaast moet een overleg tot standkomen met rijk en provincies over het gezamenlijk 

vaststellen van inbreng van generiek beleid en ruimtelijke ordening maatregelen, waarmee in de 

gebiedsgerichte uitwerking rekening kan worden gehouden. 

• De bestaande overlegkaders in deelgebieden zijn niet voldoende om zware beleidsmatige en 

politieke maatregelen af te wegen. Om ook in de afweging het toepassen van ingrijpende 

maatregelen af te wegen is het noodzakelijk dat binnen iedere regio een bestuurlijk netwerk 

ontstaat waarin dit aan de orde komt. 

• De globale verkenning biedt nog weinig concreet inzicht in de gemeentelijke taken, vooral die op 

het gebied van de riolering, het beheer van de openbare ruimte en milieubeleid. Voor de volgend 

fase zal dit beter in beeld moeten worden gebracht en worden vertaald in concrete 

kosteneffectieve maatregelen. 

• De resultaten van de uitwerkingen, in eerste instantie van de globale verkenning maar later ook 

van de gedetailleerde analyses, moeten worden omgezet in een voor de gemeentelijke 

bestuurders toegankelijke vorm. 

• Voor meer inzicht in het effect van maatregelen om de belasting met een aantal stoffen te 

verminderen is het noodzakelijk meer inzicht te krijgen in de huidige toestand en de bronnen. De 

meetprogramma’s moeten hierop worden aangepast. 

• De globale verkenning was een gezamenlijk planproces van partijen die betrokken zijn bij de 

afzonderlijke gebieden. Bij deze bottom-up benadering lag het accent op het betrekken van alle 

lokale partijen. Dit heeft geleid tot draagvlak en inzicht binnen de regio. Maar hierdoor zijn er 

verschillen ontstaan in de aanpak en de uiteindelijke resultaten..  

• In de vervolguitwerking ook afwenteling te betrekken tussen grondwater en oppervlaktewater en 

tussen regionale en rijk –watersystemen. 
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6.6 Adviespunten voor  het vervolgproces 

• Voortzetten van het regionale proces met het verkenen van maatregelen ‘inrichting en beheer’ en 

‘riolering en rwzi’s’ op het niveau van waterlichamen. Voor oppervlaktewaterlichamen ligt het 

initiatief bij waterschappen, voor grondwaterlichamen bij de provincies en voor het 

hoofdwatersysteem bij RWS. Dit alles in nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen 

(waterschappen, de gemeenten,de provincies en RWS); .  

• Voortzetten van het regionale proces met het verkenen van maatregelen ‘inrichting en beheer’ en 

‘riolering en rwzi’s’ op het niveau van waterlichamen. Initiatief waterschappen in nauwe 

samenwerking met RWS, de gemeenten en de provincies; 

• Starten met het verkennen van inzet ruimtelijk instrumentarium tbv aanvullend doelbereik in 

gebieden met potentie voor verbetering. Initiatief rijk en provincies in nauwe samenwerking met 

de waterbeheerders; 

• Organiseren dat gedurende het werkproces in 2006 en 2007 de resultaten van bovengenoemde 

verkenningen worden gecombineerd tot kosten-effectieve gezamenlijke maatregelenpakketten; 

• De gezamenlijke kosten-effectieve maatregelenpakketten die in beeld worden gebracht moeten 

een beeld geven van de chemische en ecologische effecten in de waterlichamen en in de mate 

van afwenteling naar andere wwaterlichamen; 

• Ten behoeve van het werkprocs moet in het najaar van 2006 duidelijkheid ontstaan in de 

beleidskaders voor de mogelijke KRW-opgave. De termen ‘onomkeerbaarheid’, ‘significante 

schade’, ‘dispropotionele kosten’ moeten daartoe inhoud krijgen. Alleen op die wijze ontstaan er 

goede argumenten voor doelverlaging en fasering. Dat is nodig om de KRW-opgave voor 2015 in 

beeld te krijgen. 

• Voor rijkswateren een grote impuls geven aan het programma Herstel&Inrichting. 

• De samenhang met VHR uitwerken  

• Versterken gemeenschappelijke regionale en internationale emissieaanpak om afwentelling 

concreet te reduceren  

• Concrete inzet van generiek beleid voor met name diffuse bronnen en adequate kaders 

bieden voor afspraken over beperking regionale en internationale afwentelling 

• De gezamenlijke uitkomsten van de globale verkenning van de zeven (dee)stoomgebieden en de 

MKBA dienen goed met elkaar gedeeld te worden, opdat optimaal gebruik gemaakt wordt van de 

verkregen kennis en ervaring, opdat de gedetailleerde analyse in de (deel)stroomgebieden zo 

optimaal mogelijk plaats kan vinden. 

• Ten behoeve van het werkproces moet voor de start van het gebeidsproces in september 2006 

duidelijkheid ontstaan in de beleidskaders voor de mogelijke KRW-opgave. De termen 

‘onomkeerbaarheid’, ‘significante schade’, ‘dispropotionele kosten’ moeten daartoe politiek- 

bestuurlijk inhoud worden gegeven. Alleen op die wijze kunnen aan bestuurders de geode 

keuzes worden voorgelegd en ontstaan er goede argumenten voor doelverlaging en fasering. Dat 

is nodig om de KRW-opgave voor 2015 in beeld te krijgen. 
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