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1 INLEIDING
1.1

AANLEIDING

Schoon en gezond grond- en oppervlaktewater is een essentiële randvoorwaarde voor planten en
dieren en is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefomgeving voor de mens om te werken, te
wonen en te recreëren. Wij als waterbeheerder zetten ons hiervoor is. Dit is één van onze kerntaken.
Al decennia werken we aan schoner en gezonder water. Sinds het van kracht worden van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren in 1970 kwam de aanpak om de waterkwaliteit te verbeteren in
ontwikkeling. Lag eerst het accent op het zuiveren van afvalwater en het verlenen van vergunningen
voor lozingen en onttrekkingen, gaandeweg zijn we ook in toenemende mate actief maatregelen in het
watersysteem gaan nemen om de waterkwaliteit te verbeteren.
In 2000 is de (Europese) Kaderrichtlijn water (KRW) geïmplementeerd. Voor de tekst, zie
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/ of
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/regelgeving/kaderrichtlijnwater/Officiele_tekst_KRLW.pdf/view. Dit betekende voor de waterbeheerders in Nederland een
impuls om te komen tot een stevig, samenhangend en betaalbaar maatregelenpakket dat de
waterkwaliteit flink zal verbeteren. Een pakket dat goed is voor de eigen bewoners en bestuurlijk
stevig is verankerd.
(Europese) KaderRichtlijn Water (KRW)
Het watersysteem houdt zich niet aan gemeente-, provincie- en landsgrenzen. De KRW
werkt met internationale stroomgebieden
(stroomgebied benadering). Het beheergebied
van Waterschap Rivierenland valt in zijn
geheel in het deelstroomgebied van Rijn-west,
wat weer een onderdeel is van het
internationale Rijnstroomgebied. Het
deelstroomgebied van Rijn-west is het meest
benedenstrooms gelegen deel van het
internationale Rijnstroomgebied en heeft dus
veel belang bij verbetering van de
waterkwaliteit en ecologie in Europees
verband. In Rijn-west zijn er bestuurlijke en
ambtelijke samenwerkingsverbanden
aangegaan om het gehele proces te sturen, te
begeleiden en op elkaar af te stemmen. Het
Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO)
coördineert de samenwerking van alle
overheden in het deelstroomgebied en wordt
daarbij ondersteund door een ambtelijke
regiegroep (RAO). Figuur 1 geeft een
overzicht. Voor meer informatie, zie
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wet
geving-beleid/kaderrichtlijn-water/uitvoeringnationaal/rijn-west/.
Figuur 1: Begrenzing beheersgebieden waterbeheerders in deelstroomgebied Rijn-west.
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Drie deelgebieden van Waterschap Rivierenland (Land van Maas en Waal, Bommelerwaard en Alm
en Biesbosch) laten water in vanuit de Maas en lozen op de Maas. Deze gebieden hebben dus een
duidelijke relatie met het (internationale) Maasstroomgebied. Naast intensieve samenwerking binnen
het Rijnstroomgebied, hebben wij ook met de partijen in het Maasstroomgebied afstemming gezocht.
De KRW verlangt van de waterbeheerders dat zij doelen vaststellen voor het oppervlakte- en
grondwater. De KRW vraagt ook dat wij de maatregelen om deze doelen te bereiken, vastleggen in het
zogenaamde Stroomgebiedbeheerplan (SGBP). Bovendien vraagt de KRW garanties: de maatregelen
die we voor de periode 2016-2021 opschrijven in het SGBP2 moeten we ook binnen deze planperiode
uitvoeren (resultaatverplichting).
Belangrijke onderdelen / voordelen van de KRW zijn:
• Expliciete en meetbare doelen;
• Opstellen van een meerjaren maatregelenprogramma (2010 - 2027);
• Een verplichting tot monitoren van de toestand van het water;
• Een verplichting om iedere zes jaar (2010 – 2015, 2016 – 2021 en 2022 – 2027), op basis van de
monitoring, het maatregelprogramma in overleg met gebiedspartners opnieuw vast te stellen.
De beleidscyclus van de KRW is daarmee expliciet gemaakt en geschikt voor bestuurlijke
besluitvorming en het biedt ons de mogelijkheid om het beleid voor schoon water in samenhang met
andere programmalijnen te bepalen.
Waterschap Rivierenland
In 2005 zijn we gestart met werkzaamheden om de verschillende mijlpalen van de KRW te halen.
Vanaf 2006 hebben we, samen met andere overheden en belangengroepen, gewerkt aan gedetailleerde
plannen voor de waterkwaliteit en ecologie. Hiervoor hebben we in alle 7 deelgebieden in ons
beheergebied gebiedsprocessen doorlopen, welke hebben geresulteerd in een KRW deelgebiedsplan
voor elk van deze deelgebieden.
In 2007 hebben we alle maatregelen uit de KRW deelgebiedsplannen samengevoegd tot één KRWmaatregelprogramma om in 2027 in alle wateren een goede (kwalitatieve en ecologische) toestand te
kunnen bereiken. Tijdens de vergadering d.d. 23 november 2007 heeft het algemeen bestuur van
Waterschap Rivierenland:
1. Kennis genomen van de resultaten van de KRW gebiedsprocessen;
2. De oppervlaktewaterlichamen aangewezen;
3. Ingestemd met het KRW maatregelpakket tot en met 2015 (eerste planperiode, zie tabel 1) en de
ecologische doelen;
4. Kennis genomen van de overige waterkwaliteitsopgaven;
5. Besloten de financiële consequenties van het KRW-maatregelenpakket in de meerjarenraming te
verwerken, te weten € 33 miljoen voor de aanvullende maatregelen tot en met 2027 en € 77
miljoen voor de autonome, reeds geplande maatregelen.
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Tabel 1: KRW maatregelen pakket tot 2015, zoals vastgesteld op 23 november 2007 door het algemeen bestuur van Waterschap
Rivierenland (bestuursvoorstel reg.nr. 200722756).

Reeds geplande maatregelen
Optimaliseren RWZI
Maatregelen wateroverlast (NBW)
Onderhoudsbaggeren
Uitvoering diepteschouw
Aanvullende maatregelen
Natuurvriendelijk inrichting
Natuurvriendelijk onderhoud
Extra baggeren/verdiepen
Aanleg vispassages
Verbetering effluent RWZI’s
Pilot terugdringen emissie landbouw
Stimuleren inrichten mestvrije zones
Stimuleren vuilwaterinnamepunten recreatievaart
Minimaliseren onkruidbestrijding op verharding
Voorlichting emissiebeperkende maatregelen
agrarische sector
Onderzoeken/monitoring

Pakket t/m 2015
1 RWZI (Geldermalsen)
20% waterlichamen eenzijdig
natuurvriendelijk
1 x 15 of 1 x 12 jaar
b-watergangen
Pakket t/m 2015
20% waterlichamen
4,5 km
24 stuks
5 stuks
3 stuks
100 km
6 stuks
Gemeenten+waterschap
Divers middelen
Divers

Pakket 2016-2027 (voorlopig)

Continueren
Continueren
Pakket 2016-2027 (voorlopig)
20% waterlichamen eenzijdig
20% waterlichamen
30 km
35 stuks
1 stuk

Continueren

Divers

De uitvoering van het totale maatregelenpakket is gespreid over drie planperioden van elk 6 jaar
(2010–2027). De KRW biedt de mogelijkheid om aan het einde van een planperiode de plannen voor
de volgende termijnen te herzien. Zo kunnen ervaringen en nieuwe inzichten meegenomen worden.
Net als de rest van Nederland maken wij van deze mogelijkheid gebruik; de bestaande KRW opgaven
hebben we tegen het licht gehouden en aangepast waar nodig. Het voorliggende tweede KRW
Rivierenlandplan geeft de bijgestelde opgave voor de tweede planperiode (2016–2021) en vormt onze
input voor de KRW Adviesnota Schoon Water Rijn-west 2016-2021
(http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/publicatieskrw/publicaties-rijn-1/mijlpalen/@38656/adviesnota-schoon/) en het 2e Stroomgebied-beheerplan
Rijndelta.

1.2

HOE ZAT HET OOK ALWEER?

Waterlichamen en doelafleiding
Het aanwijzen en typeren van oppervlaktewaterlichamen vormt de basis van de KRW systematiek.
Een oppervlaktewaterlichaam is een groot oppervlaktewater waarover de waterbeheerder
verantwoording moet afleggen in het kader van de KRW. De maatregelen en doelen voor de KRW
hebben primair betrekking op deze waterlichamen en niet op het overige water. Figuur 2 geeft een
overzicht van de KRW waterlichamen binnen het beheergebied van Waterschap Rivierenland en in
welke deelgebieden deze liggen.
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Figuur 2: waterlichamen en deelgebieden binnen beheergebied Waterschap Rivierenland.

De KRW verplicht lidstaten in beeld te brengen tot hoever een oppervlaktewaterlichaam hersteld kan
worden. Om te voorkomen dat elk land dit op eigen wijze doet, zijn er afspraken gemaakt over deze
werkwijze.
Eerst zijn voor elk oppervlaktewaterlichaam alle denkbare inrichtings- en beheersmaatregelen die
bijdragen aan herstel van een oppervlaktewaterlichaam geïnventariseerd. Het effect van deze
maatregelen is vertaald naar een beschrijving van de planten en dierensamenstelling die na deze
maatregelen in het waterlichaam kunnen voorkomen. Dit wordt het Maximaal Ecologisch Potentieel
(MEP) genoemd. Door een ‘verlaging’ (het achterwege laten van “niet doelmatige maatregelen”) van
het MEP ontstaat het Goede Ecologisch Potentieel (GEP). Het “gat” tussen de situatie in 2009 en het
GEP is het zogenaamde “doelgat”. Door het uitvoeren van maatregelen verspreid over de 3 KRW
planperioden vullen we dit doelgat op. Figuur 3 illustreert de gehanteerde werkwijze.
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Figuur 3: werkwijze KRW voor bepalen GEP (doel 2027).

Niet afwentelen
Een belangrijk uitgangspunt in de KRW is het “niet afwentelen van problemen”. Daaronder wordt in
het algemeen verstaan dat de waterkwaliteit in bovenstroomse delen van een watersysteem niet mag
leiden tot het niet kunnen behalen van benedenstrooms gesitueerde doelstellingen. Overigens kan ook
sprake zijn van stroomopwaartse afwenteling indien een kunstmatige benedenstroomse situatie veel
zwaardere eisen stelt aan het van bovenstrooms toestromende water dan onder meer natuurlijke
omstandigheden het geval zou zijn.
Wij hanteren het niet afwentelen als uitgangspunt voor alle nieuw te realiseren projecten en zullen ons
inspannen om samen met alle relevante partijen oplossingen te vinden voor afwentelingssituaties die
in het verleden zijn ontstaan.
Geen achteruitgang
Vanaf het moment dat de KRW van kracht is (2000) mag de waterkwaliteit in de waterlichamen niet
verslechteren. Het uitgangspunt is dat er geen kwaliteitsverslechtering optreedt in de waterlichamen
ten opzichte van de “huidige situatie”, zoals die beschreven is in de factsheets in het Waterbeheerplan
2010-2015. Door te monitoren bewaken wij dit principe.
Kwaliteitselementen en toestanden
Een waterlichaam wordt beoordeeld aan de hand van de zogenaamde kwaliteitselementen. Daarvan
zijn er drie categorieën:
1. Biologische kwaliteitselementen: fytoplankton, overige waterflora (macroalgen, angiospermen,
fytobenthos en macrofyten), macrofauna (ongewervelden) en vis.
2. Algemeen fysisch-chemische parameters: pH, zuurstofbalans, nutriëntenhuishouding.
3. Hydromorfologische parameters: afvoerfluctuaties, kadeverharding.
Voor een volledige toelichting van de KRW beoordelingssystematiek verwijzen we naar bijlage 1
(inclusief de beoordeling van de waterlichamen in ons beheergebied).
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Daarnaast hanteert de KRW vijf toestanden van ecologische waterkwaliteit:
Zeer goed: de samenstelling, gemiddelde abundantie en toestand van eventuele (per soortgroep
variërende) aanvullende parameters komen geheel of vrijwel overeen met de onverstoorde staat. Dit is
de referentietoestand. De toestand “zeer goed” komt alleen voor bij natuurlijke wateren. In ons
beheergebied komen deze wateren niet voor.
Goed: er zijn lichte veranderingen in samenstelling en abundantie in vergelijking met de
typespecifieke (referentie)gemeenschappen, maar er treden geen ongewenste verstoringen plaats. Dit
is de (minimale) streefwaarde.
Matig: de samenstelling en de abundantie verschillen matig van de typespecifieke gemeenschappen.
Dit kan tot ongewenste verstoringen leiden.
De twee laagste toestanden, ontoereikend en slecht, duiden op een sterke afwijking van wat normaal
is voor dat type in de onverstoorde staat. Verder wijken de biologische levensgemeenschappen
substantieel af of ontbreken ze grotendeels.
One out – All out
Bij het bepalen van de toestand wordt in eerste instantie gekeken naar de biologische
kwaliteitselementen. Voor deze biologische kwaliteitselementen geldt daarbij het ‘one out, all out’principe: de toestand van de soortgroep die het slechtst scoort is de toestand waarmee het
waterlichaam geclassificeerd wordt. Als vervolgens de fysisch-chemische kwaliteitselementen niet aan
de referentie(range) voldoen, wordt de beoordeling op grond van de biologie een klasse verlaagd. Per
kwaliteitselement is vastgesteld welke parameters gemeten moeten worden.
Resultaatverplichting
Het gaat bij de KRW om het realiseren van doelen zoals vastgelegd in de stroomgebiedbeheerplannen
2009. Voor het bereiken van deze doelen, die moeten leiden tot de goede toestand (GEP), geldt een
resultaatsverplichting.
Om deze doelen te behalen, is een maatregelenpakket opgesteld. Feitelijk is er dus sprake van een
directe resultaatsverplichting t.a.v. de uitvoering van de maatregelen. Voor de doelen is er op termijn
sprake van een resultaatsverplichting

1.3

STATUS

Alle KRW-maatregelen, zoals opgenomen in het (ontwerp) KRW Rivierenlandplan 2, worden
opgenomen in het 2e Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta (SGBP-2). De minister van I&M stelt
uiteindelijk het SGBP-2 vast.
De stroomgebiedbeheerplannen (SGBP’s) waar Nederland een bijdrage aan levert (Rijndelta, Maas,
Schelde en Eems) zijn inhoudelijk samengesteld uit de verschillende waterplannen van de overheden
die bij het waterbeheer zijn betrokken (regionaal waterplan van provincies, waterbeheerplan van
waterschappen, het beheerplan rijkswateren en gemeentelijke besluitvorming ter uitvoering van de
KRW). Het waterschap is verplicht ten aanzien van het aandeel in het waterbeheer gegevens aan de
minister IenM te verstrekken voor het opstellen van het SGBP. Na vaststelling van het
KRW Rivierenlandplan 2 zal deze aan de minister worden aangeboden. De SGBP’s zijn bijlagen van
het nationale waterplan.
Vanaf 22 december 2014 tot 22 juni 2015 heeft het ontwerp-SGBP-2 ter inzage gelegen en is inspraak
mogelijk geweest voor een ieder.
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De KRW-maatregelen van het KRW Rivierenlandplan 2 zijn ook opgenomen in het ontwerpWaterbeheerprogramma 2016-2021. Het ontwerp-WBP is vastgesteld door het algemeen bestuur (AB)
van Waterschap Rivierenland op 27 februari 2015. Tijdens de inspraakperiode van 17 maart 2015 tot
en met 27 april 2015 is voor belanghebbenden en ingezetenen de mogelijkheid geboden om ook op de
KRW-onderdelen zienswijzen in te dienen.
In het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-west is afgesproken de inspraak op de plannen van
waterschappen (KRW-maatregelen) en provincies (incl. de factsheets) zoveel mogelijk gelijktijdig te
starten. Inspraak is mogelijk geweest in de periode vanaf 6 januari 2015 tot en met 16 februari 2015.
De ingediende zienswijzen op de KRW-maatregelen en op de KRW-aspecten uit het ontwerpwaterbeheerprogramma zijn gebundeld en gezamenlijk behandeld.
De ingebrachte schriftelijke zienswijzen hebben geleid tot enkele tekstuele aanpassingen.
De beantwoording van de inspraakreacties is op 27 november 2015 door het AB vastgesteld.
Zowel het KRW Rivierenlandplan 2 2016-2021 als het Waterbeheerprogramma 2016-2021 (incl. de
KRW-maatregelen) zijn op 27 november 2015 definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van
Waterschap Rivierenland.

1.4

LEESWIJZER

Hoofdstuk 2 geeft een evaluatie van de eerste planperiode. Voortbouwend op deze evaluatie beschrijft
hoofdstuk 3 eerst de strategie voor de komende planperiode. Vervolgens geeft hoofdstuk 3 een
overzicht van de maatregelen voor de komende planperiode en eindigt met een prognose voor de
toestand van de KRW waterlichamen in 2021. Hoofdstuk 4 gaat in op de meekoppelkansen (synergie)
en onze samenwerking met de relevante organisaties voor het waterbeheer. Hoofdstuk 5 geeft
vervolgens een overzicht van de monitoring en onderzoeken welke we uitvoeren om onze kennis te
vergroten en een optimaal maatregelenpakket voor de derde planperiode uit te werken. De kosten
hebben we tenslotte uitgewerkt in hoofdstuk 6.
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2 EVALUATIE EERSTE PLANPERIODE
2.1

OPPERVLAKTEWATERLICHAMEN

In het eerste KRW Rivierenlandplan hebben wij 31 oppervlaktewaterlichamen vastgesteld. Voor een
aantal waterlichamen is er, op grond van monitoringresultaten en voortschrijdende kennis en inzichten
in het functioneren van (regionale) watersystemen, aanleiding de begrenzing, het type en/of de status
te wijzigen. Tabel 2 geeft een samenvatting van deze voorgestelde wijzigingen. In de volgende
paragrafen beschrijven en motiveren wij deze wijzigingen op hoofdlijnen. Een detailbeschrijving
hiervan hebben we opgenomen in de factsheet van het betreffende waterlichaam. Voor de
onderbouwing van de wijzigingen in begrenzing type en status verwijzen we tevens naar de rapportage
“Actualisatie waterlichamen en GEP’s” (januari 2014, RHDHV).
Factsheets
Er is een waterkwaliteitsportaal opgezet om gegevens van waterbeheerders in te zamelen. Het
systeem genereert ‘factsheets’ en informatie voor zowel de stroomgebiedbeheerplannen als de
elektronische reporting sheets. Factsheets bevatten gedetailleerde informatie per waterlichaam (status,
doelen, belasting, maatregelen, uitzonderingen) en zijn te vinden op www.waterkwaliteitsportaal.nl.
Aanvullende informatie, zoals grafische kaarten is daar eveneens te vinden.
Begrenzing waterlichamen
Wij hebben de begrenzing van de waterlichamen aangepast waar de begrenzing uit het eerste KRW
Rivierenlandplan niet goed werkbaar bleek, of door aanpassing van watertypen verruimd kon worden.
Herbegrenzing kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn waar de overgang tussen waterlichamen
hydrologisch niet correct was of vanuit het oogpunt van maatregelen of ecologische potentie een
ruimere begrenzing meer mogelijkheden biedt. Ook naar aanleiding van ruimtelijke ingrepen zijn
aanpassingen mogelijk. De begrenzingen van waterlichamen hebben we ook aangepast op basis van
betere kennis over het functioneren van het watersysteem. De grenzen van de waterlichamen hebben
we waar mogelijk gelijk getrokken met eco(hydro)logisch functionerende eenheden binnen het
watersysteem.
Voor 15 van de 30 waterlichamen is de begrenzing aangepast. Het totale areaal KRW waterlichamen
is gewijzigd van 730 km in de 1e planperiode naar 756 km in de 2e planperiode. Deze geringe toename
(3,5%) heeft geen consequenties voor de omvang van het maatregelpakket of de
monitoringsinspanning.
Waterlichamen en watertypen
De waterlichamen hebben we voor het eerste KRW Rivierenlandplan in diverse typen onderverdeeld,
zoals onder andere sloten, kanalen, beken, kreekrestanten en riviertjes. Deze typering is gebaseerd op
kenmerkende en voor organismen relevante watersysteem eigenschappen zoals stroming, diepte,
breedte of bodemsoort. Het toegekende watertype is voor een belangrijk deel sturend voor de aard van
de eventueel te nemen maatregelen. Voor 6 waterlichamen passen we de typering uit het eerste KRW
Rivierenlandplan aan. De aanleidingen daarvoor zijn divers:
1. een nauwkeuriger inzicht in de ontstaansgeschiedenis van het betreffende waterlichaam;
2. een nauwkeuriger inzicht in het ecologisch functioneren van het betreffende waterlichaam;
3. een aangepaste beoordeling van dimensies van het waterlichaam, c.q. oppervlakte van het
stroomgebied dan wel bodemtype;
4. het samenvoegen of splitsen van waterlichamen leidt tot aanpassing van het type, van het nieuw
ontstane waterlichaam.
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Tabel 2: Overzicht van de KRW-waterlichamen en de aanpassingen n.a.v. het voorstel voor herkarakterisering. Een blanco cel
betekent dat er geen wijziging is voorgesteld. Wanneer het watertype wijzigt staat het oude watertype tussen haakjes vermeld.
Bijlage 2 geeft een overzicht van de doelen voor de waterlichamen.

OWL
Code
Watertype
Begrenzing
Alblas
NL09_01_2 R06 (M10)
wijzigt
Alm
NL09_02_2 R05 (M03)
Beekrestanten Bloemers *1
NL09_21_2 R04 (M02)
wijzigt
Beekrestanten Citters *2
NL09_23_2 R04 (M02)
wijzigt
Beken Groesbeek
NL09_03_2 R04
wijzigt
Beneden-Linge
NL09_04_2 R06
wijzigt
Giessen
NL09_05_2 R06 (M10)
wijzigt
NL09_30_2 M06a (R05) wijzigt
Het Meertje *3
Hoge Boezem
NL09_06_2 M27
Kanalen Bloemers
NL09_07_2 M03
wijzigt *5
Kanalen Bommelerwaard Oost
NL09_08_2 M03
Kanalen Bommelerwaard West
NL09_09_2 M03
Kanalen L v Heusden en Altena
NL09_10_2 M03
Kanalen Lek & Linge
NL09_11_2 M03
Kanalen Quarles van Ufford
NL09_12_2 M03
wijzigt *5
Kanalen Tielerwaarden
NL09_13_2 M03
Kanalen Vijfheerenlanden
NL09_14_2 M03
Kreekrestanten Alm en Biesbosch NL09_15_2 R08b (R08)
wijzigt
Linge *4
Linge en Kanalen Nederbetuwe
NL09_17_2 M06a
Linge en Kanalen Overbetuwe
NL09_18_2 M06a
wijzigt
Merwedekanaal/ Stenenhoek
NL09_19_2 M07b
Oude Rijn
NL09_20_2 M03
Sloten Bommelerwaard West
NL09_22_2 M01a
Sloten Lek & Linge
NL09_24_2 M01a
wijzigt
Sloten Nederbetuwe
NL09_25_2 M01a
wijzigt *5
Sloten Overbetuwe
NL09_26_2 M01a
Sloten Tielerwaarden
NL09_27_2 M01a
wijzigt
Veenvaarten Nederwaard
NL09_28_2 M10
wijzigt
Veenvaarten Overwaard
NL09_29_2 M10
Zouweboezem
NL09_31_2 M10
*1) Was Sloten Bloemers
*2) Was Sloten Citters
*3) Was Weteringen Ooijpolder
*4) Is toegevoegd aan Beneden-Linge
*5) Kleine correctie, waarbij begrenzing is afgestemd op ligging stuwen

GEP's
wijzigen
wijzigen
wijzigen
wijzigen
wijzigen
wijzigen
wijzigen
wijzigen
wijzigen

wijzigen

wijzigen
wijzigen
wijzigen
wijzigen
wijzigen
wijzigen
wijzigen
wijzigen

De KRW waterdoelen (Goed Ecologisch Potentieel: GEP’s), zoals die in 2009 voor onze
waterlichamen zijn vastgesteld, passen bij ons gebied en de gebiedskwaliteit die wij nastreven. We
houden in de komende planperiode vast aan de afgesproken doelen. We hebben voor de 1e planperiode
een flink pakket aan maatregelen tot uitvoering gebracht en de effecten op de waterkwaliteit beginnen
langzaam zichtbaar te worden. Toegenomen kennis en inzicht is wel aanleiding om in een aantal
gevallen doelen te actualiseren. Op basis van verbeterde maatlatten, veranderingen in type
waterlichaam, nieuwe inzichten in het functioneren van het watersysteem en de effectiviteit van
maatregelen is ons voornemen in enkele waterlichamen de begrenzing, type, status en GEP’s beperkt
aan te passen. Dit zijn doorgaans technisch/methodische aanpassingen, welke niet leiden tot een
wijziging van de ambitie. Voor de onderbouwing verwijzen we tevens naar de rapportage
“Actualisatie waterlichamen en GEP’s” (januari 2014, RHDHV).
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Status oppervlaktewaterlichamen
De status van een oppervlaktewaterlichaam geeft informatie over enerzijds de ontstaansgeschiedenis
van een waterlichaam (kunstmatig of oorspronkelijk) en anderzijds de maximaal te realiseren
ecologische kwaliteit (natuurlijk versus sterk veranderd).
In ons beheergebied zijn alle waterlichamen kunstmatig of sterk veranderd. De meeste sloten en
kanalen hebben de status ‘kunstmatig’ gekregen, omdat ze op locaties liggen waar zich van nature
geen oppervlaktewater bevond. Alle beken en rivieren hebben de status ‘sterk veranderd’ gekregen,
omdat door onomkeerbare ingrepen in de hydromorfologie een min of meer natuurlijke situatie niet
hersteld kan worden.

2.2

DOELEN VOOR HET WATERSYSTEEM

De doelen voor het oppervlaktewater hebben een chemische en een ecologische component.
De KRW geeft aan op welke wijze de doelen voor het watersysteem moeten worden bepaald. Deze
doelstellingen worden deels op Europees niveau vastgelegd (chemie; prioritaire stoffen), deels op
nationaal niveau (chemie) en deels op regionaal niveau (ecologie). Als Waterschap Rivierenland
hebben wij dus enkel zelf invloed op de ecologische doelen (hebben we zelf afgeleid).
De KRW-doelen (GEP) moeten in principe aan het eind van de eerste planperiode (eind 2015) zijn
gehaald; fasering tot 2021 of 2027 is mogelijk. Van deze mogelijkheid van fasering hebben wij, net als
de andere waterbeheerders, al in de eerste planperiode gebruik gemaakt door de noodzakelijke
maatregelen om het GEP (per waterlichaam) te bereiken over drie planperioden te verspreiden. Voor
de tweede planperiode wijken wij niet af van deze strategie.
Chemische doelen oppervlaktewater
Voor het bereiken van de Goede Chemische Toestand zijn alleen de stoffen waarvoor de Europese
Commissie de normen afleidt van belang. Daarnaast moeten lidstaten zelf normen stellen voor
chemische stoffen die op nationaal niveau een probleem zijn.
Prioritaire stoffen
De normen voor de lijst van prioritaire stoffen zijn op Europees niveau bepaald. Voorbeelden zijn:
Lood, Naftaleen en Penta-chloorfenol. Een aantal van deze stoffen is aangemerkt als prioritair
gevaarlijk (bijvoorbeeld Cadmium en verschillende PAK’s). Daarnaast zijn een aantal stoffen
aangewezen als ubiquitair. Dit zijn stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar
die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Voorbeelden zijn (gebromeerde
diphenylethers, kwik en kwikverbindingen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en
tributyltinverbindingen.
Naast deze lijst met wettelijke geldende normen bestaat er een ‘schaduwlijst’ van normen voor stoffen
die nog niet in regelgeving zijn vastgelegd, waaronder normen voor medicijnen.
http://www.rivm.nl/rvs/Stoffenlijsten/KRW/KRW_Stoffenlijst
Specifiek verontreinigende stoffen
Voor overige stoffen die een risico zijn voor het waterleven als ze in norm overschrijdende
concentraties voorkomen, gelden nationale normen. Voorbeelden zijn Ammonium, Arseen, Koper en
Zink. De specifiek verontreinigende stoffen spelen een rol bij de bepaling van de ecologische toestand
van de waterlichamen. Voor een overzicht, zie http://www.aquo.nl/documents/2013/09/aquoparameterlijst-oppervlaktewaterkwaliteit.pdf.
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Ecologische doelen oppervlaktewater
Voor alle oppervlaktewaterlichamen moeten de waterbeheerders ecologische doelen formuleren. Het
gaat hierbij om het Goed Ecologisch Potentieel (GEP) voor sterk veranderde en kunstmatige wateren.
Voor de doelafleiding voor de KRW, ofwel GEP-afleiding, is binnen Nederland afgesproken om bij
voorkeur de zogenaamde Praagse methode te gebruiken (Van der Molen & Berendsen, 2006). Bij de
Praagse methode is de huidige toestand de basis. Vervolgens worden bij de huidige toestand de
effecten van alle mogelijke maatregelen zonder schade aan functies opgeteld. Uitgezonderd
maatregelen met een zeer beperkt ecologisch effect. De waarde (EKR) die hierbij hoort, komt overeen
met het GEP, met als belangrijk aandachtspunt dat de (fysisch-)chemische waterkwaliteit geen
ecologisch knelpunt meer vormt en in de praktijk dus voldoet aan de normen.
In de 1e planperiode zijn conform de “Praagse methode” de ecologische doelen voor de afzonderlijke
waterlichamen vastgesteld. Voor sommige waterlichamen worden nu echter, ten gevolge van nieuwe
inzichten, wijzigingen voorgesteld.
Toelichting Praagse methode
Voor het bepalen van de ecologische doelstellingen voor de oppervlaktewateren wordt in Nederland
gewerkt met de zogenaamde Praagse methode. Deze methode gebruikt de huidige ecologische
toestand van een watergang als vertrekpunt en bepaalt het ecologische doel door de mogelijke
verbeteringen door middel van realistische maatregelen bij elkaar op te tellen. Dit gebeurt in drie
stappen:
1. Eerst wordt een groslijst van alle denkbare maatregelen opgesteld.
2. Als tweede stap geldt dat maatregelen die leiden tot significante schade aan bestaande functies,
beargumenteerd achterwege kunnen blijven.
3. Als derde stap kunnen maatregelen met een geringe (of nog niet goed in te schatten) effectiviteit
op de KRW-doelstellingen op de waterlichamen beargumenteerd achterwege worden gelaten.
Het resultaat van deze 3 stappen is een effectief en technisch uitvoerbaar maatregelpakket. De
optelsom van de ecologische effecten van deze maatregelen ten opzichte van de huidige situatie is het
ecologische einddoel, in KRW termen “het Goed Ecologisch Potentieel (GEP)”. Zie ook figuur 3.
Er zijn globaal gezien drie redenen om de GEP’s, zoals we die in de 1e planperiode hebben
vastgesteld, te herzien:
1. Wijzigingen van het watertype en begrenzing;
2. Nieuwe inzichten in de effectiviteit van eerder geformuleerde maatregelen;
3. De introductie van aangepaste en/of nieuwe maatlatten.
Ad 1. Wijzigingen in watertype en begrenzing
Wanneer waterlichamen een ander type krijgen of wanneer waterlichamen worden samengevoegd of
gesplitst, moeten meestal de ecologische doelen opnieuw worden afgeleid. De ambitie blijft weliswaar
gelijk, maar de uitwerking van de doelen uit de eerste planperiode is dan niet altijd meer bruikbaar.
Ad 2. Nieuwe inzichten in de effectiviteit van maatregelen
Het is mogelijk om op grond van nieuwe inzichten in de effectiviteit van maatregelen de GEPwaarden bij te stellen. Dit kan leiden tot zowel een lager als tot een hoger GEP. Als dit tot een lager
GEP leidt, dan is dat geen doelverlaging, maar het toekennen van een nieuwe GEP op basis van
nieuwe, inhoudelijke inzichten in maatregel-effectrelaties.
Over doelverlaging als zodanig (bijvoorbeeld vanwege financieel-economische redenen of problemen
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met grondverwerving) is landelijk-bestuurlijk afgesproken dat dit in de 2e planperiode, tot 2021, in
Nederland niet aan de orde zal zijn, maar wel daarna kan worden doorgevoerd.

Ad 3. Introductie aangepaste en/of nieuwe maatlatten
Met maatlatten voor verschillende biologische groepen worden de ecologische doelen vertaald naar
een getal tussen 0 en 1, het EKR (Ecologisch KwaliteitsRatio). Voor de nieuwe planperiode gelden
nieuwe maatlatten voor verschillende organismegroepen (voor vis en overige waterflora). Het toepassen hiervan blijkt in veel gevallen tot een cijfermatige aanpassing te leiden van deze onderdelen
binnen de huidige GEP’s. Voor de doelen en ambities heeft dit echter inhoudelijk geen gevolgen; het
gaat uitsluitend om een administratieve aanpassing (te vergelijken met het meten van de temperatuur
in graden Celsius in plaats van in graden Fahrenheit).
Bijlage 2 geeft een overzicht van de ecologische doelen van onze oppervlaktewaterlichamen en de
veranderingen daarin t.o.v. 2009. Deze veranderingen leiden niet tot een wijziging van het
ambitieniveau.

2.3

BELASTING VAN HET WATERSYSTEEM

Geen enkel oppervlaktewater lichaam voldoet aan de doelstellingen voor chemie én ecologie. Daarom
zijn maatregelen nodig, waarbij we een combinatie van generiek beleid en aanvullende regionale en/of
lokale maatregelen nastreven. Voor het selecteren van de meest kosteneffectieve maatregelen is
inzicht nodig in de oorzaken van het (nog) niet halen van de doelstellingen. Deze paragraaf gaat in op
de belastingen van het oppervlaktewater die het doelbereik belemmeren en de bronnen van deze
belastingen.
Belasting van het oppervlaktewater
De volgende belastingen van het oppervlaktewater kunnen een belemmering vormen voor het
realiseren van de KRW-doelen:
1. Chemische belasting, zoals lozingen van rioolwaterzuiveringsinrichtingen of industrie en diffuse
lozingen;
2. Hydromorfologische belasting, zoals oeververdediging, migratiebarrières (gemalen en stuwen),
waterafvoer- en aanvoer, onderhoud, peilbeheer, onttrekking van oppervlaktewater,
inpoldering/landaanwinning;
3. Overige belastingen.
Deze belastingen zijn vaak doorslaggevend voor het ecologisch functioneren - en dus voor het
bereiken van een goed ecologisch potentieel - in sterk veranderde en kunstmatige wateren. Een deel
van deze belastingen komt voort uit de functie van een gebied en is daardoor deels niet meer terug te
draaien. Het aandeel van de verschillende belastingen in de totale belasting van het watersysteem
verschilt per waterlichaam, bijvoorbeeld afhankelijk van de aanwezigheid van grote lozingen of de
wateraanvoer.
Ad 1. Chemische belasting
Belastingen met meststoffen, waarvoor de bronnen RWZI’s en landbouw de belangrijkste zijn, zijn
vaak doorslaggevend voor het ecologisch functioneren -en dus voor het bereiken van een goed
ecologisch potentieel- in sterk veranderde en kunstmatige wateren. Een deel van deze belastingen
komt voort uit de functie van een gebied en is daardoor deels niet terug te draaien.
Bij de aanpak van de belasting van waterlichamen met chemische stoffen gaat WSRL uit van de
benadering die op Rijksniveau wordt aangehouden. Voor de nationaal aan te pakken stoffen zijn, net
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als in de vorige planperiode, in beperkte mate aanvullende regionale of lokale (gebied specifieke)
maatregelen mogelijk.
Ad 2. Hydromorfologische belasting
• Inrichting: Het merendeel van de inrichting van de oppervlaktewater lichamen laat weinig ruimte
voor natuurlijke ontwikkeling.
• Peilbeheer: In het overgrote deel van ons beheergebied heeft huidig toegepaste peilbeheer een
significante negatieve invloed op de ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen.
• Intensief onderhoud: Ten behoeve van een goede aan- en afvoer van water voor de landbouw
worden slootkanten, taluds en waterbodems verschillende keren per jaar homogeen en
grootschalig gemaaid. Dit heeft tot gevolg dat de begroeiing in en rond een watergang eenvormig
wordt, waardoor leefmilieus verdwijnen en de biodiversiteit afneemt. De laatste jaren ontstaat
aandacht voor meer variatie in en extensivering van het onderhoud.
Ad 3. Overige belasting
• Verstoring door recreatie: een te hoge recreatiedruk kan de natuurlijke leefomgeving van
organismen verstoren.
• Baggeren: voor een goede af- en aanvoer van water wordt regelmatig de sliblaag op de
waterbodem verwijderd. Ook kan de aanwezigheid van verontreinigd slib reden zijn om te
baggeren. Baggeren verstoort tijdelijk het aquatische milieu. Er treedt vertroebeling op en het
zuurstofgehalte in het water kan tijdelijk dalen.
• Visserij: een te hoge intensiteit van visserij kan de natuurlijke samenstelling van de vispopulatie
verstoren. Datzelfde geldt voor het uitzetten van vis.
• Woekering van exoten: exotische plaagsoorten verdringen de van oorsprong voorkomende
soorten en kunnen het hydrologisch functioneren van watersystemen verstoren.
Al deze belastingen hebben, in meer of mindere mate, een negatieve invloed op het natuurlijk
functioneren van de ecologie binnen een waterlichaam. Soms is dit tijdelijk en is het uiteindelijke
resultaat van bepaalde acties goed (bijvoorbeeld bij “baggeren”). Meer informatie over de
verschillende belastingen op onze waterlichamen is te vinden in:
• Systeemanalyses Rivierenland, deelrapport systeemanalyse en synthese, Witteveen en Bos,
februari 2013, N.Jaarsma, S.Schep;
• De factsheets, via www.waterkwaliteitsportaal.nl.
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2.4

EVALUATIE PER DEELGEBIED

Algemeen
Per deelgebied en per waterlichaam geven we de voortgang van de maatregelen aan per 31-12-2015.
Ook vergelijken we per waterlichaam de toestand 2009 met die van 2015 voor zowel de biologische
kwaliteitselementen als de algemeen fysisch-chemische parameters:
• Hydrobiologie:
o Toestand 2009 betreft een officiële landelijke toestandsrapportage, gebaseerd op
monitoringgegevens van voor 2009 (veelal niet KRW proof) en expert judgement;
o Toestand 2015 betreft een officiële landelijke toestandsrapportage, gebaseerd op de
monitoringgegevens van 2006 tot en met 2014.
• Fysisch-chemisch:
o Toestand 2009 is gebaseerd op monitoringgegevens tot en met 2008, aangevuld met
expert judgement;
o Toestand 2015 betreft gegevens van de meetjaren 2012 tot en met 2014.
Voor het beschrijven van de officiële toestand 2015 van de KRW oppervlaktewaterlichamen is
gebruik gemaakt van de KRW maatlat 2012 en de bijgestelde doelen zoals Waterschap Rivierenland
die begin 2014 heeft bepaald voor de 30 waterlichamen (Aquo-kit versie 2.7.1.2; QBWat versie 5.32).
De officiële toestand 2009 is gebaseerd op de KRW maatlat 2007 en de doelen, zoals die destijds
waren vastgelegd.
Per deelgebied geeft de eerste tabel de voortgang van de maatregelen per 31 december 2015 weer voor
de waterlichamen in het betreffende deelgebied. Tussen (haakjes) staat de oorspronkelijke planning.
De tweede tabel geeft de toestand voor “biologie” en algemeen fysische-chemie in 2009 en 2015 weer
voor de waterlichamen in het betreffende deelgebied. Bijlage 3 geeft deze gegevens ruimtelijk op kaart
weer.
In de tabellen hebben we gebruik gemaakt van de volgende kleurcodering:
Slecht
Ontoereikend
Matig
Goed
* = expert oordeel
Niet van toepassing

De chemische toestand en de specifiek verontreinigende stoffen behandelen we niet per
deelstroomgebied, maar beschrijven we generiek in paragraaf 2.5.
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Deelgebied Alblasserwaard
Tabel 3: Voortgang maatregelen per 31 december 2015 voor de waterlichamen in deelgebied Alblasserwaard.

Voortgang maatregelen t/m 31-12-2015

Code waterlichaam

NL09_01

NL09_05

NL09_06
Hoge Boezem

NL09_28
Veenvaarten
Nederwaard

NL09_29
Veenvaarten
Overwaard

Naam waterlichaam

Alblas

Giessen

Type waterlichaam

R6

R6

M27

M10

M10

Autonoom Baggeren

0

22

-

168467 m3

25488 m3

Baggeren tbv waterkwaliteitsknelpunten
Natuurvriendelijk (ecologisch) onderhoud van waterlichamen
Natuurvriendelijke oevers KRW in waterlichamen
Uitvoeren/aanleg vispassages

0
0
0

0 (1539m3)
0 (4km)
0 (4km)
0

0
0
0

0 (4km)
0 (4km)
0

0 (4km)
0 (4km)
0

0 (539m3)

-

0 (1539m3)

0 (1539m3)

0 (1539m3)

Verdiepen / baggeren tbv waterkwaliteitsknelpunten
Communicatie over gebruik koperbaden,
kunstmestkantenstrooier en beperken erfafspoeling
KRW Onderzoeksprogramma

Tabel 4: Toestand “biologie” en “algemeen fysisch-chemische parameters” in 2009 en 2015 voor de waterlichamen in deelgebied
Alblasserwaard.
waterlichaam

type

Alblas
Giessen
Hoge boezem
Veenvaarten Nederwaard
Veenvaarten Overwaard

R6
R6
M27
M10
M10

waterlichaam

type

Alblas
Giessen
Hoge boezem
Veenvaarten Nederwaard
Veenvaarten Overwaard

R6
R6
M27
M10
M10

Fytoplankton
2009

Ntotaal
2009
2015
3,3
3,15
2,34
1,47
*
2,23
3,07
2,77
2,28
2,6

2015

P totaal
2009
2015
*
0,21
*
0,07
*
0,3
*
0,2
*
0,24

Macrofauna
2009

Chloride
2009
2015
60,2
75,23
46,4
65,27
59,8
61,1
60,67
70
53,6
60,53

2015

Overige waterflora
Vis
2009
2015

Zuurstof
2009
2015
68,4
67,67
62,4
72,87
81,4
95,77
86,29
78,33
96,4
82,83

Zuurgraad
2009
2015
7,64
7,2
7,71
8,4
7,86
8,8
7,8
9,1
*
8,9

2009

Doorzicht
2009
2015

*
0,63
0,62

0,44
0,59
0,46

2015

Eindoordeel biologie
2009
2015

Temperatuur
2009
2015
22,95
21,5
21,06
22,2
24,28
21,6
23,12
22
23,95
21,8

Fysische chemie
2009
2015

Een aantal maatregelen is gefaseerd: aanleg natuurvriendelijke oevers (nvo’s), natuurvriendelijk
onderhoud van aangelegde nvo’s en aanleg vispassages. Dit geldt ook voor het verdiepen/baggeren ten
behoeve van waterkwaliteitsknelpunten.
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Deelgebied Alm & Biesbosch
Tabel 5: Voortgang maatregelen per 31 december 2015 voor de waterlichamen in deelgebied Alm & Biesbosch.

Voortgang maatregelen t/m 31-12-2015

NL09_10
NL09_15
Kanalen Land van Kreekrestanten
Heusden & Altena Alm & Biesbosch

Code waterlichaam

NL09_02

Naam waterlichaam

Alm

Type waterlichaam

R5

M3

R8

-

3908 m3

175879 m3

0
0 (0km)
0
1

6,308 km
6,308km (6,983km)
0
1

0,54
0,54 km (0km)
0
3

Autonoom Baggeren
Natuurvriendelijk (ecologisch) onderhoud van waterlichamen
Natuurvriendelijke oevers KRW in waterlichamen
Nazuivering effluent rwzi
Uitvoeren/aanleg vispassages
Stimuleren inrichten mestvrije zones
Communicatie over gebruik koperbaden,
kunstmestkantenstrooier en beperken erfafspoeling
KRW Onderzoeksprogramma

Tabel 6: Toestand “biologie” en “algemeen fysisch-chemische parameters” in 2009 en 2015 voor de waterlichamen in deelgebied Alm
& Biesbosch.
waterlichaam

type

Fytoplankton
2009

2015

Macrofauna
2009

2015

Overige waterflora
Vis
2009
2015

2009

2015

Eindoordeel biologie
2009
2015

Alm
R5
Kanalen Land van Heusden en Altena M3
Kreekrestanten Alm en Biesbosch
R8
waterlichaam

type

Alm
Kanalen Land van Heusden en Altena
Kreekrestanten Alm en Biesbosch

R5
M3
R8

Ntotaal
2009
2015
2,08
2,18
1,7
2,3
0,84
1,08

P totaal
2009
2015
*
0,1
0,09
0,09
0,04
0,07

Chloride
2009
2015
73,2
90,37
58,8
72,13
33
38,17

Zuurstof
2009
2015
70,6
83,13
104,4
90,9
97,6
86,3

Zuurgraad
2009
2015
7,77
7,3
7,9
8,5
8,16
8,5

Doorzicht
2009
2015
0,51

0,52

Temperatuur
2009
2015
21,28
23,7
21,39
22,9
21,39
24,3

Fysische chemie
2009
2015

Een aantal maatregelen is gefaseerd: aanleg natuurvriendelijke oevers (nvo’s), natuurvriendelijk
onderhoud van aangelegde nvo’s en aanleg vispassages. Ten aanzien van de rwzi’s Aalburg, Dussen
en Eethen is gekozen om in de planperiode een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar centralisatie. Uit
de studie is gebleken dat centralisatie van deze rwzi’s bij rwzi Sleeuwijk een kosteneffectievere
variant is dan de individuele zuiveringen verbeteren. Centralisatie wordt in de 2e planperiode
opgepakt.
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Deelgebied Beneden-Linge (incl. de Vijfheerenlanden)
Tabel 7: Voortgang maatregelen per 31 december 2015 voor de waterlichamen in deelgebied Beneden-Linge.
Naam waterlichaam Beneden-Linge

Voortgang maatregelen t/m 31-12-2015

Type waterlichaam

Autonoom Baggeren
Baggeren tbv waterkwaliteitsknelpunten
Natuurvriendelijk (ecologisch) onderhoud van waterlichamen
Natuurvriendelijke oevers KRW in waterlichamen
Uitvoeren/aanleg vispassages
Verdiepen / baggeren tbv waterkwaliteitsknelpunten
Communicatie over gebruik koperbaden,
kunstmestkantenstrooier en beperken erfafspoeling
Saneren overstorten Geldermalsen
Nazuivering effluent rwzi Geldermalsen
Stimuleren inrichten mestvrije zones
Pilot terugdringen emissie landbouw
KRW Onderzoeksprogramma
Stimulering beperking emissie diffuse bronnen

Kanalen Lek &
Linge

Merwedekanaal
Kanalen
Kanalen
Tielerwaarden Vijfheerenlanden Stenenhoek

R6

M3

M3

M3

Sloten Lek &
Linge

Sloten
Tielerwaarden

Zouweboezem

M7b

M1a

M1a

M10

-

155654 m3

104995 m3

23282 m3

-

20600 m3

0

-

0 (1539m3)
1,73 (0km)
1,73 (0km)
1

17,835 (17km)
17,835 (17km)
3

7,923 (10km)
7,923 (10km)
0

0,22 (0km)
0,22 (0km)
0

0 (0km)
0 (0km)
1

3,435 (2km)
3,435 (2km)
0

0,1 (3km)
0,1 (3km)
-

0 (0km)
0 (0km)
0

-

0 (1539 m3)

0 (1539 m3)

0 (1539 m3)

0 (1539 m3)

0 (1539 m3)

0 (1539 m3)

0 (1539 m3 )

2 (2 stuks)
1 (1 stuks)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Tabel 8: Toestand “biologie” en “algemeen fysisch-chemische parameters” in 2009 en 2015 voor de waterlichamen in deelgebied
Beneden Linge.
waterlichaam

type

Beneden Linge
Kanalen Lek & Linge
Kanalen Tielerwaarden
Kanalen Vijfheerenlanden
Merwedekanaal
Sloten Lek & Linge
Sloten Tielerwaarden
Zouweboezem

R6
M3
M3
M3
M7b
M1a
M1a
M10

waterlichaam

type

Beneden Linge
Kanalen Lek & Linge
Kanalen Tielerwaarden
Kanalen Vijfheerenlanden
Merwedekanaal
Sloten Lek & Linge
Sloten Tielerwaarden
Zouweboezem

R6
M3
M3
M3
M7b
M1a
M1a
M10

Fytoplankton
2009

Ntotaal
2009
2015
2,12
1,73
1,58
1,83
*
1,57
1,33
2,11
1,68
1,4
2,98
1,75
1,88
1,61
1,47
1,13

2015

P totaal
2009
2015
0,12
0,09
*
0,11
*
0,11
*
0,21
0,1
0,09
0,17
0,1
0,06
0,05
*
0,13

Macrofauna
2009

Chloride
2009
2015
49,5
57,67
33,33
52,73
49,8
57,6
48
50,07
47,4
58,4
49,4
56,4
53,25
57,9
39,83
52,93

2015

Overige waterflora
Vis
2009
2015

Zuurstof
2009
2015
73,8
69,33
75
82,87
87,2
77,07
78,67
71,17
94,8
82,13
78,14
87,5
80,25
92,83
*
61,67

Zuurgraad
2009
2015
7,68
8,2
7,56
7,3
7,73
7
7,67
7,3
7,94
8,7
7,76
7,3
7,76
8,2
7,45
8,3

2009

Doorzicht
2009
2015
*
0,36
0,51
0,56

0,45
0,43
0,73
0,87

0,6

0,71

2015

Eindoordeel biologie
2009
2015

Temperatuur
2009
2015
20,17
21,4
20,39
21,7
22,23
20,9
22,62
21,7
21,45
22
20,48
21,3
19,28
22,3
23,12
22,9

Fysische chemie
2009
2015

Een aantal maatregelen is gefaseerd: aanleg natuurvriendelijke oevers (nvo’s), natuurvriendelijk
onderhoud van aangelegde nvo’s en aanleg vispassages. Dit geldt ook voor het verdiepen/baggeren ten
behoeve van waterkwaliteitsknelpunten.
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Deelgebied Betuwe
Tabel 9: Voortgang maatregelen per 31 december 2015 voor de waterlichamen in deelgebied Betuwe.

Voortgang maatregelen t/m 31-12-2015

Code waterlichaam

NL09_16

Naam waterlichaam

Linge

Samengevoegd met
Type waterlichaam Beneden-Linge (NL_09_04)

NL09_20
Oude Rijn

NL09_25
Sloten
Nederbetuwe

NL09_26
Sloten
Overbetuwe

M3

M1a

M1a

M6a

M6a

4396 m3

5032 m3

62000 m3

-

42729 m3

-

2,553 (0km)
2,553 (0km)
2

1,513 (11km)
1,513 (11km)
0 (1)
1

18,006 (22km)
18,006 (22km)
0 (1)
0

0 (3km)
0 (3km)
-

4,736 (7km)
4,736 (7km)
1

0 (0km)
0 (0km)
-

-

-

1

-

-

1

Autonoom Baggeren
Natuurvriendelijk (ecologisch) onderhoud van waterlichamen
Natuurvriendelijke oevers KRW in waterlichamen
Nazuivering effluent rwzi
Uitvoeren/aanleg vispassages

NL09_17
NL09_18
Linge en Kanalen Linge en Kanalen
Nederbetuwe
Overbetuwe

Stimuleren inrichten mestvrije zones
Communicatie over gebruik koperbaden,
kunstmestkantenstrooier en beperken erfafspoeling
Pilot terugdringen emissie landbouw (project Nagrewa)
KRW Onderzoeksprogramma

Tabel 10: Toestand “biologie” en “algemeen fysisch-chemische parameters” in 2009 en 2015voor de waterlichamen in deelgebied
Betuwe.
waterlichaam

type

Linge en kanalen Nederbetuwe
Linge en kanalen Overbetuwe
oude Rijn
Sloten Nederbetuwe
Sloten Overbetuwe

M6a
M6a
M3
M1a
M1a

waterlichaam

type

Linge en kanalen Nederbetuwe
Linge en kanalen Overbetuwe
oude Rijn
Sloten Nederbetuwe
Sloten Overbetuwe

M6a
M6a
M3
M1a
M1a

Fytoplankton
2009

Ntotaal
2009
2015
1,95
1,97
1,92
2,39
2,23
*
2,09
1,77
1,57
1,58

2015

P totaal
2009
2015
0,09
0,09
0,09
0,08
0,1
0,1
0,07
0,12
0,11
0,15

Macrofauna
2009

Chloride
2009
2015
53,83
62,43
59,86
68,3
57,86
67,27
52,43
59,97
45,33
60,8

2015

Overige waterflora
Vis
2009
2015

Zuurstof
2009
2015
86,33
86,93
88,29
100,13
91,29
85,1
79
92,31
88,17
114,1

Zuurgraad
2015
2009
7,7
8,5
7,66
8,9
7,79
8,7
8,1
7,7
10,2
7,84

2009

Doorzicht
2009
2015
1,08
0,71
0,62
0,67
*
0,66

2015

Eindoordeel biologie
2009
2015

Temperatuur
2009
2015
20,9
21,2
21,9
21,7
20,52
21,4
21,02
22,2
19,55
20,4

Fysische chemie
2009
2015

Een aantal maatregelen is gefaseerd: aanleg natuurvriendelijke oevers (nvo’s), natuurvriendelijk
onderhoud van aangelegde nvo’s, aanleg vispassages en verbetering van de RWZI’s Valburg en
Dodewaard. Ten aanzien van deze RWZI’s is gekozen om in de planperiode een haalbaarheidsstudie
uit te voeren naar centralisatie. Uit de studie is gebleken dat centralisatie van de RWZI’s Valburg,
Dodewaard en Zetten een kosteneffectievere variant is dan de individuele zuiveringen verbeteren.
Centralisatie wordt in de 2e planperiode opgepakt.
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Deelgebied Bommelerwaard
Tabel 11: Voortgang maatregelen per 31 december 2015 voor de waterlichamen in deelgebied Bommelerwaard.

Code waterlichaam

NL09_08
NL09_09
NL09_22
Kanalen
Kanalen
Sloten
Naam waterlichaam Bommelerwaard Bommelerwaard Bommelerwaard
Type waterlichaam

Voortgang maatregelen t/m 31-12-2015
Autonoom baggeren

Baggeren tbv waterkwaliteitsknelpunten
Natuurvriendelijk (ecologisch) onderhoud van waterlichamen
Natuurvriendelijke oevers KRW in waterlichamen
Uitvoeren/aanleg vispassages

M3

M3

M1a

32927 m3

0

13503 m3

0 (1000m3)
2,24 (5km)
2,24 (5km)
0

0,98 (3km)
0,98 (3km)
0

1,555 (1km)
1,555 (1km)
-

-

1

1

Stimuleren inrichten mestvrije zones
Pilot terugdringen emissie landbouw (glastuinbouw)
Communicatie over gebruik koperbaden,
kunstmestkantenstrooier en beperken erfafspoeling
KRW Onderzoeksprogramma

Tabel 12: Toestand “biologie” en “algemeen fysisch-chemische parameters” in 2009 en 2015 voor de waterlichamen in deelgebied
Bommelerwaard.
waterlichaam

type

Kanalen Bommelerwaard oost
Kanalen Bommelerwaard west
Sloten Bommelerwaard west

M3
M3
M1a

waterlichaam

type

Kanalen Bommelerwaard oost
Kanalen Bommelerwaard west
Sloten Bommelerwaard west

M3
M3
M1a

Fytoplankton
2009

Ntotaal
2009
2015
1,97
1,81
*
2,68
4,01
8,2

2015

P totaal
2009
2015
0,1
0,09
0,08
0,08
0,09
0,33

Macrofauna
2009

Chloride
2009
2015
32,29
38,43
37,43
52,53
54,43
71,87

2015

Overige waterflora
Vis
2009
2015

Zuurstof
2009
2015
75,14
83,97
106,57
100,8
94
95

Zuurgraad
2009
2015
7,44
8,4
7,86
8,8
7,77
8,8

2009

Doorzicht
2009
2015
*
0,47
*
0,67

2015

Eindoordeel biologie
2009
2015

Temperatuur
2009
2015
20,39
19,4
20
19,9
20
18,6

Fysische chemie
2009
2015

Een aantal maatregelen is gefaseerd: aanleg natuurvriendelijke oevers (nvo’s), natuurvriendelijk
onderhoud van aangelegde nvo’s en aanleg van vispassages. Dit geldt ook voor het
baggeren/verdiepen ten behoeve van waterkwaliteitsknelpunten.
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Deelgebied Groesbeek/Ooijpolder
Tabel 13: Voortgang maatregelen per 31 december 2015 voor de waterlichamen in deelgebied Groesbeek/Ooijpolder.

Code waterlichaam
Naam waterlichaam

Voortgang maatregelen t/m 31-12-2015

NL09_03
Beken
Groesbeek

Weteringen Ooijpolder

R4

Opgesplitst in Beken Groesbeek (R4)
en Het Meertje (M6a)

-

2 (2)

1 (1 stuks)
2,145 (0km)
2,145 (0km)

0
0,776 (0km)
0,776 (0km)

1

-

0 (1 stuks)
0 (1 stuks)

-

1

1

Type waterlichaam

Aanleg groene bergingen
Autonoom Baggeren
Integraal project herinrichting Groesbeek
Natuurvriendelijk (ecologisch) onderhoud van waterlichamen
Natuurvriendelijke oevers KRW in waterlichamen
Uitvoeren/aanleg vispassages
Communicatie over gebruik koperbaden,
kunstmestkantenstrooier en beperken erfafspoeling
Nazuivering effluent rwzi Groesbeek
Pilot invoering regenwaterbelasting
Stimuleren inrichten mestvrije zones
Pilot terugdringen emissie landbouw (Nagrewa)
KRW Onderzoeksprogramma

NL09_30

Tabel 14: Toestand “biologie” en “algemeen fysisch-chemische parameters” in 2009 en 2015 voor de waterlichamen in deelgebied
Groesbeek/Ooijpolder.
waterlichaam

type

Beken Groesbeek
Het Meertje

R4
M6a

waterlichaam

type

Beken Groesbeek
Het Meertje

R4
M6a

Fytoplankton
2009

Ntotaal
2009
2015
*
3,51
2
2,52

2015

P totaal
2009
2015
0,23
0,34
0,07
0,1

Macrofauna
2009

Chloride
2009
2015
31
100,97
18
32,1

2015

Overige waterflora
Vis
2009
2015

Zuurstof
2009
2015
61,83
102,53
94
103,8

Zuurgraad
2009
2015
7,22
8,4
7,78
8,6

2009

Doorzicht
2009
2015
1,07

2015

Eindoordeel biologie
2009
2015

Temperatuur
2009
2015
*
19,2
22,16
20

Fysische chemie
2009
2015

De herinrichting van de Groesbeek is in voorjaar 2014 opgeleverd.
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Deelgebied Land van Maas en Waal
Tabel 15: Voortgang maatregelen per 31 december 2015 voor de waterlichamen in deelgebied Land van Maas en Waal.
Code waterlichaam
NL09_07
NL09_12
NL09_21
NL09_23
Kanalen
Kanalen Quarles Beekrestanten Beekrestanten
Bloemers
van Ufford
Bloemers
Citters
Naam waterlichaam

Voortgang maatregelen t/m 31-12-2015

Type waterlichaam

M3

M3

0

8959 m3

0

0

3,665 (0km)
3,665 (0km)
0
1

25,853 (11km)
25,853 (11km)
0
1

0,47 (0km)
0,47 (0km)
0
1

5,565 (8km)
5,565 (8km)
0
1

Autonoom baggeren
Natuurvriendelijk (ecologisch) onderhoud van waterlichamen
Natuurvriendelijke oevers KRW in waterlichamen
Uitvoeren/aanleg vispassages
Pilot terugdringen emissie landbouw (project Nagrewa)

R4

R4

Stimuleren inrichten mestvrije zones
KRW Onderzoeksprogramma
Communicatie over gebruik koperbaden,
kunstmestkantenstrooier en beperken erfafspoeling
Tabel 16: Toestand “biologie” en “algemeen fysisch-chemische parameters” in 2009 en 2015 voor de waterlichamen in deelgebied
Land van Maas en Waal.
waterlichaam

type

Kanalen Bloemers
Kanalen Quarles van Ufford
Beekrestanten Bloemers
Beekrestanten Citters

M3
M3
R4
R4

waterlichaam

type

Kanalen Bloemers
Kanalen Quarles van Ufford
Beekrestanten Bloemers
Beekrestanten Citters

M3
M3
R4
R4

Fytoplankton
2009

Ntotaal
2009
2015
2,04
1,69
1,92
1,48
*
1,33
4,63
4,12

2015

P totaal
2009
2015
*
0,07
0,1
0,09
*
0,08
0,1
0,07

Macrofauna
2009

Chloride
2009
2015
37,2
42,47
34,8
42,5
*
42,87
25,17
25,83

2015

Overige waterflora
Vis
2009
2015

Zuurstof
2009
2015
92,4
92,6
78
101,13
*
86,17
85,17
91,17

Zuurgraad
2009
2015
7,73
7,3
7,62
8,8
*
8,4
7,11
7,6

2009

Doorzicht
2009
2015
*
0,57
*
0,56

2015

Eindoordeel biologie
2009
2015

Temperatuur
2009
2015
19
23,2
18,78
19,3
*
18,9
18,28
18,2

Fysische chemie
2009
2015

Een aantal maatregelen is gefaseerd, namelijk de aanleg van vispassages.

KRW- Rivierenlandplan 2, augustus 2015

21

2.5

CHEMISCHE TOESTAND EN SPECIFIEK VERONTREINIGENDE STOFFEN

Chemische toestand
De zogenaamde ‘chemische toestand’ van een oppervlaktewaterlichaam betreft het resultaat van de
beoordeling op 45 prioritaire stoffen. Dit zijn de stoffen die een groot risico vormen voor organismen
in en via het watermilieu. De Europese Commissie heeft milieukwaliteitsnormen vastgesteld voor de
prioritaire stoffen. De meest risicovolle stoffen zijn aangemerkt als prioritair gevaarlijk. De chemische
toestand is onvoldoende als van één of meer van de prioritaire stoffen een normoverschrijding wordt
gemeten (‘one-out-all-out’).
De chemische toestand was in 2009 van alle waterlichamen goed (voldoende) en is 2015 niet goed
(onvoldoende). Dit is een achteruitgang van 100% in de beoordeling en is vooral het gevolg van
veranderingen in de wijze van beoordeling en niet van een feitelijke achteruitgang in de kwaliteit van
het water.
Negatieve oordelen van de chemische toestand worden vooral veroorzaakt door drie stoffen die
gemeten zijn door Rijkswaterstaat in de rijkswateren: fluorantheen, kwik en tributyltin. Twee van deze
drie stoffen (kwik en tributyltin) zijn zogenaamde ubiquitaire stoffen. De chemische toestand van
rivierenland is gekoppeld aan meetpunten van Rijkswaterstaat, die soms een negatieve beoordeling
hebben. Het is zeer twijfelachtig of deze oordelen representatief zijn voor het regionale water in
rivierenland.
Specifiek verontreinigende stoffen
Naast prioritaire stoffen zijn ook specifiek verontreinigende stoffen bepalend voor de waterkwaliteit.
Voor een totaaloverzicht van de verschillende stoffen verwijzen we naar:
http://www.aquo.nl/documents/2013/09/aquo-parameterlijst-oppervlaktewaterkwaliteit.pdf
Veel van de specifiek verontreinigende stoffen voldoen net als in 2009 niet aan de norm. In alle
waterlichamen worden specifiek verontreinigende stoffen aangetoond boven de norm, dit varieert van
2 tot 8 per waterlichaam, zie tabel 17. Tot deze specifiek verontreinigende stoffen behoren onder meer
gewasbeschermingsmiddelen en een aantal metalen.
Tabel 17: Specifiek verontreinigende stoffen aangetoond in aantal waterlichamen in beheergebied WSRL. (Negatieve) oordelen voor
Seleen, Kobalt, Benzo(a)antraceen, Chryseen, Uranium en Ammonium zijn afkomstig van TT-meetpunten van Rijkswaterstaat.

Stof

Type

Aangetoond in
aantal
waterlichamen
30

Seleen
Benzo(a)antraceen

Metaal.
PAK

Uranium
Zink

Metaal
Metaal

25
9

Kobalt,
Ammonium,
Chryseen

Metaal,
PAK

5

Koper

Metaal

3

Linuron,
Metolachloor

Gewasbeschermingsmid
del

1
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Hoe komen deze stoffen in het water terecht?

Seleen wordt toegepast in foto-elektrische cellen, lichtmeters, zonnecellen,
camera’s en kopieerapparaten. Ook wordt het gebruikt in de glasindustrie
en alstoevoeging aan veevoer of voedingssupplementen. Benzo(a)antraceen
is een PAK-verbinding, welke kan ontstaan bij verbrandingsprocessen als
organische verbindingen hoog worden verhit.
Koper en zink zijn additieven in veevoer en komt via mest in de bodem
terecht. Via uitspoeling kan het in oppervlaktewater terecht komen.
Uranium komt van nature in zeer kleine hoeveelheden in het milieu voor en
kan gevonden worden in rotsen, de bodem, de lucht en het water.
Kobalt kent toepassing als pigment voor glas en porselein. Chryseen is ook
een PAK-verbinding, komt van nature voor in steenkoolteer en wordt ook
aangetroffen in carbolineum. Ammonium komt van nature voor in lage
concentraties in zowel grondwater als oppervlaktewater. Vooral in
gebieden met veel veehouderij kunnen hoge concentraties ammonium in
het oppervlaktewater voorkomen.
Koper en zink zijn additieven in veevoer en komt via mest in de bodem
terecht. Via uitspoeling kan het in oppervlaktewater terecht komen
Linuron en metolachloor kennen een toepassing als
onkruidbestrijdingsmiddel.
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2.6

CONCLUSIES

Oppervlaktewaterlichamen en doelen
Toegenomen kennis en inzicht is aanleiding geweest om in een aantal gevallen doelen te actualiseren.
Op basis van verbeterde maatlatten, veranderingen in type waterlichaam, nieuwe inzichten in het
functioneren van het watersysteem en de effectiviteit van maatregelen zijn in enkele waterlichamen de
begrenzing, type, status en GEP’s beperkt aangepast. Dit zijn doorgaans technisch/methodische
aanpassingen, welke niet leiden tot een wijziging van de ambitie.
• Van 15 waterlichamen zijn de begrenzingen aangepast tot logischere eenheden;
• Voor 6 waterlichamen is de typering aangepast;
• Voor 7 waterlichamen is de status veranderd, over het algemeen van kunstmatig naar sterk
veranderd;
• Twee waterlichamen zijn tot één samengevoegd, het aantal waterlichamen veranderd daarmee
van 31 naar 30;
• Het totale areaal KRW-waterlichamen is gewijzigd van 730 km in de 1e planperiode naar 756 km
in de 2e planperiode.
Maatregelen volop in uitvoering
• We doen de goede dingen;
• Voorbereiding inrichtingsmaatregelen kost (meer) tijd (dan gedacht);
• Een aantal maatregelen hebben we daarom getemporiseerd, zoals inrichtingsmaatregelen
(natuurvriendelijke oevers, vispassages);
• De verbetering van het effluent uit de rwzi’s pakken we op door centralisatie van een aantal
rwzi’s. Dit blijkt een kosten effectiever alternatief ten opzichte van de afzonderlijke verbetering
van de rwzi’s.
Eerste positieve effecten tekenen zich af (2015 vs. 2009)
• Effecten op biologie manifesteren zich pas na verloop van tijd;
• Vis en overige waterflora laten een – schijnbare – achteruitgang zien, zie figuur 4;
• Positieve effecten op fytoplankton en macrofauna, zie figuur 5;
• Een groot deel van de stoffen uit de groep van algemeen fysisch chemische parameters voldoen
aan de normen, echter niet allemaal (bv. zuurgraad en doorzicht). Als gevolg van tussentijdse
aanpassingen in de normen valt de toestand in 2015 slechter uit dan die van 2009 voor de
algemeen fysische parameters, zie figuur 6;
• In alle waterlichamen worden specifiek verontreinigende stoffen aangetoond boven de norm.

Figuur 4: (Schijnbare) achteruitgang vis en overige waterflora (biologie) 2009 – 2015.
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Figuur 5: Positieve effecten fytoplankton en macrofauna (biologie) 2009 – 2015.

Voor het kwaliteitselement fytoplankton is voor een aantal waterlichamen ‘geen oordeel’ voor de
toestand gegeven. Reden is dat voor een aantal watertypen (met name stromende wateren (R4 t/m R8
en R12) en sloten(M1, M2 en M8)) fytoplankton geen deel uitmaakt van de maatlat.

Figuur 6: Effecten algemeen fysische parameters 2009 – 2015.

Trage effecten maatregelen op biologie
Een aanzienlijk deel van de (inrichtings)maatregelen hebben we al in de eerste planperiode uitgevoerd.
Gebleken is dat het een aantal jaren kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast
aan een nieuwe situatie en de effecten zichtbaar zijn op de maatlatten. Bijvoorbeeld omdat het tijd kost
voor bepaalde soorten om een nieuwe habitat te koloniseren. Om deze redenen worden effecten van
getroffen maatregelen pas na enige jaren (of na de eerste planperiode) op de maatlatten zichtbaar.
Maatregelen hebben daarnaast pas effect in samenhang met andere maatregelen. Zolang er
bijvoorbeeld een te hoge nutriëntenbelasting is, zullen verbeteringen in onderhoud relatief weinig
effect hebben. Ander voorbeeld is dat aangelegde natuurvriendelijke oevers niet optimaal zullen
functioneren bij omgekeerd peilbeheer.
Tijdelijke achteruitgang
Ondanks maatregelen is er niet voor alle waterlichamen verbetering van de ecologische toestand
zichtbaar en lijkt soms zelfs sprake te zijn van achteruitgang. In Artikel 4.6 van de KRW is
aangegeven dat tijdelijke achteruitgang van de toestand is toegestaan indien dit het resultaat is van
omstandigheden die zich door een natuurlijke oorzaak of overmacht voordoen of het gevolg is van
omstandigheden die zijn veroorzaakt door redelijkerwijs niet te voorziene ongevallen. Indien tijdelijke
achteruitgang als gevolg van één van de bovenstaande voorwaarden aan de orde is, dan moeten we
daarvan een goede motivering geven.
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In de praktijk blijkt er in ons beheergebied geen sprake te zijn van werkelijke achteruitgang, maar
wordt deze schijnbare achteruitgang veroorzaakt door:
• Veranderde maatlatten. Sinds de beoordeling bij de aanvang van de vorige planperiode zijn de
maatlatten waarmee de toestand wordt bepaald aangepast. Dit heeft er toe geleid dat er na toetsing
met nieuwe maatlatten soms een slechtere toestand is bepaald dan bij de eerste beoordeling. In de
praktijk blijkt de werkelijke toestand na toetsing met de oude maatlatten niet te zijn verslechterd.
• Nieuwe typering. Verbeterde inzichten hebben geleid tot een nieuwe typering van het
waterlichaam. Bij een ander type waterlichaam horen ook andere maatlatten met andere
klassengrenzen. Toetsing aan deze maatlatten heeft in een aantal gevallen geleid tot een slechtere
beoordeling van de toestand dan de eerste beoordeling. In de praktijk hoeft de toestand niet te zijn
verslechterd.
• Toevalsfactor. Vanwege de natuurlijke variatie in (ecologische) meetdata ten gevolge van
toevalligheden bij de bemonstering en/of weersomstandigheden en vanwege de betrekkelijk lage
monitoringfrequentie kan een beoordeling van de huidige toestand slechter uitvallen dan de eerste
beoordeling. In de praktijk hoeft de toestand niet te zijn verslechterd.
• Meer en nauwkeuriger meten. Door verbeterde inzichten in het watersysteem en verbeterde
monitoring is een nauwkeuriger toestandsbepaling mogelijk dan bij de eerste beoordeling, die
vaak is ingeschat op basis van expert judgement en niet op basis van kennis van meetgegevens
per waterlichaam. Als de eerste beoordeling te positief was kan de nieuwe beoordeling slechter
uitvallen. In de praktijk hoeft de toestand niet te zijn verslechterd.

2.7

STRATEGIE

Ambitie: Slim zijn en kansen pakken
Waterschap Rivierenland gaat ook in de komende planperiode zinvolle stappen zetten om de toestand
van de waterlichamen (verder) te verbeteren. In een tijd van beperkte middelen vraagt dat scherpe en
heldere keuzen: er is behoefte aan een aanpak met een duidelijke focus op grond van een
gemeenschappelijke ambitie.
Wij kiezen voor een ambitieniveau dat past bij het belang van schoon water voor ecologie, economie
en maatschappij. Dat niveau is ambitieus, maar tegelijk realistisch en noodzakelijk. We moeten
slimme manieren vinden om binnen de randvoorwaarden van geld, capaciteit en draagvlak zoveel
mogelijk te realiseren. Dat doen we door slimme combinaties met maatregelen op aanverwant beleid
te maken, door een integrale aanpak, door slim te financieren en door kansen te benutten als zij zich
voordoen.
De waterkwaliteit is in de laatste jaren mede dankzij de getroffen maatregelen uit het 1e SGBP (KRW
Rivierenlandplan 1) verbeterd. Deze verbetering zal verder doorzetten, omdat de effecten van veel
maatregelen pas later zichtbaar worden. De waterkwaliteit moet in de komende planperiode - tot 2021
– dankzij aanvullende en verbeterde maatregelen nog verder verbeteren.
Focus op kansrijke of te beschermen gebieden
Bij het maken van keuzen voor het maatregelenpakket 2016-2021 staan effectiviteit, afweging van
maatschappelijke belangen en beschikbare middelen voorop. Eén van de te maken keuzen is het
realiseren van grote stappen in een beperkt aantal gebieden of kleine stappen in alle waterlichamen.
We leggen voor het maatregelenpakket 2016-2021 de prioriteit bij betekenisvolle stappen in een aantal
kansrijke of te beschermen gebieden (zie paragraaf 3.3 en hoofdstuk 4). Nadruk ligt op het inzetten
van middelen op de meest kosteneffectieve maatregelen. Het inzicht in de kosteneffectiviteit is in de
afgelopen periode duidelijk toegenomen.
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Slimme combinaties
We zoeken nadrukkelijk naar kansrijke combinaties met een win-win uitkomst:
• Door benutten van mogelijkheden om maatregelen voor waterkwaliteit te koppelen aan
bijvoorbeeld maatregelen voor veiligheid en/of zoetwatervoorziening. In een aantal gevallen,
vooral in het hoofdwatersysteem, liggen doelen voor waterkwaliteit en veiligheid namelijk in
elkaars verlengde.
• Door het koppelen aan doelen voor beschermde gebieden (Natura 2000, EHS, zwemwater,
drinkwater, etc.).
• Door actief te zoeken naar mogelijkheden van coproductie met andere overheden of
maatschappelijke stakeholders, zoals bij de uitkomsten van het Rijn-West nutriëntenproject of
afspraken over onderdelen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
• Door actief de relatie met het ruimtelijk ordeningsbeleid en met gemeentelijk beleid te zoeken
(bijvoorbeeld via de watertoets).
• Door in te zetten op mogelijkheden voor hergebruik en innovatie. Een voorbeeld is het Ketenakkoord Fosfaatkringloop (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/rapporten/2011/10/04/ketenakkoord-fosfaatkringloop.html) . Hergebruik is doorgaans
kostenefficiënter dan verwijderen van stoffen uit het oppervlaktewater, als dat überhaupt mogelijk
is. Een ander voorbeeld van innovatie is flexibele peilgestuurde drainage.
Integrale aanpak
We streven naar synergie in uitvoering van maatregelen om ook doelen van bijvoorbeeld Natura 2000,
de Nitraatrichtlijn, de Zwemwaterrichtlijn, de Drinkwaterrichtlijn en de Grondwaterrichtlijn te
realiseren. We gebruiken deze planperiode om de integratie van Europese (communautaire)
waterwetgeving een stap verder te brengen. Ook in de waterketen, stedelijk waterbeheer, GGOR,
(water)bodem en WB21, streven wij naar intensievere samenwerking tussen partijen in Rijn-west.
Inrichtingsprojecten combineren met andere programma’s
Voor het oppervlaktewater is met de invoering van de KRW in de eerste planperiode het zwaartepunt
op inrichtingsmaatregelen komen te liggen. Inmiddels is duidelijk geworden dat procedures
(bijvoorbeeld voor grondverwerving) en de beperkte beschikbaarheid van financiële middelen de
uitvoering kunnen belemmeren.
Voor inrichtingsprojecten is onze ambitie om kansen te pakken, onder meer door het benutten van
synergie met andere programma’s en partners: we willen werk met werk maken. Daarmee worden
investeringen rendabel en kunnen beperkt beschikbare financiële middelen optimaal worden gebruikt.
Inrichtingsmaatregelen die naast de KRW-doelen ook andere doelen dienen, voeren we met prioriteit
uit.
Slim financieren
Win-win situaties zijn ook te bereiken door slim financieren. Door financieringsbronnen voor
bijvoorbeeld KRW-maatregelen en Deltaprogramma te koppelen, ontstaan er mogelijkheden voor
betere samenhang tussen diverse doelen en tussen stroomgebieden, zowel nationaal als internationaal.
We zetten ook in op beter benutten van EU-fondsen en op innovatie, onder andere via de topsectoren
Water en Agri&Food en maken gebruik van GLB/POP3-gelden en eventuele andere Europese
subsidies.

KRW- Rivierenlandplan 2, augustus 2015

26

Overige wateren
Het kan effectief zijn om naast (of in de plaats van) maatregelen in het waterlichaam, maatregelen te
nemen die buiten de begrenzing van een oppervlaktewaterlichaam vallen, dus in aangrenzende
bovenlopen of zijlopen daarvan. Deze komen ten goede aan het ecologisch functioneren van
het hele stroomgebied en dus ook van het betreffende waterlichaam. Wanneer blijkt dat maatregelen in
het stroomgebied effectiever zijn, hebben die de voorkeur. Wordt een maatregel bovenstrooms
toegepast, dan wordt die opgenomen in de factsheet van het betreffende waterlichaam.
Voor maatregelen volgen we de volgende prioritering:
1. Maatregelen in KRW-lichamen;
2. Maatregelen in overige wateren met positief effect op doelbereik in KRW-wateren;
3. Maatregelen in overige wateren met lokaal positief effect op waterkwaliteit.

2.8

TYPEN MAATREGELEN TWEEDE PLANPERIODE

2.8.1

Onderhoud- en Beheermaatregelen

Baggeren
Conform het meerjaren baggerprogramma voeren we het onderhoudsbaggeren uit. Dit betekent dat
elke watergang minimaal eens in de 18 jaar wordt gebaggerd. Het op diepte brengen van een
watergang (door het baggeren) zorgt ervoor dat de watergang minder snel opwarmt en het verwijderen
van de bagger zorgt er bovendien voor dat nutriënten en milieu hygiënische verontreinigingen worden
afgevoerd. Dit bevordert de randvoorwaarden voor een goed ecosysteem.
Wel is het mogelijk dat vlak na het baggeren tijdelijk een terugval in de waterkwaliteit valt waar te
nemen (vertroebeling, etc.). Voor de lange termijn is baggeren echter een “geen spijt maatregel”.
Wij baggeren de A-watergangen. De B-watergangen worden het jaar daarop door de eigenaren
gebaggerd en wij voeren hierop een diepteschouw uit.
Naast onderhoudsbaggeren vindt ook kwaliteitsbaggeren en/of kwantiteitsbaggeren plaats. Dit betreft
baggeren op een specifieke locatie naar aanleiding van een opgetreden knelpunt (of het voorkomen
daarvan) en volgt derhalve niet uit het meerjaren baggerprogramma.
De komende planperiode doen we onderzoek naar de mogelijkheden voor het uitwerken van een meer
gebiedsgericht baggerprogramma (i.p.v. overal eens in de 18 jaar baggeren). Een voorbeeld hiervan is
het lopende onderzoek naar het effect van baggeren op de waterflora in relatie tot (verschillende)
omgevingsfactoren. Tevens wordt onderzocht of er een versterkend effect optreedt wanneer baggeren
in combinatie met andere KRW-maatregelen wordt uitgevoerd, zoals natuurvriendelijke oevers.
Bij de herziening van KRW Rivierenlandplan 2 bekijken we of een gebiedsgericht baggerprogramma
geïntroduceerd kan worden in (een deel van) ons beheergebied.

Optimalisatie (ecologisch) onderhoud aan (natuurvriendelijke) oevers
Het huidige onderhoud (maaien, baggeren en bijhouden/repareren oevers) binnen ons waterschap is er,
vanwege de vaak krappe dimensies van onze watergangen, vooral op gericht de aan- en afvoerfunctie
van de watergangen te waarborgen (gericht op waterkwantiteit). Dit is niet altijd optimaal voor een
goed ecosysteem.
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De komende planperiode doen we daarom (praktijk) onderzoek naar mogelijkheden om het beheer en
onderhoud te optimaliseren ten behoeve van een beter ecosysteem, zonder dat dit ten koste gaat van de
aan- en afvoer functie van de betreffende watergangen. Onderwerpen welke bij dit onderzoek aan bod
komen, zijn; frequentie van maaien, periode van maaien, methode van maaien, onderscheid maken per
watergang, peilbeheer, watertransport etc.
Het totale areaal aan natuurvriendelijke oevers vormt een fractie van de totale oeverlengte. Daarom
steken we het praktijkonderzoek breed in; we betrekken daarbij ook de reguliere wateren zonder
aanvullende oeverinrichting/nvo.

Optimalisatie beheer
In het haalbaarheidsonderzoek Optimalisatie Beheer en Onderhoud zal zoveel mogelijk integraal
gekeken worden naar het maaibeheer, baggeren, peilbeheer en watertransport. Belangrijke
randvoorwaarde hierbij is dat eventuele veranderingen in dit vierluik nooit mogen leiden tot meer
risico op wateroverlast of –tekort.
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2.8.2

Inrichtingsmaatregelen

Natuurvriendelijke oevers
De inrichting van natuurvriendelijke oevers leidt tot een robuust ecologisch watersysteem en heeft een
positief effect voor planten en dieren. In KRW Rivierenlandplan 1 hebben we voorgesteld in de
periode tot en met 2015 de reeds geplande natuurvriendelijke oevers (in het kader van het Nationaal
Bestuursakkoord Water) aan te houden. Deze opgave betrof de aanleg van 126 km natuurvriendelijke
oevers in onze waterlichamen.
In 2011 is bestuurlijk besloten deze doelstelling te faseren: realisatie van de opgave niet in 2015, maar
eind 2018 met een tussendoel van 84 km eind 2015 (‘Temporisering aanleg natuurvriendelijke oevers
NBW en KRW, regnr.201108950, CDH 5 april 2011). Naar verwachting komen we eind 2015 uit op
ca. 100 km aangelegde natuurvriendelijke oevers. De restantopgave uit de 1e planperiode (2010 2015) is daarmee 26 km (126 km – 100 km) en deze pakken we op in de 2e planperiode (2016 - 2021).
Daarnaast kan het effectief zijn om naast maatregelen in het waterlichaam, ook maatregelen te nemen
die buiten de begrenzing van een waterlichaam vallen (overige wateren), dus in aangrenzende
bovenlopen of zijlopen daarvan. Deze komen ten goede aan het ecologisch functioneren van het hele
stroomgebied en dus ook van het betreffende waterlichaam.
In de Hoge Boezem Overwaard zal aan het einde van de 2e planperiode 6-8 km natuurvriendelijke
oever worden aangelegd. In samenhang met het optimaliseren van het beheer en onderhoud zal
bekeken worden welke trajecten van waterlichamen geschikt zijn voor de overige 16-18 km.
Bij de inrichting van de natuurvriendelijke oevers houden we rekening met het type watergang (M en
R typen). Een verschillend type watergang kan namelijk vragen om een verschillende inrichting.
Reconstructie (herprofileren) van oevers in waterlichamen
Onderzoek heeft aangetoond dat natuurvriendelijke oevers die 10-15 jaar geleden zijn aangelegd sterk
verlanden, of geheel niet tot ontwikkeling zijn gekomen. Het daadwerkelijk verlanden van oevers kan
worden voorkomen door groot onderhoud aan oevers uit te voeren.
Niet ontwikkelde of verlande oevers dragen niet bij aan de waterkwaliteitsdoelen. Deze oevers die op
het moment van het vaststellen van de doelen niet effectief waren, komen in aanmerking voor
herprofileren (reconstructie). Het herprofileren van deze oevers moet leiden tot het vergroten van het
aantal kilometers effectieve natuurvriendelijke oevers en kan daarom meegeteld worden als realisatie
van de KRW opgave. Bovendien kunnen deze oevers met de huidige kennis en inzichten beter
ingericht worden. Het herprofileren (reconstructie) van deze oevers is een kosteneffectieve maatregel,
omdat grondaankoop niet nodig is.
Uit inventarisatie blijkt dat binnen ons beheergebied (vooral het Gelderse deel) ongeveer 80 tot 100
km niet ontwikkelde of verlande natuurvriendelijke oevers aanwezig zijn. De komende planperiode
gaan wij 60 km van deze verlande / niet effectieve natuurvriendelijke oevers herprofileren en dit in
mindering brengen op de inrichtingsopgave van 130 km natuurvriendelijke oevers (afkomstig uit:
Waterbeheerplan 2010 – 2015, bijlage 6, overzichtstabel KRW maatregelen) voor de tweede en derde
planperiode (2016 – 2027). Waar deze 60 km exact komen te liggen, moet blijken uit een praktijk /
veld inventarisatie.
De positieve effecten van de optimalisatie van het beheer en onderhoud op de waterkwaliteit zorgen er
bovendien voor dat de totale inrichtingsopgave van 130 km natuurvriendelijke oevers voor de 2e en 3e
planperiode samen mogelijk omlaag kan. Hoeveel dit precies is, moet nog blijken uit meet- en
monitoringresultaten en berekeningen.
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Verbreden/verdiepen
Het op voldoende diepte brengen en/of het verbreden van het natte profiel van de watergangen is van
belang voor het verbeteren van de waterkwaliteit op specifieke locaties. Het verdiepen en/of verbreden
is voorgenomen over een lengte van ongeveer 30 km waterlichaam tot en met 2027. Dit verdiepen is
maatwerk en zal voornamelijk uitgevoerd worden in combinatie met inrichtingsmaatregelen en/of met
geoptimaliseerd beheer en onderhoud.
Vismigratieprogramma
Met aanpassingen in de inrichting en het beheer en onderhoud van de watergangen brengen we de
biotoop van de vis zodanig op orde dat deze er kunnen opgroeien, schuilen en voortplanten. Van
belang is dat vissen deze biotoop ook kunnen bereiken.
De opgave voor vismigratiemaatregelen voor de planperiode van KRW Rivierenlandplan 2 wordt
geactualiseerd op basis van de uitgevoerde maatregelen en de actualisatie van waterlichamen
(wijzigingen van status, type en begrenzing). We herijken de vismigratievisie “Ruim baan voor vis in
Rivierenland”. Insteek van deze actualisatie is het realiseren van vismigratieroutes voor 2027 (zie
figuur 7). Deze routes sluiten aan bij de visie op vismigratie binnen Rijn West (routekaart voor
vismigratie in de Nederlandse Delta). We combineren deze routes bij voorkeur met R-type
waterlichamen in ons beheersgebied.
1. Vismigratieroute Alblasserwaard
Route Lek / gemalencomplex Kinderdijk naar Merwede/Peulensluis (via Alblas en Giessen) +
ontsluiten gebied o.a. het Achterwaterschap (ca. 10 locaties).
2. Vismigratieroute Linge
Route tussen Merwede, Waal, Lek, Nederrijn en Pannerdenskanaal.
Beneden Linge: van Merwede / Kolffgemaal (Steenenhoek) naar Merwede / Gorinchem naar
Waal/Tiel, naar Boven Linge (ca. 3 locaties):
• Verbinding kanaal van Steenenhoek naar Merwede (Kolffgemaal);
• Verbinding naar Waal bij Tiel (inundatie kanaal);
• Verbinding naar Boven Linge via sifon Beuningengemaal.
Boven Linge: van Beneden Linge naar Lek / Bonte Morgen en Nederrijn / Cuijckgemaal naar
Pannerdenskanaal / gemaal Doornenburg (ca. 10 locaties).
• Verbinding vanaf Beuningengemaal naar Doornenburg (9 locaties);
• Verbinding Linge naar Lek aansluiten op bestaande route naar Oude Rijn/ Bonte Morgen (0
locaties);
• Boven Linge aantakken op Nederrijn bij Cuijckgemaal (1 of 2 locaties).
3. Alm en Biesbosch
Route van Hollandsch Diep / Amer / Bergse Maas naar kreekrestanten naar Alm naar Merwede /
gemaal Altena (ca 6 locaties):
• Verbinden Bakkerskil, Oostkil, Bleke Kil met rijkswater (3 locaties);
• Verbinden kreken met (al/deels uitgevoerde maatregelen) Alm via de Gantel (2 locaties);
• Verbinden Bakkerskil, Gantel met rijkswater via gemaal Altena (1 locatie).
Eventueel wordt bij de herijking ook een vismigratieroute voor de Citters opgenomen (i.v.m.
overeenkomst provincie Gelderland). Aangezien de KRW waterlichamen in Citters nu een R-type
hebben gekregen, is een verbinding met de Maas een goede maatregel voor rheofiele soorten.
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Figuur 7: Vismigratieroutes.

Voorbeeld: vistrappen Korne en Gantel
In 2014 hebben wij de vistrap in de Korne (Buren) en de Gantel (Sleeuwijk) onderzocht op
effectiviteit. Het onderzoek bij deze 2 vistrappen is onderdeel van een gezamenlijk onderzoek met 5
andere waterschappen (Aa en Maas, Brabantse Delta, Groot Salland, Hollandse Delta en De Stichtse
Rijnlanden) naar de effectiviteit van in totaal 19 vismigratieoplossing. De resultaten van het
onderzoek zijn zeer positief: hoge aantallen vis, alle te verwachten soorten en alle lengteklassen
(oplopend tot 1 meter). Opvallend detail is dat de vistrap bij Buren direct na opening massaal gebruikt
is door vis. Met deze positieve resultaten werken beide vismigratieoplossing zoals we verwacht
hebben en voldoen ze aan onze doelstellingen ten aanzien van vismigratie.
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2.8.3

Emissiemaatregelen

Rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI’s)
De RWZI’s Dodewaard, Valburg, Dussen, Eethen en Wijk & Aalburg beïnvloeden oppervlaktewaterlichamen met relatief hoge vrachten stikstof en/of fosfaat. Voor deze RWZI’s hebben we in
KRW Rivierenlandplan 1 voorgesteld om ze op het niveau “stand der techniek” te brengen, waardoor
het zuiveringsrendement toeneemt. Hierdoor verbetert de conditie voor de ecologie in de
waterlichamen waarop wordt geloosd.
Tijdens de 1e planperiode hebben we zowel voor de RWZI’s Dodewaard en Valburg als voor de
RWZI’s Dussen, Eethen en Wijk & Aalburg besloten een centralisatiestudie uit te voeren. Uit beide
studies blijkt dat centralisatie een ecologisch tenminste gelijkwaardig en bovendien kosten effectievere
variant is op het oorspronkelijke idee. Uitvoering van beide centralisaties is daarom in dit KRW
Rivierenlandplan 2 als maatregel opgenomen. De eerste centralisatie betreft het opheffen van de rwzi’s
Dussen, Eethen en Wijk& Aalburg. Het afvalwater van de op te heffen rwzi’s wordt behandeld op de
rwzi Sleeuwijk. De tweede centralisatie betreft het opheffen van rwzi Valburg. Het afvalwater van
Valburg wordt dan behandeld op rwzi Dodewaard. Rwzi Dodewaard wordt zodanig aangepast dat het
gezuiverde water een kwaliteit heeft die vanuit oogpunt van de KRW acceptabel is.
Daarnaast onderzoeken we deze planperiode voor het waterlichaam Beken Groesbeek het nut en de
noodzaak van verminderen van de belasting van deze RWZI op de Leigraaf.
Het verbeteren van de waterkwaliteit van de Leigraaf als onderdeel van het waterlichaam Beken
Groesbeek vraagt om een integrale onderzoeksaanpak. De emissie van de rwzi speelt een belangrijke
rol, maar dat geldt waarschijnlijk ook voor de morfologie van de watergang. Het gaat dus niet alleen
om de vraag “hoe verminderen we de belasting van de rwzi”, maar om de vraag hoe bereiken we het
doel (een waterkwaliteit die voldoet aan de gestelde doelstelling).

Synergieproject Waterschap Rivierenland en Gemeente Geldermalsen
De RWZI Geldermalsen is vergroot en het zuiveringsproces verbeterd, hierbij is één van de vrijkomende
bassins gebruikt als bergbezinkbassin voor één van de riool overstorten van de gemeente Geldermalsen.
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Landbouw
In KRW Rivierenlandplan 1 is de maatregel ‘stimuleren inrichten mest- en spuitvrije zones
opgenomen’. Deze maatregel - randenbeheer - wordt in de 2e planperiode doorgezet en verder
uitgewerkt, rekening houdend met de vergroeningseisen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Voor de uitvoering van de stimuleringsregeling is het voornemen vanaf 2016 met gebiedscollectieven
samen te werken. Het gebiedscollectief gaat hierbij de uitvoering van de regeling ter hand nemen:
deelnemers werven, contracten maken, toezicht houden en uitbetalen.
Daarnaast zijn in de 1e planperiode diverse (gebieds)pilots en projecten uitgevoerd. Voorbeelden zijn
de projecten: Minder nutriënten Langs de Linge; Natuurlijke Grenswateren (Nagrewa) en het
emissieonderzoek in de glastuinbouw in de Bommelerwaard.
Via het KRW-innovatieprogramma hebben we geparticipeerd in diverse projecten, zoals Teelt de
grond uit; Chrysantenteelt op substraatbedden; Emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen door
weerpalen en waarschuwingssystemen; Innovatie in het kwadraat; Samen werken aan een schone
Maas (zie ook http://www.kennismoetstromenwebtool.nl/ voor een toelichting op deze projecten).
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer presenteert LTO haar visie en zet daarmee een bewuste stap
om samen met de waterbeheerders waterknelpunten op te lossen. Wij hechten groot belang aan
samenwerking met de agrarische sector. Zie ook http://agrarischwaterbeheer.nl/.
De maatregel ‘verminderen emissies landbouw (DAW)’ is genoemd, maar uitwerking en invulling
daarvan vindt komende jaren in coproductie met LTO plaats. Concreet betreft het onder meer het
terugdringen van de emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en duurzaam
bodembeheer in een aantal geselecteerde gebieden: Alblasserwaard, Land van Heusden en Altena,
Betuwe, Bommelerwaard, Groesbeek en Citters. Hiervoor zijn tal van kansrijke maatregelen
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beschikbaar. Uiteindelijk zijn het de agrariërs die hier een keuze in maken. Het waterschap en LTO
zullen die afweging zo goed mogelijk faciliteren. Het is de bedoeling de start van de gebiedsprocessen
te spreiden over de gehele planperiode. De voortgang van het DAW zal door het Rijk worden
gemonitord. WSRL zal eventuele knelpunten zoveel mogelijk agenderen.
Voorbeeld akkerranden
Akkerranden zijn randen op bouwland of weiland naast watervoerende sloten, welke niet worden
bemest of bespoten. Deze akkerranden worden ook wel bufferstroken genoemd. Waterschap
Rivierenland heeft een stimuleringsregeling voor agrariërs en particulieren voor het aanleggen van
akkerranden naast sloten. Deze regeling geldt voor die gebieden in ons beheergebied welke gelegen
zijn in Gelderland en Noord-Brabant.

Specifiek verontreinigende stoffen
In paragraaf 2.5 hebben we aangegeven dat in alle waterlichamen specifiek verontreinigende stoffen
worden aangetroffen. In de meeste gevallen gaat het om zware metalen, zoals seleen, kobalt, koper en
zink welke de waterkwaliteitsnormen overschrijden. Deze stoffen hebben industriële toepassingen of
worden als additief aan veevoer toegevoegd. De regionale waterbeheerders hebben geen of zeer
beperkte mogelijkheden om deze stoffen met gerichte maatregelen ‘aan te pakken’. Voor de
toepassing van dit soort stoffen zijn nationale of beter Europese kaders nodig. Wij blijven deze stoffen
monitoren en zullen dit thema blijven agenderen bij het Rijk.
In een beperkt aantal gevallen betreft het gewasbeschermingsmiddelen. Hiervoor sluiten we aan bij de
2e Nota Duurzame Gewasbescherming Gezonde Groei, Duurzame Oogst
(http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/05/14/gezonde-groeiduurzame-oogst-tweede-nota-duurzame-gewasbescherming.html), waarin is aangegeven dat het
kabinet wil dat de waterkwaliteit uiterlijk in 2023 op orde is, zowel voor water dat bestemd is voor de
drinkwatervoorziening als voor de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater (Kaderrichtlijn Water).
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2.9

MAATREGELEN PER DEELGEBIED 2016-2021

Tabel 18 geeft een overzicht van de maatregelen voor de komende planperiode (2016 – 2021). Hierbij
hebben we zoveel als (nu) mogelijk (is) onderscheid gemaakt naar de verschillende deelgebieden.
In bijlage 5 zijn de maatregelen op het niveau van waterlichamen uitgewerkt en toegelicht.
Tabel 18: Maatregelenpakket 2016-2021 per deelgebied.

6-8 km
route

Bommelerwaard

Beneden-Linge

231.049
1

route

route

3

2

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

463.237
93.679
alle aangelegde nvo's
1
1

Land van Maas en Waal

574.534 264.049
6-8 km
1
1

Groesbeek/Ooijpolder

Beheermaatregelen
1 Verwijderen bagger (onderhoudsbaggeren) (m3)
2 Natuurvriendelijk (ecologisch) onderhoud van nvo's in waterlichamen
3 Optimalisatie beheer&onderhoud (haalbaarheidsonderzoek)
Inrichtingsmaatregelen
4 Aanleg natuurvriendelijke oevers in waterlichamen
5 Vismigratieprogramma (routes)
6 Herprofileren oevers in waterlichamen (totaal 60 km)
7 Verdiepen/verbreden watersysteem (overdimensioneren, ca. 55 ha)
Emissiemaatregelen
8 Verminderen belasting RWZI (stuks) via centralisatie
9 Onderzoek naar vermindering belasting RWZI Groesbeek
10 Stimuleren mest- en spuitvrije zones (regeling)
11 Maatregelen gericht op verminderen emissies landbouw (DAW)
12 Stimuleren beperking emissie diffuse bronnen
Overige maatregelen
13 Communicatie mbt waterkwaliteit
14 KRW Onderzoeksprogramma

Betuwe

Alblasserwaard

Alm en Biesbosch

Maatregelenpakket 2016-2021

25.732

266.956

1

1

overig zoekgebied
route
gebiedsbreed
gebiedsbreed

1
gebiedsbreed
1
1

route

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

ad 1: Conform meerjarenbaggerprogramma.
ad 2: Natuurvriendelijk (ecologisch) onderhoud van de aangelegde natuurvriendelijke oevers.
ad 4: Alblasserwaard 6-8 km betreft waterlichaam Hoge Boezem. Verder 18-20 km in zoekgebied Alm en Biesbosch, Betuwe, BenedenLinge, Bommelerwaard en Land van Maas en Waal. Groesbeek/Ooijpolder 0 km.
ad 5: Uit de herijking van het vismigratieprogramma volgen de uiteindelijke routes.
ad 6: Gebiedsbreed; zoekgebied met name Betuwe, Land van Maas en Waal, Groesbeek/Ooijpolder, Beneden-Linge en Bommelerwaard.
ad 7: Uit Haalbaarheidsonderzoek optimalisatie beheer & onderhoud volgen de locaties waar overdimensioneren zinvol is.
ad 11: DAW aanpak in specifieke gebieden.
ad 13: Communicatie in brede zin: bv. landbouw, sportvisserij en andere functies/gebruikers.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de programmering van de maatregelen over de planperiode
en welke afdeling de trekker is.
Tabel 19: Programmering van de maatregelen over de planperiode.

Maatregelpakket KRW
2016-2021

Afdeling

Trekker

Planning
2016

Beheermaatregelen
Onderhoudsbaggeren
Natuurvriendelijk onderhoud
van nvo’s
Optimalisatie Beheer en
onderhoud
(haalbaarheidsonderzoek)
Inrichtingsmaatregelen
Aanleg natuurvriendelijke
oevers (nvo), 26 km
Herprofileren oevers tot nvo,
60 km
Verbreden en/of verdiepen

Afd. Weg- en
Waterbouw
Afd. Beheer en
Onderhoud
Beleidsafdeling
Water en Dijken

2018

2019

2020

2021

Doorlopend
Doorlopend
T-BST

Afdeling Plannen

Gebiedscoördinatie

Afdeling Plannen

Gebiedscoördinatie

Afdeling Plannen

Gebiedscoördinatie
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start

start
start
start
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Maatregelpakket KRW
2016-2021

Afdeling

Trekker

Opheffen
vismigratieknelpunten in
vismigratieroutes
Emissiemaatregelen
Nazuivering effluent vijf
rwzi’s

Afdeling Plannen

Gebiedscoördinatie

Planning
2016

Verminderen emissies
landbouw (DAW), 5
deelgebieden
Stimuleren mest- en spuitvrije
zones (één regeling)
Integraal onderzoek naar
vermindering belasting RWZI
Groesbeek
Overige maatregelen
Communicatie/voorlichting
KRW Onderzoeksprogramma
Herijking
vismigratieprogramma

Afdeling
Technische
Installaties
Afdeling Plannen

Start

Beleidsafdeling
Water en Dijken

Start
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2018

2019

2020

2021

Gebiedsuitvoering verdelen over de hele
planperiode

Afdeling Plannen

Beleidsafdeling
Water en Dijken
Beleidsafdeling
Water en Dijken
Beleidsafdeling
Water en Dijken

2017
start

T-BST

Doorlopend

T-KEA

Start

T-KEA

Start
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2.10 MAATREGELENPAKKET PER PLANPERIODE
Tabel 20 geeft een overzicht van de maatregelen voor de 3 planperioden.
Tabel 20: Maatregelenpakket per planperiode.

Planperioden
Maatregelen
Beheermaatregelen
Natuurvriendelijk onderhoud

Planperiode
2010-2015 (in uitvoering)

Planperiode
2016-2021

Planperiode
2022-2027 (voorlopig)

Alle aangelegde nvo’s

Alle aangelegde nvo’s
+ optimaliseren
Optimaliseren en
implementeren
1x per 18 jaar

Alle aangelegde nvo’s
+ optimaliseren
Optimaliseren en
implementeren
1x per 18 jaar

55 ha

Nader in te vullen

26 km

70 km, nader in te vullen
afhankelijk van effecten
Beheer & Onderhoud

Beheer en onderhoud
Onderhoudsbaggeren
Inrichtingsmaatregelen
Extra baggeren / verdiepen
Overige inrichtingsmaatregelen
Aanleg natuurvriendelijke
oevers (nvo)
Herprofileren oevers tot nvo
Vispasseerbaar maken
kunstwerk
Emissiemaatregelen
Nazuivering effluent rwzi
Sanering riooloverstorten
Verminderen emissies
landbouw
Stimuleren mest- en spuitvrije
zones
Verminderen emissies nietlandbouw
Overige maatregelen
Communicatie/voorlichting
KRW Onderzoeksprogramma

1x per 15 jaar of 1x per 12
jaar
gefaseerd
Herinrichting
De Groesbeek
100 km (koppeling
KRW/NBW)

18 stuks

1 RWZI (Geldermalsen)
4
3 pilots

60 km
10-20 stuks, op basis van
herijking
vismigratieprogramma

Nader in te vullen

5 RWZI’s centraliseren
0
Via Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer, 5 regio’s
Stimuleringsregeling

1 RWZI (Groesbeek)

Vuilwaterinzamelpunten,
duurzaam terreinbeheer

Vuilwaterinzamelpunten

Nader in te vullen

Divers
Divers

Divers
Divers

Divers
Divers

1 stimuleringsregeling

Via Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer
stimuleringsregeling

Naast de in tabel 20 opgenomen ‘KRW-maatregelen’ dragen ook autonome maatregelen c.q.
instrumenten bij aan verbetering van de algehele waterkwaliteit en daarmee op de kwaliteit van de
waterlichamen. Onderstaande maatregelen c.q. instrumenten zijn autonoom en niet gelabeld aan
KRW:
1. Uitvoering stedelijke waterplannen. De uitvoering van de 1e generatie stedelijke waterplannen
ronden we voor 2018 af en de bergingsopgave voor alle 34 gemeenten wordt herberekend.
2. Samenwerken in de afvalwaterketen,
3. Landelijk beleid (mest, gewasbeschermingsmiddelen),5e nitraat actieprogramma 2014-2017,
2e Nota Duurzame gewasbescherming 2013-2023. Dit generieke beleid draagt bij aan
verbetering van de waterkwaliteit.
4. Glastuinbouw: De waterschappen staan op het standpunt dat in het Activiteitenbesluit wordt
opgenomen dat glastuinbouwbedrijven het afvalwater moeten zuiveren (individueel of
collectief) met de mogelijkheid om dit beleid regionaal op een andere wijze in te vullen mits
hiermee hetzelfde resultaat wordt bereikt. Het initiatief hiervoor ligt bij de glastuinbouwsector
en moet leiden tot smart geformuleerde afspraken. Dit heeft met name consequenties voor de
Bommelerwaard.
Op 30 april 2015 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de ministeries van IenM en
EZ met LTO Glaskracht Nederland, Nefyto, Ctgb en de Unie van Waterschappen. Het
overleg ging over het voornemen uit de 2e Nota duurzame gewasbescherming ‘Gezonde
Groei, Duurzame Oogst’ om het drainwater en drainagewater uit glastuinbouwbedrijven per
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2016 te zuiveren, voordat het mag worden geloosd. Aanleiding van het overleg was de
aangenomen motie van een jaar geleden, waarin de Tweede Kamer de regering heeft verzocht
om samen met de glastuinbouw en de water-beheerders te zoeken naar een realistische
tijdsplanning om deze verplichting in te voeren in het Activiteitenbesluit. Omdat de
verplichting tot zuivering ook speelt bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen, nam
ook het ministerie van EZ deel aan het overleg. Op 23 juni 2015 heeft Staatssecretaris
Mansveld een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de invoering van de zuiveringsplicht
om het drainwater en drainagewater uit glastuinbouw-bedrijven per 2016 te zuiveren. Haar
voornemen is om de zuiveringsplicht op 1 januari 2018 in werking te laten treden (was 2016).
Dit geldt voor zowel individuele als collectieve zuiveringen. Het voorschreven
zuiveringsrendement wordt 95 procent (was 75 procent). Voor de benodigde activiteiten is de
bedoeling om met betrokken partijen een bestuurlijk akkoord te sluiten.
5. Vergunningen & Handhaving
6. Onderzoek naar nieuwe stoffen: Het gaat om stoffen als microplastics en (humane)
geneesmiddelen. Deze stoffen komen al langer voor in het watersysteem, maar zijn pas de
laatste jaren echt in beeld gekomen. Er loopt landelijk onderzoek naar de aanwezigheid van
de stoffen in het water en de effecten op het milieu. Er wordt ook onderzocht met welke
maatregelen de hoeveelheid stoffen in de hele keten - van productie tot en met
drinkwaterbereiding – kan worden verminderd. We volgen de landelijke kennis- en
beleidsontwikkelingen. Ook voeren we zelf een onderzoek uit. Dat geeft ons inzicht in de
aanwezigheid van de nieuwe stoffen in het watersysteem van het rivierengebied. Tenslotte
zullen we de mogelijkheden nagaan om op landelijk niveau bij te dragen aan een innovatief
pilotproject rond de verwijdering van nieuwe stoffen uit de keten.

2.11 PROGNOSE BIOLOGISCHE TOESTAND 2021 (+

DOORKIJK NAAR 2027)

Figuren 8 en 9 geven de geprognotiseerde toestand weer voor het jaar 2021 na uitvoering van het
voorgestelde maatregelpakket. De prognose 2021 is een behoudende, expert-judgement inschatting.

Figuur 8: Prognose biologie 2015 – 2021.
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Figuur 9: Prognose ecologie 2015 – 2021 met doorkijk naar 2027.

Doorkijk 2027
Na uitvoering van de KRW-maatregelen van de 1e planperiode is gebleken dat de waterkwaliteit op
onderdelen verbetert, al komt dit nog niet tot uiting in de overall-beoordeling. We zien echter ook dat
het verschil tussen de geprognotiseerde toestand in 2021 en het doel in 2027 groot is (figuur 9). Dit
wordt ook bevestigd door het Planbureau voor de Leefomgeving met het eind mei 2015 uitgebrachte
rapport ‘Waterkwaliteit nu en in de toekomst’.
Onze inzet blijft erop gericht in 2027 ecologisch en chemisch gezond oppervlaktewater te hebben.
We hebben het daarbij niet helemaal zelf in de hand. Het eindoordeel wordt namelijk – naast de
ecologische toestand - ook bepaald door de chemische toestand (groep van 45 prioritaire stoffen). De
Europese Commissie heeft bepaald dat de lidstaten maatregelen moeten treffen gericht op het stoppen
danwel het verminderen van de emissies van deze stoffen. In Nederland gebeurt dit via het landelijk
stoffenbeleid, de ministeries zijn hier verantwoordelijk voor. De herkomst van de stoffen is
voornamelijk diffuus. De waterbeheerders beschikken niet over de mogelijkheden iets tegen de
aanwezigheid van dit soort stoffen te doen. Wel gaan we inzetten om met verbeterde analysemethoden
het aantal negatieve oordelen terug te dringen. Daarnaast maakt Nederland ( ministerie van I&M) zich
hard in Brussel voor een verdere aanpassing van de one-out-all-out systematiek. Ook de komende
jaren blijven we ons via Rijn West inzetten op het optimaliseren van de beoordelingssystematiek.
Rijn-west aanpak realistische doelen
In de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 moet Nederland de definitieve keuzes maken over de
doelen van de waterlichamen en de in te zetten maatregelen. In Rijn-west zijn we al begonnen met de
voorbereiding om te komen tot realistische keuzen. Er wordt een midterm review voorbereid (2018),
waarin beschreven wordt in hoeverre we de doelen gaan halen en waarmee we een verhaal kunnen
maken om ‘Brussel’ te overtuigen van o.a. doelverlaging; daar waar dit op onderdelen nodig is. Het
waterschap speelt hierbij een belangrijke rol, omdat we kennis hebben van de waterkwaliteit, van de
effecten van maatregelen en de haalbaarheid van doelen. Als waterschap moeten we de andere partijen
in Rijn-west actief informeren over de haalbaarheid van maatregelen en doelen, en ze betrekken in het
proces om te komen tot realistische doelen. Vervolgens worden vanaf 2019 de keuzen gemaakt
waarbij we verwachten dat daarbij doelverlaging voor specifieke parameters aan de orde zal zijn.
Hierna hebben we per deelgebied en waterlichaam een prognose voor 2021 weergegeven voor
biologie en algemeen fysisch-chemische parameters. Hierbij zijn de maatregelen evenredig over de
deelgebieden en waterlichamen verdeeld. Bijlage 4 geeft een ruimtelijk beeld van deze prognose.
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Deelgebied Alblasserwaard
Tabel 21: Prognose “biologie” en “algemeen fysisch-chemische parameters” in 2021 voor de waterlichamen in deelgebied
Alblasserwaard.
waterlichaam

type

Alblas
Giessen
Hoge boezem
Veenvaarten Nederwaard
Veenvaarten Overwaard

R6
R6
M27
M10
M10

waterlichaam

type

Alblas
Giessen
Hoge boezem
Veenvaarten Nederwaard
Veenvaarten Overwaard

R6
R6
M27
M10
M10

Fytoplankton
2015
2021

Ntotaal
2015
2021
3,15
1,47
2,23
2,77
2,6

P totaal
2015
2021
0,21
0,07
0,3
0,2
0,24

Macrofauna
2015
2021

Chloride
2015
2021
75,23
65,27
61,1
70
60,53

Overige waterflora
2015
2021

Zuurstof
2015
2021
67,67
72,87
95,77
78,33
82,83

Zuurgraad
2015
2021
7,2
8,4
8,8
9,1
8,9

2015

Vis

Doorzicht
2015
2021

0,44
0,59
0,46

2021

Eindoordeel biologie
2015
2021

Temperatuur
2015
2021
21,5
22,2
21,6
22
21,8

Fysische chemie
2015
2021

Deelgebied Alm & Biesbosch
Tabel 22: Prognose “biologie” en “algemeen fysisch-chemische parameters” in 2021 voor de waterlichamen in deelgebied Alm &
Biesbosch.
waterlichaam

type

Fytoplankton
2015
2021

Macrofauna
2015
2021

Overige waterflora
2015
2021

2015

Vis

2021

Eindoordeel biologie
2015
2021

Alm
R5
Kanalen Land van Heusden en Altena M3
Kreekrestanten Alm en Biesbosch
R8
waterlichaam

type

Alm
Kanalen Land van Heusden en Altena
Kreekrestanten Alm en Biesbosch

R5
M3
R8

Ntotaal
2015
2021
2,18
2,3
1,08

P totaal
2015
2021
0,1
0,09
0,07

Chloride
2015
2021
90,37
72,13
38,17

Zuurstof
2015
2021
83,13
90,9
86,3

Zuurgraad
2015
2021
7,3
8,5
8,5

Doorzicht
2015
2021
0,52

Temperatuur
2015
2021
23,7
22,9
24,3

Fysische chemie
2015
2021

Deelgebied Beneden-Linge (incl. de Vijfheerenlanden)
Tabel 23: Prognose “biologie” en “algemeen fysisch-chemische parameters” in 2021 voor de waterlichamen in deelgebied BenedenLinge.
waterlichaam

type

Beneden Linge
Kanalen Lek & Linge
Kanalen Tielerwaarden
Kanalen Vijfheerenlanden
Merwedekanaal
Sloten Lek & Linge
Sloten Tielerwaarden
Zouweboezem

R6
M3
M3
M3
M7b
M1a
M1a
M10

waterlichaam

type

Beneden Linge
Kanalen Lek & Linge
Kanalen Tielerwaarden
Kanalen Vijfheerenlanden
Merwedekanaal
Sloten Lek & Linge
Sloten Tielerwaarden
Zouweboezem

R6
M3
M3
M3
M7b
M1a
M1a
M10

Fytoplankton
2015
2021

Ntotaal
2015
2021
1,73
1,83
1,57
2,11
1,4
1,75
1,61
1,13

P totaal
2015
2021
0,09
0,11
0,11
0,21
0,09
0,1
0,05
0,13
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Macrofauna
2015
2021

Chloride
2015
2021
57,67
52,73
57,6
50,07
58,4
56,4
57,9
52,93

Overige waterflora
2015
2021

Zuurstof
2015
2021
69,33
82,87
77,07
71,17
82,13
87,5
92,83
61,67

Zuurgraad
2015
2021
8,2
7,3
7
7,3
8,7
7,3
8,2
8,3

2015

Vis

Doorzicht
2015
2021
0,45
0,43
0,73
0,87

0,71

2021

Eindoordeel biologie
2015
2021

Temperatuur
2015
2021
21,4
21,7
20,9
21,7
22
21,3
22,3
22,9

Fysische chemie
2015
2021
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Deelgebied Betuwe
Tabel 24: Prognose “biologie” en “algemeen fysisch-chemische parameters” in 2021 voor de waterlichamen in deelgebied Betuwe.
waterlichaam

type

Linge en kanalen Nederbetuwe
Linge en kanalen Overbetuwe
oude Rijn
Sloten Nederbetuwe
Sloten Overbetuwe

M6a
M6a
M3
M1a
M1a

waterlichaam

type

Linge en kanalen Nederbetuwe
Linge en kanalen Overbetuwe
oude Rijn
Sloten Nederbetuwe
Sloten Overbetuwe

M6a
M6a
M3
M1a
M1a

Fytoplankton
2015
2021

Ntotaal
2015
2021
1,97
2,39
2,23
1,77
1,58

P totaal
2015
2021
0,09
0,08
0,1
0,12
0,15

Macrofauna
2015
2021

Chloride
2015
2021
62,43
68,3
67,27
59,97
60,8

Overige waterflora
2015
2021

Zuurstof
2015
2021
86,93
100,13
85,1
92,31
114,1

Zuurgraad
2015
2021
8,5
8,9
8,7
8,1
10,2

2015

Vis

Doorzicht
2015
2021
0,71
0,67
0,66

2021

Eindoordeel biologie
2015
2021

Temperatuur
2015
2021
21,2
21,7
21,4
22,2
20,4

Fysische chemie
2015
2021

Deelgebied Bommelerwaard
Tabel 25: Prognose “biologie” en “algemeen fysisch-chemische parameters” in 2021 voor de waterlichamen in deelgebied
Bommelerwaard.
waterlichaam

type

Kanalen Bommelerwaard oost
Kanalen Bommelerwaard west
Sloten Bommelerwaard west

M3
M3
M1a

waterlichaam

type

Kanalen Bommelerwaard oost
Kanalen Bommelerwaard west
Sloten Bommelerwaard west

M3
M3
M1a

Fytoplankton
2015
2021

Ntotaal
2015
2021
1,81
2,68
8,2

P totaal
2015
2021
0,09
0,08
0,33

Macrofauna
2015
2021

Chloride
2015
2021
38,43
52,53
71,87

Overige waterflora
2015
2021

Zuurstof
2015
2021
83,97
100,8
95

Zuurgraad
2015
2021
8,4
8,8
8,8

2015

Vis

Doorzicht
2015
2021
0,47
0,67

2021

Eindoordeel biologie
2015
2021

Temperatuur
2015
2021
19,4
19,9
18,6

Fysische chemie
2015
2021

Deelgebied Groesbeek/Ooijpolder
Tabel 26: Prognose “biologie” en “algemeen fysisch-chemische parameters” in 2021 voor de waterlichamen in deelgebied
Groesbeek/Ooijpolder.
waterlichaam

type

Beken Groesbeek
Het Meertje

R4
M6a

waterlichaam

type

Beken Groesbeek
Het Meertje

R4
M6a

Fytoplankton
2015
2021

Ntotaal
2015
2021
3,51
2,52

P totaal
2015
2021
0,34
0,1

Macrofauna
2015
2021

Chloride
2015
2021
100,97
32,1

Overige waterflora
2015
2021

Zuurstof
2015
2021
102,53
103,8

Zuurgraad
2015
2021
8,4
8,6

2015

Vis

Doorzicht
2015
2021
1,07

2021

Eindoordeel biologie
2015
2021

Temperatuur
2015
2021
19,2
20

Fysische chemie
2015
2021

Deelgebied Land van Maas en Waal
Tabel 27: Prognose “biologie” en “algemeen fysisch-chemische parameters” in 2021 voor de waterlichamen in deelgebied Land van
Maas en Waal.
waterlichaam

type

Kanalen Bloemers
Kanalen Quarles van Ufford
Beekrestanten Bloemers
Beekrestanten Citters

M3
M3
R4
R4

waterlichaam

type

Kanalen Bloemers
Kanalen Quarles van Ufford
Beekrestanten Bloemers
Beekrestanten Citters

M3
M3
R4
R4

Fytoplankton
2015
2021

Ntotaal
2015
2021
1,69
1,48
1,33
4,12

P totaal
2015
2021
0,07
0,09
0,08
0,07
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Macrofauna
2015
2021

Chloride
2015
2021
42,47
42,5
42,87
25,83

Overige waterflora
2015
2021

Zuurstof
2015
2021
92,6
101,13
86,17
91,17

Zuurgraad
2015
2021
7,3
8,8
8,4
7,6

2015

Vis

Doorzicht
2015
2021
0,57
0,56

2021

Eindoordeel biologie
2015
2021

Temperatuur
2015
2021
23,2
19,3
18,9
18,2

Fysische chemie
2015
2021
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3 SYNERGIE EN SAMENWERKING
3.1

SYNERGIE

De tabellen 28 t/m 31 geven een overzicht van de meekoppelkansen (synergie) voor de waterkwaliteit
en specifiek de KRW (waterlichamen) per deelgebied voor de WBP thema’s tijdens de komende
planperiode.
Tabel 28: Overzicht meekoppelkansen (synergie) en risico’s per deelgebied voor WBP thema: regionale keringen.
Deelgebied Alblasserwaard
Beneden-Linge (incl. de Vijfheerenlanden)
Regionale
Integraal Verbeterprogramma Regionale Keringen
Integraal Verbeterprogramma Regionale Keringen
keringen
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Voor de
Vijfheerenlanden zal het verbeterprogramma alleen uit
De samenstelling van het integrale maatregelenpakket om
kadeversterking bestaan, geen watersysteemmaatregelen.
de regionale keringen aan de norm te laten voldoen bestaat
uit een combinatie van kadeversterking en
watersysteemmaatregelen. Er wordt een maalprotocol
uitgewerkt voor voormalen en een maalstop en er zijn
potentiele afkoppeltrajecten benoemd. Er dient nog nader
onderzoek uitgevoerd te worden naar extra pompcapaciteit
en twee bergingsgebieden in Overwaard en Nederwaard.
Tabel 29: Overzicht meekoppelkansen (synergie) en risico’s per deelgebied voor WBP thema: regionale wateroverlast.
Groesbeek/Ooijpolder ontbreekt omdat we daar op orde zijn voor wat betreft de wateropgave.
Deelgebied Alblasserwaard
Beneden-Linge
Betuwe
Bommelerwaard Land van Maas Alm en Biesbosch
(incl. de
en Waal
Vijfheerenlanden
)
Regionale
We gaan geen
NBW studie
Vanuit de
Duikers
vanuit NBW opgave
• Vijfheerenlan
waterovernieuwe NBW
vanuit NBW
NBWstudie
vergroten en
zijn geen nieuwe
den: vanuit
last
toetsing uitvoeren
opgave worden
wordt alleen
aanpassen stuwen maatregelen
NBW opgave
voor de
vooral duikers en gemaal
(soms verbreden, gepland. Er zijn nog
een duiker en
Alblasserwaard
stuwen
Kooiheuvel
soms
enkele hydraulische
een aantal
in deze ronde.
aangepast,
aangepast.
automatiseren).
maatregelen in
stuwen
We nemen de
(verbreden,
uitvoering, waarmee
aangepast,
“knelpunten”
automatiseren /.
het grootste deel van
(verbreden,
mee in de stedeMeekoppelde wateropgave
automatiseren
lijke toetsing en
kansen met
wordt opgelost.
) en 5 ha
bij het bepalen
herstructurering
waterberging
van de maat(glas)tuinbouw.
aangelegd.
regelen maal• Lek en Linge:
protocol van
vanuit NBW
IVAV
opgave zijn
geen nieuwe
maatregelen
gepland.
Tielerwaard:
NBW studie /
vanuit NBW
opgave een
aantal stuwen
aangepast,
(verbreden,
automatiseren
)
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Tabel 30: Overzicht meekoppelkansen (synergie) en risico’s per deelgebied voor WBP thema: watertekort. Innovaties zoetwater
(watertekort) welke voortkomen uit de gebiedsverkenningen (bijvoorbeeld efficiënt beregenen en peil gestuurde drainage) moeten
bij de gebruikers in GLB-POP-spoor worden opgenomen (gelden uit Deltafonds inzetten). Daarom wordt vanuit het thema
zoetwater (watertekort) nauw aangesloten bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).
Deelgebied Betuwe
Watertekort
Dit betreft een gebiedsverkenning, nog geen feitelijke uitvoering:
WSRL: € 100.000
Provincie Gelderland: € 100.000
Totaal: € 200.000
In de gebiedsverkenning wordt kansrijkdom voor realisatie KRW-waterlichamen impliciet meegenomen.
Gebiedsbeeld: De Kop van de Betuwe vormt het icoonproject in het Rivierengebied om de beweging naar meer
zelfvoorzienendheid in te zetten:
•
Zoetwater strategie, met een klimaatrobuust watersysteem;
•
Proeftuin DP Nieuwbouw & Herstructurering met 2e laag en 3e laag. Meerlaagsveiligheid en kansen voor
Klimaatdijken;
•
Zuivering van water in Park Lingezegen en levering aan gebruikers, aansluiting bij project RichWaterWorld;
•
Versterken van regionale economie in Greenport Betuwse Bloem (laanbomenteelt, fruitteelt, in combinatie met de
melkveehouderij) en greenport Arnhem-Nijmegen (glastuinbouw) door water en energiestromen te optimaliseren;
•
Aansluiten bij de ruimtelijke ontwikkelingen die in de gemeenten plaatsvindt.
Het centrale doel is de Kop van de Betuwe zoveel mogelijk zelfvoorzienend te maken voor water en energie.
De gebiedsontwikkeling is verkennend van aard en resulteert in business cases.

Tabel 31: Overzicht meekoppelkansen (synergie) en risico’s per deelgebied voor WBP thema: zuiveringsbeheer en samenwerking in
de waterketen.
Deelgebied Alm & Biesbosch
Betuwe
Groesbeek / Ooijpolder
ZuiveringsbeUitvoering van centralisatie RWZI’s
Uitvoering van centralisatie RWZI’s Integrale studie naar verbetering
heer en
Sleeuwijk, Dussen, Eethen en Aalburg.
Dodewaard, Valburg en Zetten. De
effluent RWZI Groesbeek (loost
samenwerking
De laatste 3 worden samengevoegd bij
laatste 2 worden samengevoegd bij
indirect op het waterlichaam Beken
in de
Sleeuwijk: Er verdwijnen 3 effluent
Dodewaard: Er verdwijnen 2
Groesbeek): Bij verbeteren van het
lozingen op regionaal watersysteem.
effluent lozingen op regionaal
effluent vermindert automatisch de
waterketen
Lozing Sleeuwijk loost (bijna) direct op
watersysteem. Lozing Dodewaard
belasting op het waterlichaam
Rijkswater. Met de centralisatie aanpak
loost op de Linge. Met de
(bestaat in droge perioden voor een
wordt verbetering van de
centralisatie aanpak wordt
aanzienlijk deel uit effluent water).
oppervlaktewaterkwaliteit gekoppeld aan
verbetering van de
Kansen voor synergie liggen hier in
een doelmatiger inrichting en beheer van
oppervlaktewaterkwaliteit
koppeling van verbetering van de
de afvalwaterketen.
gekoppeld aan een doelmatiger
effluentkwaliteit en aanpassing van
inrichting en beheer van de
de morfologie van het watersysteem
afvalwaterketen.
(de Leigraaf).
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De onderstaande tabel geeft een overzicht van de meekoppelkansen (synergie) voor de Natura2000
gebieden en de waterkwaliteit (specifiek de KRW (waterlichamen)).
Tabel 32: Overzicht Natura2000 gebieden.
Natura2000-gebied
Aanwijzingsbesluit / status beheerplan

Interactie met KRW waterlichaam

De Bruuk (nr. 69, Gld)

Definitief aanwijzingsbesluit d.d. 7 mei
Beken Groesbeek
2013 / ontwerp beheerplan
Gelderse
Definitief aanwijzingsbesluit N2000 gebied
Geen
Poort (nr. 67, Gld)1
Rijntakken d.d. 23 april 2014 / proces
beheerplan gestart
Lingedijk&
Definitief aanwijzingsbesluit d.d. 4 juni
Beneden-Linge, Kanalen Lek en Linge, kanalen
Diefdijk (nr. 70, Gld/ZH)
2013 / proces beheerplan gestart
Tielerwaarden
Loevestein, Pompveld &
Definitief aanwijzingsbesluit d.d. 4 juni
Kanalen land van Heusden en Altena, sloten
Kornsche
2013 (Uitvoeringsovereenkomst Pompveld
Bommeler-waard-west
& Kornsche Boezem, ondertekend d.d. 19
Boezem (nr. 71, Gld/NBr)
mei 2014)
Sint-Jansberg (nr. 142, Gld/L)
Definitief aanwijzingsbesluit d.d. 4 juni
Geen
2013 / proces beheerplan gestart
Uiterwaarden Neder-Rijn (nr.
Definitief aanwijzingsbesluit N2000 gebied
Oude Rijn
66, Gld, Utr)1
Rijntakken d.d. 23 april 2014 / proces
beheerplan gestart
Uiterwaarden
Definitief aanwijzingsbesluit N2000 gebied
Geen
Waal (nr. 68, Gld)1
Rijntakken d.d. 23 april 2014 / proces
beheerplan gestart
Uiterwaarden
Definitief. aanwijzingsbesluit d.d. 15 juli
Geen
Lek (nr. 82, ZH/Utr)
2013 / proces beheerplan nog niet gestart
Biesbosch (nr. 112, NBr/ZH)
Definitief aanwijzingsbesluit d.d. 15 juli
Kreekrestanten Alm en Biesbosch
2013 / proces beheerplan gestart
Boezems Kinderdijk (nr. 106,
Definitief aanwijzingsbesluit d.d. 14 maart
Hoge Boezem, veenvaarten Nederwaard en Overwaard
ZH)
2011 / ontwerp beheerplan
Donkse
Definitief aanwijzingsbesluit / ontwerp
Geen
Laagten (nr. 107, ZH)
beheerplan
Zouweboezem (nr. 105, ZH)
Definitief aanwijzingsbesluit d.d. 15 juli
Zouweboezem
2013 / proces beheerplan gestart
1
Deze gebieden zijn aangewezen in één aanwijzingsbesluit en voor deze gebieden komt één plan: Beheerplan Natura 2000 Rijntakken

Voor Natura 2000 gebieden worden beheerplannen opgesteld. Uit de tabel 32 blijkt dat de
beheerplannen in verschillende fasen van opstelling en uitvoering zijn. Tot dusverre zijn in Rijn-West
vijf beheerplannen definitief vastgesteld. Binnen ons waterschap geldt dit voor Pompveld en Kornsche
Boezem. Conform landelijke afspraken is het uitgangspunt dat relevante Natura 2000 - maatregelen in
het KRW-plan worden opgenomen als er consensus is in de besluitvorming en als er financiële
dekking is voor de maatregelen, dus als er sprake is van een definitief vastgesteld beheerplan.
Die overeenstemming is er voor één gebied, namelijk het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld
en Kornsche Boezem, voor wat betreft het deelgebied Pompveld en Kornsche
Boezem (partijen: Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, provincie Noord-Brabant en WSRL.
Het College van Dijkgraaf en Heemraden heeft op 13-05-2014 (nr. 201407326) ingestemd met de
bestuursovereenkomst. De voorziene maatregel ‘verbeteren waterkwaliteit inlaatwater KRW’ past
binnen het KRW-maatregelpakket, zoals opgenomen in dit plan.
Het proces heeft in veel Natura2000-gebieden vertraging opgelopen:
- De uitwerking van het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur dat eind 2011 is
gesloten tussen IPO en het Rijk is een belangrijke bouwsteen om in de beheerplannen
afspraken te kunnen maken over de uitvoering van de benodigde maatregelen. Dit proces
leidde tot bijstelling van de planning van de beheerplannen;
- De afronding van de beheerplannen is onder andere afhankelijk van de uitwerking van de
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Vertraging in het proces van de PAS heeft geleid tot
bijstelling van de planning van afronding van de beheerplannen. De PAS kent haar eigen
vaststellingsprocedure.
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In veel gebieden hebben opstellers van beheerplannen moeten wachten op nadere uitwerking van de
PAS en duidelijkheid over de financiering (zoals uitwerking decentralisatieakkoord). Omdat
afstemming en instemming in het Natura2000-gebiedsproces volgens de opstellers van het beheerplan
nodig is voordat een ontwerpbeheerplan ter inzage gelegd kan worden, leidt onzekerheid over
eventuele aanpassing in definitieve aanwijzingsbesluiten tot terughoudendheid bij het voortzetten van
deze afstemming en instemming.
Bij het uitwerken van de beheerplannen streven wij naar zoveel mogelijk combinaties van
doelstellingen en bijbehorende effectieve maatregelen om zo een optimale doelmatige bijdrage te
leveren aan de waterkwaliteit.

3.2

SAMENWERKING

Voor het bereiken van de KRW doelen voor onze waterlichamen werken wij samen met verschillende
organisaties.
Gemeenten
De uitvoering van de 1e generatie stedelijke waterplannen ronden we voor 2018 af en de
bergingsopgave worden voor alle 34 gemeenten herberekend. We blijven, conform huidig beleid,
werken aan de overname van het stedelijk water en we participeren op verzoek van gemeenten in
projecten ten behoeve van een klimaatbestendige stad.
Samen met de gemeenten in ons beheergebied continueren we de komende planperiode dus het
autonome spoor van de waterplannen, verbreed GRP’s en “samenwerking in de waterketen”. De
maatregelen uit dit autonome spoor dragen bij aan de verbetering van de waterkwaliteit, maar vallen
niet specifiek onder het KRW-spoor.
Provincies
Met de provincies sluiten we overeenkomsten (waterovereenkomst Gelderland, bestuursovereenkomst
Noord-Brabant, samenwerkingsovereenkomst Zuid-Holland) betreffende onder meer de KRW- en
NBW-opgaven. In deze overeenkomsten staat aangegeven welke maatregelen we uitvoeren en hoe
deze worden gefinancierd.
Rijkswaterstaat
Met Rijkswaterstaat sluiten we een intentie overeenkomst voor de realisatie van vispassages tussen
rijkswateren en regionale wateren.

Drinkwaterbedrijven
Samen met de drinkwaterbedrijven en andere partijen (gemeenten, provincies) hebben we per
wingebied een gebiedsdossier opgesteld. Tabel 33 geeft hiervan een samenvatting.
In dit gebiedsdossier staan de maatregelen die we (gezamenlijk) gaan nemen en welke
meekoppelkansen (synergie) er zijn. Uitgangspunt is dat relevante gebiedsdossier - maatregelen in het
KRW-plan worden opgenomen als er consensus is in de besluitvorming en als er financiële dekking is
voor de maatregelen.
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Tabel 33: Overzicht gebiedsdossiers publieke waterwinningen.
Gebiedsdossier
Provincie
Drinkwaterbedrijf
Gebiedsdossier Waterwinning Brabantse
NoordEvides
Biesbosch
Brabant
Gebiedsdossier Genderen
NoordBrabant Water
Brabant
Gebiedsdossier Vianen-Panoven
Utrecht
Oasen
Gebiedsdossier Nieuw Lekkerland
Zuid-Holland
Oasen
Gebiedsdossier Langerak
Zuid-Holland
Oasen
Gebiedsdossier Lexmond
Zuid-Holland
Oasen
Gebiedsdossier waterwinning Brakel
Gelderland
Dunea
(Afgedamde Maas) gemeente Zaltbommel
Gebiedsdossier waterwinning Kerk-Avezaath
Gelderland
Vitens
en Zoelen
Gebiedsdossier waterwinning Velddriel
Gelderland
Vitens
Gebiedsdossier waterwinning Druten
Gelderland
Vitens
Gebiedsdossier waterwinning Herveldse Veld
Gelderland
Vitens
gemeente Overbetuwe
Gebiedsdossier waterwinning Hemmen
Gelderland
Vitens
gemeente Overbetuwe
Gebiedsdossier waterwinning Fikkersdries
Gelderland
Vitens
gemeente Overbetuwe
Gebiedsdossier waterwinning Heumensoord
Gelderland
Vitens
en Muntberg gemeente Nijmegen
Gebiedsdossier waterwinning Kolff gemeente Gelderland
Vitens
Neerijnen
Gebiedsdossier waterwinning Culemborg
Gelderland
Vitens
Gebiedsdossier waterwinning ir. H. Sijmons
Gelderland
Vitens
gemeente Arnhem

Type winning
Oppervlaktewater winning
Grondwater winning
Grondwater winning
Grondwater winning
Grondwater winning
Grondwater winning
Oppervlaktewater winning
Grondwater winning
Grondwater winning
Grondwater winning
Grondwater winning
Grondwater winning
Grondwater winning
Grondwater winning
Grondwater winning
Grondwater winning
Grondwater winning

Voor gebieden waaruit grond- danwel oppervlaktewater wordt onttrokken ten behoeve van drinkwater
zijn gebiedsdossiers opgesteld. Voor de meeste van de in totaal 17 gebiedsdossiers in ons
beheergebied zijn geen acties voor Waterschap Rivierenland voorzien, anders dan de afspraak om als
gebiedspartijen met elkaar in gesprek te blijven als middel om de gezamenlijke zorg voor de duurzame
veiligstelling van de drinkwatervoorziening nader in te kunnen vullen.
Voor drie gebiedsdossiers (zie hieronder en in bijlage 6 voor een verdere toelichting) zijn er gezamenlijk convenanten opgesteld om met alle partijen de bijbehorende maatregelen op te pakken.
1. Afsprakenkader gebiedsaanpak grondwaterbescherming Genderen;
2. Convenant en Uitvoeringsprogramma waterwinning Brabantse Biesbosch 2014-2021;
Afsprakenkader en convenant zijn in mei 2015 bestuurlijk ondertekend
3. Convenant en Uitvoeringsprogramma gebiedsdossier waterwinning Brakel 2015-2021.
Dit convenant is in maart 2015 bestuurlijk ondertekend.
De overeengekomen maatregelen in de gebiedsdossiers Genderen en Brabantse Biesbosch zijn met
name procesafspraken, deze zijn niet vertaald in een KRW-maatregel. Relevante maatregelen uit het
gebiedsdossier Brakel sluiten wel aan bij het KRW-maatregelpakket.
In de gebiedsdossiers wordt kansrijkdom voor realisatie KRW-waterlichamen expliciet meegenomen.
Dit speelt vooral bij de oppervlaktewater winningen. Recent onderzoek en monitoring van Vitens lijkt
aan te tonen dat ook een aantal grondwater winningen van Vitens beïnvloed wordt door
oppervlaktewater. Vitens heeft aangegeven de komende planperiode met waterschap Rivierenland een
onderzoek te willen doen om deze relatie scherper in beeld te krijgen.
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(Z)LTO en NFO
De samenwerking met (Z)LTO en NFO concretiseren we via het “Deltaplan Agrarisch Waterbeheer”
(DAW). Binnen DAW zijn een aantal gebieden benoemd:
• DAW gebied Alblasserwaard: Op 14 oktober 2013 hebben 11 partijen de bestuursovereenkomst
nutriënten veenweiden ondertekend. Met deze overeenkomst spreken de partijen, waaronder
Waterschap Rivierenland, af om gezamenlijk aan de slag te gaan met 13 kansrijke maatregelen
om emissies van nutriënten naar het oppervlaktewater te beperken. Dat is nodig om het
oppervlaktewater weer schoon te krijgen en te kunnen voldoen aan de doelen van de Europese
Kaderrichtlijn Water. Zie ook voor meer info de link
•

•
•

•
•

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/uitvoeringnationaal/rijn-west/nutrienten/.In de uitwerking van het DAW zal dit geïntegreerd worden.

DAW gebied Land van Heusden en Altena: Hier ligt een waterkwaliteits- en zoetwateropgave
(watertekort). Ook zijn hier twee projecten in uitvoering: Actief Randenbeheer Brabant en
Schoon water voor Brabant, beiden gericht op het terugdringen van de emissies en/of gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. In de uitwerking van het DAW zal dit zoveel
mogelijk geïntegreerd worden.
DAW gebied Betuwe: Hier ligt een waterkwaliteits- en zoetwateropgave (watertekort). In de
uitwerking van het DAW zal dit zoveel mogelijk geïntegreerd worden.
DAW gebied Bommelerwaard: Hier ligt een waterkwaliteitsopgave en mogelijk een –
kwantiteitsopgave. Daarnaast watert de Bommelerwaard volledig af op de Afgedamde Maas,
waaruit door Dunea oppervlaktewater wordt onttrokken ten behoeve van de drinkwaterbereiding.
In de uitwerking van het DAW zal dit zoveel mogelijk geïntegreerd worden. Hier zijn we in 2014
met LTO en de beide LTO-afdelingen een DAW-gebiedsproces gestart.
DAW gebied Groesbeek: Hier ligt met name een waterkwaliteitsopgave. Hier zijn we in 2014 met
ZLTO en de ZLTO-afdeling Rijk van Nijmegen een DAW-gebiedsproces gestart.
DAW gebied Citters: In het oostelijk deel van Land van Maas en Waal ligt zowel een kwantiteitsals kwaliteitsopgave en ten noorden van Citters ook een zoetwateropgave (watertekort). In de
uitwerking van het DAW zal dit zoveel mogelijk geïntegreerd worden.

Visserij en overige recreatieve functies
We werken samen met onze visserijpartners aan een duurzaam visstand beheer in
visstandbeheercommissies. Deze VBC's geven uitvoering aan het visstand- en visserijbeheer, onder
andere door het opstellen en uitvoeren van een door het waterschap goedgekeurd visplan.
Met de visserij maken we afspraken over het beheer en onderhoud van bepaalde delen van de
waterlichamen (bv trajecten voor viswedstrijden). Daarnaast betrekken we de visserij tijdens de
planvormingsfase voor inrichtingsprojecten. Bij de (her)inrichting van de waterlichamen staat de
KRW (en overige beleidsthema’s, zoals NBW) echter voorop.
Het recreatief medegebruik van de waterlichamen laten we meeliften indien mogelijk. Voorbeelden
hiervan zijn het aanleggen van een steiger als een natuurvriendelijke oever de toegankelijkheid naar
het water (vissen, maar ook schaatsen in de winter) onmogelijk maakt en het medegebruik als
wandelpad van het onderhoudspad. Rond dergelijke “ontmoetingspunten” aan het water geven we de
burger door middel van informatieborden en inzet van (social) media uitleg over het “hoe en waarom”
van onze kerntaken.
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4 MONITORING EN ONDERZOEK
4.1

MONITORING

De KRW bevat bepalingen over monitoring. Het doel van deze monitoring is het creëren van een
samenhangend totaalbeeld over de toestand per waterlichaam. De KRW schrijft drie typen monitoring
voor.
1. Toestand en Trend monitoring (T&T)
T&T monitoring heeft tot doel het vaststellen en beoordelen van lange termijn trends voor zowel de
effecten van menselijke activiteiten als veranderingen in natuurlijke omstandigheden. De in de T&T
monitoring verzamelde informatie moet leiden tot een globale beoordeling van de waterlichamen
binnen een deelgebied. Uit T&T monitoring moet (mede) blijken dat het voorgenomen
waterkwaliteitsresultaat/doel ook daadwerkelijk is gehaald.
2. Operationele monitoring (OM)
We zijn verplicht OM uit te voeren als één of meerdere kwaliteitselementen niet voldoen; at risk
kwaliteitselementen. Daarnaast moeten we een OM uitvoeren als voor een waterlichaam bekend is dat
als gevolg van autonome ontwikkelingen één of meerdere kwaliteitselementen niet gaan voldoen. OM
heeft twee doelstellingen:
1. De toestand vast te stellen van de waterlichamen waarvan gebleken is dat ze gevaar lopen de
milieudoelstellingen niet te bereiken;
2. Uit de maatregelenprogramma’s resulterende wijzigingen in de toestand van die waterlichamen te
beoordelen.
OM richt zich niet op het beoordelen van het effect van elke maatregel afzonderlijk, maar op het effect
van de combinatie van maatregelen op de toestand van het waterlichaam. Evenmin richt de OM zich
op de omvang van de genomen maatregel.
Daar waar nodig zal de frequentie van OM geïntensiveerd worden, zodat een actueler en
betrouwbaarder beeld van de toestand en trends ontstaat. Op die manier kan sneller gereageerd worden
op achterblijvende resultaten of andere ongewenste ontwikkelingen. De OM zal ook inspelen op de
nieuwe accenten in dit plan, zoals de herprofilering van bestaande, verlande oevers en de focus op
optimalisatie van beheer en onderhoud. Op die manier houden we een vinger aan de pols ten aanzien
van de effectiviteit van die maatregelen.
3. Monitoring Nader Onderzoek (MNO)
MNO is verplicht om:
1. Informatie te verschaffen voor de vaststelling van een maatregelenprogramma om de
milieudoelstellingen te bereiken;
2. Specifieke maatregelen te bepalen die nodig zijn om de gevolgen van incidentele verontreiniging
te verhelpen.
MNO is toegesneden op lokale en specifieke omstandigheden en vraagt om maatwerk.
Indien een waterlichaam niet voldoet aan de KRW-doelen en het is niet duidelijk wat de oorzaak is
van deze “at risk” situatie, moet een waterbeheerder besluiten extra onderzoek uit te voeren naar deze
oorzaken; MNO. MNO wordt uitgevoerd aanvullend op de T&T monitoring of OM.
Een andere reden voor MNO is het bepalen van de omvang en het effect van een incidentele
verontreiniging (calamiteit), om zo met specifieke maatregelen ongewenste effecten op de toestand
van het waterlichaam te voorkomen of te beperken.
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In het kader van MNO zal de monitoring van nieuwe stoffen, exoten en waterbodems verder
ontwikkeld worden. Daarmee moet duidelijk worden welke rol deze spelen bij het niet voldoen aan de
KRW-doelen en welke maatregelen eventueel getroffen kunnen worden. Ook zullen we met ons
agrarisch meetnet participeren in het landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen, zodat een beter
beeld ontstaat van probleemstoffen in relatie tot specifieke teelten en de effectiviteit van beleid en
maatregelen. Om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van specifieke maatregelen en tijdig bij te
kunnen sturen, zal vaker monitoring op projectniveau plaatsvinden. Daarbij is het van belang tijdig te
beginnen om de nulsituatie vast te leggen.
Tabel 34: Monitoring in KRW Rivierenlandplan 2.

Monitoring
Toestand en Trendmonitoring (T&T)
Operationele Monitoring (OM)
Monitoring Nader Onderzoek (MNO)

4.2

Status
Stoffen & Ecologie; KRW verplicht
Stoffen en Ecologie; KRW verplicht
Stoffen; KRW verplicht

ONDERZOEK

Het KRW onderzoeksprogramma voor KRW Rivierenlandplan 2 heeft als doel om kennis met de
praktijk te verbinden en de kennis over het functioneren van onze watersystemen te vergroten. Het
onderzoeksprogramma richt zich daarom:
1. Op het actualiseren van bestaande kennis (effectieve maatregelen, beperkende factoren,
functioneren watersysteem, etc.);
2. Op het genereren van nieuwe kennis ten behoeve van nog te nemen maatregelen.
Actualisatie van bestaande kennis richt zich op de uitgevoerde onderzoeken en maatregelen uit de
eerste planperiode (KRW Rivierenlandplan 1). Met deze actualisatie wordt nagegaan of en in hoeverre
(kennis)ontwikkeling invloed heeft op een andere visie op maatregelen, onderzoeken en
onderzoeksvragen uit de eerste planperiode. Op basis van deze actualisatie kunnen de maatregelen in
de planperiode 2016-2021 aangepast worden, of kan een heroverweging van onderzoek plaatsvinden.
Specifiek voor de onderstaande onderwerpen wordt een actualisatie noodzakelijk geacht:
• Vismigratie. De opgave voor vismigratiemaatregelen voor de planperiode van KRW
Rivierenlandplan 2 wordt geactualiseerd op basis van de uitgevoerde maatregelen en de
actualisatie van waterlichamen (wijzigingen van status, type en begrenzing).
• Natuurvriendelijke oevers (NVO’s). Onderzoek richt zich op de effectiviteit van de al aangelegde
NVO’s. Op basis van deze kennis kunnen niet effectieve oevers uit de eerste planperiode
verbeterd worden en kunnen de nog aan te leggen oevers geoptimaliseerd worden.
Ten opzichte van voorgaande planperiode verschuift de focus van inrichting(smaatregelen) naar
beheer en onderhoud. De KRW-onderzoeken van KRW Rivierenlandplan 2 richten zich daarom op het
inzichtelijk maken van de haalbaarheid van de KRW doelen middels het optimaliseren van
beheersaspecten, zoals:
• Maaien. Hieronder wordt gezocht naar optimalisatiekansen voor het maaibeheer van wateren en
oevers;
• Baggeren: hierbij wordt gezocht naar de optimalisatiekansen voor baggeren. Hierbij valt te
denken aan (indien mogelijk vanuit waterkwantiteittaak) het zowel minder baggeren, als het
plaatselijk verdiepen of verbreden van doorstroomprofiel;
• Peilbeheer: vervolgonderzoek op het vanuit het SGBP1 gestarte KRW onderzoeksproject flexibel
peilbeheer. Dit vervolgonderzoek richt zich op het uitvoeren van pilotstudies en het verankeren
van flexibel peilbeheer binnen de huidige peilbesluiten.
•
Watertransport: dit onderzoek richt zich op de optimalisatiekansen voor KRW doelen van een
(veelal peilgestuurd) maalbeheer.
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Daarnaast gaan we de komende planperiode de inrichting(smaatregelen) focussen naar een
gebiedsgerichte aanpak. Dit betekent dat een aantal oppervlaktewater lichamen prioriteit krijgt. Voor
deze oppervlaktewater lichamen moet nader onderzoek inzicht geven in de meest (kosten)efficiënte
maatregelen.
Bovenstaande onderzoeken voeren we in samenhang uit. De reden hiervan is dat we in de komende
planperiode vooral kijken naar het creëren van de optimalisatiekansen door (zowel inrichtings- als
beheers)maatregelen slim te combineren. Tevens vindt afstemming met andere onderzoeken (bv
hydromorfologische inrichting, nutriëntenstudies, modellen) plaats.
Tabel 35: Onderzoek in KRW Rivierenlandplan 2.

Onderzoeken vanuit KRW
Nieuwe stoffen (hormonen, medicijnen, plastics)
bestrijdingsmiddelen
Nutriëntenonderzoek: veen
Helofytenfilters
RWZI’s
Nutriëntenonderzoek: waterbodem
Nutriëntenonderzoek: landbouw
Bufferstroken
Watertransport (nutriënten)
achtergrondbelasting
Beheer onderhoudsplan
Flexibel peilbeheer; pilots
Flexibel peilbeheer; instrumentarium
Referentie onderzoek (best sites)
Hydromorfologie
Kwaliteitsbaggeren
Exoten
Visstand beheer
Vismigratievisie
NVO’s
Watertransport; erosie, sedimentatie
Watertransport; doorzicht

Status
Stoffen; loopt
Stoffen; loopt
Stoffen; opstarten
Stoffen; opstarten
Stoffen; opstarten
Stoffen; nieuw
Stoffen; nieuw
Stoffen; nieuw
Stoffen; nieuw
Stoffen; nieuw
Ecologie; loopt
Ecologie; loopt
Ecologie; loopt
Ecologie; loopt
Ecologie; loopt
Ecologie; opstarten
Ecologie; actualiseren en vertalen naar beleid
Ecologie; actualiseren en vertalen naar beleid
Ecologie; actualiseren en vertalen naar beleid
Ecologie; actualiseren en vertalen naar beleid
Ecologie; nieuw
Ecologie; nieuw

Het is noodzakelijk meer inzicht te krijgen in de beperkende factoren die het doelbereik in de weg
staan. Dit vraagt meer kennis van de watersystemen. Deze kennisontwikkeling vormt onderdeel van de
watersysteemanalyse welke we in 2018 – 2019 uitvoeren als opmaat naar de derde planperiode
(2022 – 2027).
Tabel 36: Modellen in KRW Rivierenlandplan 2.

Modellen
Waterkwantiteit en -kwaliteitsmodellen
Ecologische modellen (prog/diag)
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5 KOSTEN
Tabel 37 geeft alle investeringskosten (bruto en netto) opgenomen voor het KRW maatregelpakket
voor de periode 2016 tot en met 2021.
Tabel 37: Investeringskosten (bruto en netto) opgenomen voor het KRW maatregelpakket voor de periode 2016 tot en met 2021.

Maatregelpakket KRW
2016-2021
Beheermaatregelen
Onderhoudsbaggeren
Natuurvriendelijk onderhoud
Optimalisatie Beheer en onderhoud
Inrichtingsmaatregelen
Aanleg natuurvriendelijke oevers (nvo)
Herprofileren oevers tot nvo
Extra baggeren/-verdiepen
Vispasseerbaar maken kunstwerk
Emissiemaatregelen
Nazuivering effluent rwzi’s
Verminderen emissies landbouw (DAW)
Stimuleren mest- en spuitvrije zones
Verminderen emissies niet-landbouw1
Overige maatregelen
Communicatie/voorlichting
KRW Onderzoeksprogramma
Totaal KRW maatregelpakket
2016-2021
1

Totale bruto
investering

Totale netto
Investering

€ 100.000

Regulier, exploitatie
Regulier, exploitatie
€ 100.000

€ 4.550.000
€ 2.000.000
€ 2.465.000
€ 4.690.000

€ 4.550.000
€ 2.000.000
€ 2.465.000
€ 3.040.000

€ 4.118.000
€ 500.000

€ 4.118.000
€ 500.000
exploitatie

€ 300.000
€ 18.723.000

Regulier, exploitatie
€ 300.000
€ 17.073.000

Vanuit de 1e planperiode is voor ‘Verminderen emissies niet-landbouw’ nog € 31.250,- beschikbaar (netto raming)

Fasering
De Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat lidstaten moeten zorgen voor een goede ecologische
en chemische toestand van oppervlaktewaterlichamen en een goede toestand van grondwaterlichamen.
Daarnaast moeten zij ervoor zorgen dat geen achteruitgang van de toestand plaatsvindt. In de KRW is
echter ook aangegeven dat er legitieme redenen denkbaar zijn waarom de goede toestand aan het einde
van de planperiode nog niet haalbaar wordt geacht. In Artikel 4.4 van de KRW staat dat fasering van
het bereiken van doelstellingen is toegestaan mits de toestand niet verslechtert en de maatregel in de
planperiode onevenredig kostbaar is.
Onevenredig kostbaar
Op 22 december 2015 moet Waterschap Rivierenland een nieuw Waterbeheerprogramma (WBP)
2016-2021 hebben vastgesteld. Dit programma beschrijft het beleid, de ambitie, de doelstellingen en
de maatregelen van Waterschap Rivierenland voor de periode 2016-2021. Het waterbeheerprogramma
omvat de taken watersysteem (regionale wateroverlast, watertekort, stedelijk water, overige functies,
waterkwaliteit/KRW), waterketen (zuiveren, samenwerking in afvalwaterketen) en waterveiligheid
(primaire keringen, regionale keringen). Het algemeen bestuur heeft op 27 juni 2014 besloten met
welke ambitie (inzet) het waterschap deze taken de komende planperiode uit gaat voeren, voor elk van
de negen thema’s in de vorm van varianten. De voorgestelde voorkeursvariant van alle thema’s samen
leidt tot een gemiddelde stijging van de heffingsopbrengst van 3,4%. Dit moet worden aangemerkt als
een maximum van wat onder de gegeven economische en bestuurlijke omstandigheden aanvaardbaar
is.
Het investeringsvolume van de voorgestelde maatregelen voor het thema waterkwaliteit/KRW voor de
planperiode 2016-2021 bedraagt € 15,8 miljoen (de zgn. verbeterinspanningen, excl. de kosten voor
verbetering van de rwzi’s). Daarnaast bedragen de jaarlijkse kosten voor ‘geen achteruitgang van de
kwaliteit van het oppervlaktewater’ (kosten zuiveringsbeheer, baggeren, monitoring waterkwaliteit)
ruim € 80 miljoen (ca. 45% van de begroting).
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Het waterschap kan ervoor kiezen een deel van de maatregelen welke nu geprogrammeerd staan voor
de laatste planperiode (2022-2027) - zie tabel 20 - naar voren te halen. Indien voor het thema
waterkwaliteit/KRW ervoor gekozen zou worden meer KRW-maatregelen in de planperiode 20162021 uit te voeren dan opgenomen in de voorkeursvariant, zou dat leiden tot een hogere gemiddelde
stijging van de heffingsopbrengst. Dit zou tot een disproportionele kostenstijging leiden.
Subsidie
Vanuit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bestaan interessante mogelijkheden
om maatregelen ten behoeve van Kaderrichtlijn Water en Nitraatrichtlijn te subsidiëren. Dit kan zowel
via de vergroeningsvoorwaarden uit pijler 1 van het GLB als via het derde
plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), pijler 2 van het GLB. Verwachting is dat GLB/POP3
eind 2015 van kracht wordt.
Ook met de provincies (waterovereenkomst Gelderland, bestuursovereenkomst Noord-Brabant en
samenwerkingsovereenkomst Zuid-Holland) zijn/worden afspraken gemaakt over cofinanciering.
In tabel 37 (Investeringskosten) is er voor de meeste maatregelen vooralsnog van uitgegaan dat de
bruto en netto investeringskosten gelijk zijn. In het geval we subsidies kunnen inzetten, heeft dit als
voordeel dat we onze netto investeringen kunnen verlagen.
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