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Memorandum 

 

 

Datum : 4 februari 2013 

Aan : Commissie Ruimte Groen en Water 

Van : Ralph de Vries, gedeputeerde water   

Onderwerp : Ecologische kwaliteit oppervlaktewater  

 

Geachte leden Commissie Ruimte, Groen en Water,  

 

In de vergadering van 29 oktober 2012 zijn de Voortgangsrapportage Waterplan en de Voortgang 

KaderRichtlijn Water behandeld.  

Ik heb toen de verwachting uitgesproken dat in het eerste kwartaal van 2013 inzicht zou kunnen 

worden gegeven in de ecologische kwaliteit van de KRW oppervlaktewateren. Die verwachting was 

gebaseerd op invoer van de meetgegevens door de waterschappen in het InformatieHuis Water (IHW) 

in oktober 2012.  

 

De waterschappen zijn momenteel bezig de meetgegevens van het KRW-meetnet opnieuw in het IHW 

in te voeren..  

Het Ministerie IenM heeft hiervoor de invoertermijn verlengd tot 1 maart 2013. Dit in verband met 

enkele technische knelpunten in oktober 2012,  waaraan door het IHW nog in december is gewerkt.  

Met de huidige instructies van het IHW is de verwachting dat de upload van 1 maart goed zal 

verlopen.  

Dat betekent dat de kaarten met de stand van zaken op basis van deze gegevens pas na 1 maart kunnen 

worden samengesteld. De vertraging heeft tot gevolg dat de gewenste informatie naar verwachting pas 

in mei beschikbaar is, gelijktijdig met de Voortgangsrapportages van de deelstroomgebieden.  

 

Vanwege de doorlooptijd van vergaderstukken is de Cie RGW van 4 juni niet haalbaar en zal dit 

onderwerp pas in de commissievergadering van juli kunnen worden geagendeerd.  

 

Achtergrondinformatie 

Het KRW- meetnet is bedoeld voor rapportage aan de EU op niveau van het Stroomgebied Rijn Delta.  

De provincie Utrecht maakt onderdeel uit van de deelstroomgebieden Rijn West en Rijn Midden.  

De meetgegevens en dus ook de kaarten zullen de situatie weergeven op Stroomgebiedsniveau.  

 

De toestand 2013 moet worden gezien in opbouw naar de uiteindelijke toestandskaart van 2015, die 

als onderdeel van het StroomGebiedBeheerPlan naar de EU zal worden gerapporteerd. De 

toestandskaart 2013 heeft geen formele status, ook niet voor de toetsing op ‘geen achteruitgang’. De 

toestandskaart van 2015 zal wel die formele status hebben, met daarin alle dan geldende wijzigingen 

en methodes verwerkt.  

 

Voor de KRW rapporteren we geen feitelijke monitorgegevens, maar rapporteren we toestandsoordelen, 

goed, matig, ontoereikend of slecht.  

De gegevens van het KRW-meetnet lenen zich voor sturing van de problemen op die schaal. Globaal 

is dus vast te stellen wat de trend is van de ecologische waterkwaliteit, welke stoffen nog een 

probleem vormen en waar de bron moet worden gezocht.  
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De meetgegevens lenen zich echter niet voor een analyse op meer gedetailleerder niveau. Evenmin is 

uit de gegevens af te leiden hoe effectief concrete maatregelen zijn. Wel kan worden vastgesteld of de 

kwaliteit van het water is gewijzigd, maar dat is niet tot een concrete maatregel terug te geleiden.  

 

De deelstroomgebieden maken ook over 2012 weer een voortgangsrapportage. De verwachting is dat 

deze ook in de vergadering van 4 juni beschikbaar kunnen worden gesteld.  

 

 

 


