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I. Aanleiding 

In overleggen van het algemeen bestuur van het waterschap in juni en oktober jl. is gevraagd naar de 

voortgang ten aanzien van de Kaderrichtlijn Water-doelen (KRW). Het college heeft daarbij aangegeven 

dat de KRW-maatregelen op koers liggen, maar dat het ten aanzien van de KRW-doelen niet zo makkelijk 

is aan te geven. Zij wil dit met het algemeen bestuur bespreken.  Deze memo biedt daartoe informatie 

over de stand van zaken van de KRW-maatregelen en de beleidsdoelen Gezond water, waaronder de 

KRW-doelen. Een eerste versie is besproken in de commissie SKK van 7 sept jl. 

II. Kader en stand van zaken beleidsdoelen  

De Europese Kaderrichtlijn Water verplicht de lidstaten zorg te dragen voor een goede chemische en 

ecologische toestand van het water. Lidstaten moeten maatregelen nemen gericht op het behalen van 

de doelen uiterlijk in 2027. De KRW-doelen voor chemie zijn landelijk bepaald, voor ecologie zijn deze 

vastgesteld door de provincies in 2009. De 10 KRW-maatregelen van het waterschap voor de 2e 

uitvoeringsperiode (2016-2021) zijn vastgesteld door het algemeen bestuur. De focus is ten opzichte van 

de 1e periode verschoven van inrichtingsmaatregelen in de KRW-waterlichamen naar samenwerking met 

andere partijen en de kleinere wateren. Vanaf 2018 wordt er een ‘tandje bijgezet’ op het gebied van o.a. 

agrarische samenwerking en de aanpak van nieuwe stoffen. 

Het programma Gezond water geeft uitvoering aan de KRW-maatregelen, en stuurt daarbij op beleids- 

en procesdoelen, die aansluiten bij de Waterkoers. De KRW-doelen zijn onderdeel van de beleidsdoelen:  

- Schoon en gezond oppervlakte water (indicatoren: doelbereik KRW en overig water) 

- Levendige en veerkrachtige boerensloten (indicator: % agrariërs actief bovenwettelijke maatregelen) 

- Gezond en zichtbaar water in de stad (indicatoren: doelbereik ‘zichtbaar water’ en gemeenten en 

burgers actief) 

- Waternatuur met waarde (indicator: synergieproj. in potentiegebieden), vervallen in Begroting 2018 

Het algemeen bestuur wordt over de voortgang van de beleidsdoelen geïnformeerd via de (nieuwe) 

indicatoren in de bestuursrapportages. Bijlage 1 geeft de stand van zaken van de indicatoren t/m het 2e 

kwartaal van 2017, zoals opgenomen in de 2e Bestuursrapportage 2017. In de volgende paragrafen wordt 

de stand van zaken met betrekking tot de KRW-maatregelen (III) en doelen (IV) uitgebreider toegelicht. 

 

III.  KRW-maatregelen: ‘op koers’ 

De uitvoering van de KRW-maatregelen is over het 

geheel genomen ‘op koers’. Er is geen sprake van 

vertraagde maatregelen. De meeste maatregelen 

zijn ‘in uitvoering’, enkele zijn ‘in 

planvoorbereiding’ (tabel 1). Over deze status 

wordt elk jaar landelijk gerapporteerd via het 

Informatiehuis Water. In de tabel is ook een 

beschrijving van de voortgang opgenomen tot en 

met medio 2017. Alleen de maatregel ‘afwegen 

natuurvriendelijk peilbeheer’ (maatregel 5) is niet 

‘op koers’, hier wordt in 2018 in het programma  

peilbeheer een oplossing voor gezocht.             Vrijwilligers Boerensloot monitoring 12 juli 2017 
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Tabel 1. Status  en voortgang van de KRW-maatregelen. Groen = ‘op koers’, geel = ‘niet op koers’.  

KRW-Maatregel 
Status t/m 
2016 Voortgang t/m Q2 2017 

Effect-indicator, naast 
KRW-doelen*  

1. Uitvoeren 
Emissiebeheerplan 
2014-2021 

In uitvoering Er is goede samenwerking met de agrarische partners (collectieven, 
LTO) en buurwaterschappen. Een aantal projecten in het kader van 
het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) eventueel met 
Europese POP3-subsidie is gestart of in voorbereiding. Het betreft 
projecten zoals Bewust boeren Gouwe-Wiericke, Proefpolder 
Kringlooplandbouw en Water Steward Councilship Utrechtse 
waarden. Daarnaast is een regionale regeling voor lokale 
agrarische initiatieven in ontwikkeling.  
Ook werken we samen met andere waterschappen en provincies op 
het gebied van grondwater en nieuwe stoffen, zoals medicijnresten. 

- agrariërs nemen bewust 
(bovenwettelijke) 
maatregelen 

- gemeenten en burgers 
nemen (bovenwettelijke) 
maatregelen 

- ecologie en chemie voldoet 
aan doelen overig water 
 

2. Uitvoeren 
Convenant Schoon 
water Utrechtse 
fruitteelt 

In uitvoering Het Convenant is in 2016 succesvol beëindigd. De fruitsector, de 
provincie Utrecht en HDSR willen dit convenant verlengen, met als 
doel om de emissies van bestrijdingsmiddelen richting water zoveel 
mogelijk te beperken.  
Ook landelijk werken partijen aan het vastleggen van afspraken 
hierover in een Green deal. Hierbij zijn waterschappen, ministeries, 
de fruitteelt-sector, producenten en de commissie die de toelating 
van bestrijdingsmiddelen regelt (Ctgb) betrokken. 
De ondertekening van beide convenanten wordt voor eind van het 
jaar verwacht. 

- agrariërs nemen bewust 
(bovenwettelijke) 
maatregelen 

- ecologie en chemie voldoet 
aan doelen overig water 

 

3. Programma groen-
blauwe diensten  

In uitvoering De omvang van de contracten was in 2016 goed voor ca. 50% van 
het budget. Sinds 2017 nadert dit 100%. De betaling volgt in het 
jaar na de uitvoering, wat goed mogelijk is door de 
bestemmingsreserve. De diensten (o.a. ‘levendige boerensloot’ en 
bufferzones) zijn geconcentreerd in het gebied van het collectief 
Rijn, Vecht en Venen (en Gouwe Wiericke), in de Lopikerwaard en 
Utrecht-Oost is minder interesse. De maatregelen worden 
professioneel gemonitord en door vrijwilligers (zie foto bijeenkomst 
12 juli jl.) HDSR wordt landelijk als voorloper gezien, er is veel 
interesse van o.a. lokale media en andere waterschappen 

- agrariërs nemen bewust 
(bovenwettelijke) 
maatregelen 

- ecologie en chemie voldoet 
aan doelen overig water 

 

4. Integrale 
beheerprogramma's  

In uitvoering In 2017-2018 is er een ecoloog bij de buitendienst voor het 
overdragen van ecologische kennis en bieden van handvatten voor 
de uitvoeringspraktijk. In 2017-2018 worden  pilots uitgevoerd voor 
meer natuurvriendelijk maaibeheer. In 2016-2017 is een 
doelmatigheidsanalyse RWZI’s uitgevoerd, waarvan de resultaten 
nog met het bestuur zullen worden gedeeld.  

- ecologie en chemie voldoet 
aan doelen overig water 
 

5. Afwegen 
natuurvriendelijker 
peilbeheer, 9 
gebieden 

In uitvoering Op basis van de planning in 2014 zouden 9 peilbesluiten worden 
vastgesteld in de periode 2016-2021, waarin meer natuurlijk 
peilverloop actief zou worden afgewogen. Door de herziening van 
de aanpak peilbesluiten zal dit niet meer gebeuren. Daarom zal 
voor deze maatregel nog een oplossing gevonden moeten worden.  

- ecologie en chemie voldoet 
aan doelen overig water 

6. 6 km 
natuurvriendelijke 
oevers KRW-
waterlichamen  

Plan-

voorbereiding 

De aanleg van natuurvriendelijke oevers is inmiddels goed ingebed 
in ons werk; tot nu toe werd er nog gewerkt aan de restopgave uit 
de eerste KRW-periode. De projecten in de KRW-waterlichamen 
kunnen dit najaar ook voor POP3-subsidie worden ingediend, naar 
verwachting kan in 2018 gestart worden met de uitvoering. 

- prestatie-indicator: in 2021 is 
minimaal 43 km 
natuurvriendelijke oever 
gerealiseerd in KRW-
waterlichamen, cumulatief 

7. 14 kunstwerken 
passeerbaar maken 
voor vis  

1 stuk 

uitgevoerd,   

13 stuks 

planvoorberei

ding 

De aanleg van vispassages is inmiddels goed ingebed in ons werk. 
Tot nu toe werd nog gewerkt aan de restopgave uit de eerste KRW-
periode. T/m 2e kwartaal van 2017 waren er 74 vispassages 
aangelegd. In mei 2017 is POP3-subsidie toegekend voor de 
aanleg van 13 vispassages. Wel is doorontwikkeling nodig, m.n. bij 
sluispassages is hierin een stap gezet ten aanzien van de 
effectiviteit. Ook zullen de aangelegde vispassages gemonitord 
worden op technisch functioneren.  

- prestatie-indicator: In 2021 
zijn minimaal 79 
vispassages gerealiseerd,  
cumulatief 

8. Programma 
Synergieprojecten 
landelijk gebied  

Plan-

voorbereiding 

In 2016 zijn 3 synergieprojecten ingediend voor POP3subsidie. 2 
daarvan zijn na overleg met de provincie Utrecht weer ingetrokken  
omdat het opengestelde subsidiebudget was overschreven. Het 
project ‘Kom van Langbroek’ is gehonoreerd en wordt voorbereid. 
Bij de openstelling dit najaar worden o.a. de ingetrokken projecten 
weer ingediend. 

- chemie en ecologie voldoet 
aan doelen overig water  

9. Programma 
Kwaliteitsimpuls in de 
Stad (nu: 
Klimaatadaptatie in 
de Stad) 

In uitvoering Sinds 2014 zijn er steeds ruim voldoende gemeentelijke initiatieven 
om de beschikbare stimulering voor waterkwaliteit (300.000) te 
benutten. Dit wordt o.a besteed aan de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers, bevorderen van doorstroming.   

- voldoet aan streefbeeld 
zichtbaar water  

- gemeenten nemen 
maatregelen 
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10. KRW-
onderzoeksprogram
ma  

In uitvoering Eind 2018 moeten analyses zijn uitgevoerd van resterende 
knelpunten voor het behalen van de KRW-doelen. Dit gebeurt 
volgens afspraak in Rijn-West via de Stowa-methodiek van de 
Ecologische Sleutelfactoren (ESF’s). Hierbij hoort ook de 
actualisatie van KRW-doelen. 
Ook wordt onderzoek gedaan aan de effectiviteit van maatregelen. 
HDSR is penvoerder van een onderzoeksproject over het effect van 
vispassages op migratieroutes en vispopulaties. Dit is onderdeel 
van een EZ-project, waarvoor LIFE-IP subsidie is toegekend. 

 

* Alle KRW-maatregelen dragen bij aan de indicator ‘ecologie en chemie voldoet aan KRW-doelen’. 

Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2017 is extra ambitie uitgesproken in de periode 2018-2021 

om de KRW-doelen dichter bij te brengen. Dit is ook wel benoemd als het ‘tandje erbij’: 

- Extra inzet in de samenwerking met de agrarische sector, om meer agrariërs (onder andere in de 

Lopikerwaard en Utrecht-Oost) te bewegen tot het treffen van bovenwettelijke 

waterkwaliteitsmaatregelen (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, DAW). We richten een 

stimuleringsregeling in voor het faciliteren van gezamenlijke projecten en financieren van kleine 

investeringsmaatregelen voor waterkwaliteit en tegengaan bodemdaling (later uitbreiding mogelijk 

met meer thema’s). De regeling is voorbereid in overleg met de relevante partijen zoals de 

agrarische collectieven, LTO en de provincie Utrecht. De regeling is eind november vrijgegeven voor 

de inspraak en het streven is openstelling in februari 2018.   

- Werk maken van het tegengaan van nieuwe stoffen in het water via communicatie en 

samenwerkingsprojecten (stimuleren van andere partijen), monitoring (wat zijn de bronnen binnen 

ons beheergebied en hoe is de situatie op onze zuiveringen) en onderzoek naar mogelijkheden voor 

verwijdering op de zuiveringen. We concentreren ons op medicijnen en microplastics. 

- Extra inzet in de samenwerking met gemeenten (via o.a. Winnet) aan gezond water in de stad: 

voorbereiden van kwalitatief goede projecten, ondersteunen van analyses en borgen van een goede 

aansluiting bij de ontwikkelingen in de Ruimtelijke adaptatie. Een eerste stap is dat het onderwerp 

waterkwaliteit op de agenda staat van de nieuwe bestuurlijke tafel Water en Klimaat. 

 

IV.  Voortgang ten aanzien van huidige KRW-doelen: niet ‘op koers’ 

Vooraf: De Kaderrichtlijn Water geldt voor al het water, maar er is alleen een rapportageplicht over de 

grotere wateren, de KRW-waterlichamen. Bij HDSR is ca. 5% van de wateren begrensd als KRW-

waterlichaam, 95% is overig water. Omdat de overige wateren wel ‘onder de KRW vallen’ moet ook daar 

een goede toestand bereikt worden. En ook geldt overal het principe van ‘geen achteruitgang’.  

  

Dit is geborgd via de Waterwet. Het huidige KRW-maatregelenpakket is daarom gericht op zowel KRW-

waterlichamen als op het overige water (want ‘je  kan je euro maar 1x uitgeven’). 

KRW waterlichamen: 300 km    primaire watergangen: 1.000 km 
al het water: 10.000 km  
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Doelbereik in de KRW-waterlichamen in 2016 

De chemische toestand van de KRW-waterlichamen in 2016 is voor 14 van de 30 KRW-waterlichamen op 

orde (tabel 2). Dit betekent dat hier geen stoffen met grote risico’s voor het leven in het water 

(prioritaire stoffen) in te hoge concentraties voorkomen. Voor 16 KRW-waterlichamen geldt dat wel, 

maar dit wordt steeds veroorzaakt door 1 stof (een PAK), waarvoor enkele jaren geleden de landelijke 

norm is aangescherpt. Deze stof komt vooral vanuit het verkeer en atmosferische depositie in het water. 

De provincie Utrecht heeft recent ook een notitie over probleemstoffen opgesteld, waarin wordt gesteld 

dat waterschappen niet of moeilijk in staat zijn om dergelijke stoffen terug te dringen. 

De ecologische toestand voldoet in geen van de KRW-waterlichamen op alle onderdelen, net als bij de 

start van de KRW. Positief is dat algen en vis in het overgrote deel van de waterlichamen ‘goed’ scoren, 

maar dit geldt niet voor de macrofauna en met name waterplanten. De ecologie ondersteunende stoffen 

scoren in ons beheergebied relatief goed, in ongeveer de helft van de KRW-waterlichamen zijn de 

nutriënten nog een knelpunt. De zandfilters bij de RWZI’s Zeist en De Bilt hebben de nutriëntengehaltes 

in de Biltse Grift verbeterd, maar nog onvoldoende voor de ecologie. De slechte scores van de ‘specifiek 

verontreinigende stoffen’ worden vooral veroorzaakt door kobalt en uranium. Naar de bronnen van deze 

stoffen (o.a. atmosferische depositie) wordt nog onderzoek gedaan. Nieuwe stoffen, zoals 

medicijnresten, zijn nog niet opgenomen, omdat hiervoor nog geen KRW-monitoring wordt uitgevoerd.  

Tabel 2. De toestand van de chemie en de ecologie-ondersteunende stoffen en parameters van de KRW-

waterlichamen in 2016. Als de toestand niet voldoet is de stof(groep) genoemd, waarvoor dit geldt.

 

 
 

Prioritair

WATERLICHAAM 2009 2016 2009 2016 2009 2016

Kromme Rijn PAK Nutriënten Nutriënten expert-oordeel kobalt,uranium

Merwedekanaal PAK Doorzicht expert-oordeel kobalt, uranium, zink

Binnenstad Utrecht PAK Doorzicht, Nutriënten expert-oordeel kobalt,uranium

Hollandse IJssel

Nutriënten, Temperatuur, 

Zuurstof pH, Nutriënten ammonium kobalt,uranium

Leidsche Rijn Nutriënten ammonium kobalt, koper, uranium

Wiericke's PAK Nutriënten pH, Nutriënten ammonium kobalt,uranium

Lange Linschoten PAK Doorzicht, Nutriënten Nutriënten ammonium kobalt,uranium

Montfoortse vaart PAK Doorzicht pH, Nutriënten expert-oordeel kobalt,uranium

Oude Rijn Doorzicht, Nutriënten ammonium kobalt,uranium

Grecht Doorzicht, Nutriënten pH, Nutriënten expert-oordeel kobalt,uranium

Langbroekerwetering PAK Nutriënten Nutriënten expert-oordeel kobalt,uranium

Westerlaak expert-oordeel uranium

Honswijk PAK Nutriënten expert-oordeel kobalt,uranium

Biltse Grift PAK Nutriënten Nutriënten ammonium, zink kobalt, uranium, zink

Ravensewetering PAK expert-oordeel kobalt,uranium

Maartensdijk PAK Doorzicht expert-oordeel uranium

De Keulevaart Nutriënten pH, Nutriënten ammonium kobalt,uranium

De Pleyt Nutriënten kobalt,uranium

De Koekoek Doorzicht, Nutriënten pH, Nutriënten ammonium kobalt,uranium

Bijleveld expert-oordeel kobalt,uranium

Galecop PAK Doorzicht Doorzicht kobalt,uranium

Gerverscop Nutriënten, Temperatuur Nutriënten expert-oordeel kobalt,uranium

De Tol PAK Nutriënten pH, Nutriënten expert-oordeel kobalt,uranium

Ouwenaar-Haarrijn PAK Doorzicht, Temperatuur uranium

Snelrewaard Doorzicht pH, Nutriënten ammonium kobalt,uranium

Meijepolder Nutriënten pH, Nutriënten ammonium kobalt,uranium

Zegveld Nutriënten pH, Nutriënten expert-oordeel kobalt,uranium

Kockengen PAK Nutriënten expert-oordeel kobalt,uranium

Kamerik Teijligens PAK Doorzicht Nutriënten expert-oordeel kobalt,uranium

Houtensewetering Temperatuur expert-oordeel uranium

Ecologieondersteunende parameters Specifiek verontreinigende stoffen

LEGENDA CHEMIE ECOLOGIE

voldoet goed

voldoet niet matig

ontoereikend

slecht
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Tabel 3. De toestand van de biologie van de KRW-waterlichamen in 2009 en 2016*.  

 
* Er kan geen oordeel over voor- of achteruitgang van de ecologische kwaliteit gegeven worden omdat er tussen 2009 en 2016 

verschillen waren in de meetmethode (m.n. macrofyten) en het toetsproces. 

 

Uit bovenstaande blijkt dat de toestand in de KRW-waterlichamen ten opzichte van de huidige doelen 

nog niet ‘op koers’ is. Dit lijkt zorgelijk, maar hiervoor zijn wel redenen te noemen. Bijvoorbeeld dat het 

tijd kost voordat maatregelen effect hebben, en dat het effect pas in de KRW-waterlichamen doordringt 

als de maatregel op grote schaal wordt uitgevoerd (zoals het terugdringen van emissies door agrariërs). 

Een reden voor het achterblijven van waterplanten en macrofauna is dat we niet in alle KRW-

waterlichamen waar te weinig geschikte ruimte is voor ecologische ontwikkeling natuurvriendelijke 

oevers aanleggen. Dit is namelijk vaak lastig haalbaar (o.a. door vrijwillige grondverwerving) én voor 

sommige KRW-waterlichamen minder kosteneffectief dan maatregelen in de kleinere, overige wateren. 

Bij het vaststellen van het 2e KRW-maatregelenpakket is daarom de focus verschoven naar de kleinere 

wateren. Maar dat betekent dus wel dat dat knelpunt voor het halen van het doel in die KRW-

waterlichamen niet opgelost wordt. 

Om een betere uitspraak te kunnen doen over de voortgang én een goede discussie te kunnen voeren 

over eventueel benodigde versnelling om de KRW-doelen te halen (bovenop het ‘tandje erbij’), is het 

Waterlichaam 2009 2016 2009 2016 2009 2016 2009 2016 2009 2016

Kromme Rijn

Merwedekanaal

Binnenstad Utrecht

Hollandse IJssel

Leidsche Rijn

Wiericke's

Lange Linschoten

Montfoortse vaart

Oude Rijn

Grecht

Langbroekerwetering

Westerlaak

Honswijk

Biltse Grift

Ravensewetering

Maartensdijk

De Keulevaart

De Pleyt

De Koekoek

Bijleveld

Galecop

Gerverscop

De Tol

Ouwenaar-Haarrijn

Snelrewaard

Meijepolder

Zegveld

Kockengen

Kamerik Teijligens

Houtensewetering

Totaal oordeel biologie Vegetatie Vis Macrofauna Fytoplankton

LEGENDA ECOLOGIE

goed

matig

ontoereikend

slecht
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nodig om de komende tijd (2018/2019) de KRW-doelen uit 2009 kritisch te beschouwen en evt. 

aanpassingen voor te stellen aan de provincies. Hierbij spelen twee zaken: 

1. Er is een ‘technische’ actualisatie nodig, waarbij nieuwe (wetenschappelijke) inzichten worden 

verwerkt. Voorbeelden hiervan zijn het effect van scheepvaart, en de achtergrondbelasting met 

nutriënten in het veengebied. Alle waterbeheerders zullen dergelijke actualisaties doorvoeren; 

een landelijke werkgroep heeft hiervoor de Handreiking KRW-doelafleiding geactualiseerd (vast 

te stellen in april 2018 in de Stuurgroep Water). Ook het (te strenge) doel voor vis in de Kromme 

Rijn zal worden aangepast. Vanwege deze problemen bij meer waterbeheerders wordt de hele 

maatlat voor vis in stromende wateren herzien. Deze technische doelactualisatie is voorzien eind 

2018/2019. 

2. Een bestuurlijke discussie is nodig over de begrenzing van de huidige waterlichamen: behouden 

of vergroten/aanpassen. De begrenzing van de waterlichamen is gekozen op basis van een 

administratieve methode. Deze begrenzing is vanuit ecologisch oogpunt niet altijd logisch, zoals 

in de polders, waar vaak alleen ‘het laatste stukje voor het gemaal’ is begrensd. Een voorstel kan 

zijn om het waterlichaam uit te breiden, of het hele watersysteem in een polder als 

waterlichaam aan te wijzen. De organisatie werkt aan een bestuursvoorstel om dit te kunnen 

afwegen (eerste kwartaal 2018).  

Doelbereik in het overig water  

Voor het overig water zijn nog geen doelen vastgesteld. Binnen Rijn-West is afgesproken om dat in deze 

KRW-periode te doen en hiervoor de landelijk beschikbare methode van de IPO/UvW te gebruiken. De 

Unie van Waterschappen stuurt sinds kort op vaststelling in 2018. De provincie Utrecht stelt momenteel 

in samenspraak met de waterschappen een kadernotitie ‘ecologische doelen voor overige wateren in de 

provincie Utrecht’ op, die begin 2018 bestuurlijk moet worden bekrachtigd. In het stedelijk gebied zijn er 

binnen WINNET voorlopig streefbeelden opgesteld (o.a ‘zichtbaar water’). Voor het landelijk gebied zijn 

we bezig met inhoudelijke voorbereiding en pilots: in een lopend gebiedsproces (peilbesluit op het eiland 

van Schalkwijk), samen met een agrarisch collectief (Rijn- Vecht en Venen) en met een natuurorganisatie 

(Natuurmonumenten). Tot nu toe is in het overig water minder intensief gemonitord. Er moeten worden 

nagegaan of dit voldoende is om de huidige toestand vast te leggen. Dit is mede van belang om te 

kunnen toetsen aan ‘geen achteruitgang’. 

 

V. Tenslotte: vooruitblik komende periode  

Op dit moment loopt de uitvoering van de 2e KRW-periode, maar ook de voorbereiding voor de 3e KRW-

periode (2022-2027) begint. In 2027 moeten in principe alle waterlichamen in een goede toestand zijn. 

Uit overleg met ‘Brussel’ lijkt de lijn te worden dat er meer tijd komt voor behalen KRW-doelen vanwege 

natuurlijke omstandigheden (nalevering van stoffen, ecosystemen die meer tijd nodig hebben voor 

herstel), maar dat alle benodigde maatregelen wel moeten zijn uitgevoerd.  

 

De voorbereiding staat onder regie van een landelijk werkprogramma; In 2017-2018 worden zoveel 

mogelijk inhoudelijke regionale analyses uitgevoerd om de (resterende) knelpunten in beeld te brengen 

en worden (technische) doelaanpassingen voorgesteld. Vervolgens worden in 2019-2020 

‘gebiedsprocessen’ gevoerd, waarbij met gebiedspartners gesproken wordt over maatregelen voor de 

periode 2022-2027, die in 2021 moeten worden vastgesteld.  
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De regionale analyses worden in Rijn-West uitgevoerd met de methodiek van de ecologische 

sleutelfactoren (ESF’s), waardoor ze vergelijkbare resultaten opleveren. Hierbij wordt ook het overige 

water meegenomen. Voor maatregelen kijken we naar onze eigen inzet en dat van andere partijen, 

waaronder het rijk, inspelend op alle ontwikkelingen. Een aantal onderwerpen die nader geanalyseerd 

zullen worden: 

• Actualisatie monitoring meetnetten (mede ivm herbegrenzing waterlichamen, doelen overig water) 

• Eigen inzet op RWZI’s voor nutriënten en nieuwe stoffen en bronaanpak nieuwe stoffen.  

• Inzet in stedelijk gebied door verschillende actoren. Met name hier vergroot klimaatverandering 

kans op waterkwaliteitsknelpunten en gezondheidsrisico’s, en is ruimtelijke adaptatie een kans.  

• Inzet agrariërs. We zetten vanaf 2018 al in op een KRW-versnelling op dit thema met de agrarische 

stimuleringsregeling, mede vanwege de afgesproken acties in de landelijke Delta-aanpak. Willen we 

dit na 2021 voortzetten? Aandachtsgebieden? Samenloop 7e NitraatActieprogramma en discussie 

over landelijk versus regionaal instrumentarium. 

• Vergunningverlening & handhaving. Er moet een evaluatie worden uitgevoerd van bestaande 

vergunningen in het licht van doelbereik, en ook vooruitgekeken naar de nieuwe situatie onder de 

omgevingswet. Hoe spelen we in op omgevingsvisies en -plannen van provincie en gemeenten om de 

uitdaging van meer maatwerk en ‘bewijslast’ aan te kunnen? 

• Aanleg en beheer natuurvriendelijke oevers. In welke waterlichamen is dit een kosteneffectieve, 

haalbare en betaalbare maatregel? Relatie met herbegrenzing waterlichamen. 

• Peil-, maai- en baggerbeheer. Zijn onze eigen werkprocessen ingericht op integrale afweging 

waterkwaliteit en ecologie? 

• Exoten en versnelling klimaatverandering. Wat is de invloed op haalbaarheid KRW-doelen?  

• Innovaties. Welke samenwerkingen met (keten)partners kunnen substantieel bijdragen? 

• Hoe organiseren we de gebiedsprocessen en het afwegingsproces? Maatschappelijke kosten-

effectiviteitsanalyse, integraler met andere thema’s? 
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Bijlage 1. Indicatoren Programma Gezond water, ingevuld t/m 2e kwartaal 2017, zoals opgenomen in de 2e Bestuursrapportage 2017  
Redenatie beoordeling 'groen' ondanks onzeker doelbereik: er wordt niet direct op basis hiervan actie genomen. Ofwel dit is al in gang 
gezet en loopt via VJN2017/2018 of er is nadere analyse nodig (o.a. waterplanten) voor de 3e KRW-periode. 
 
(14 t/m 17) Doelstelling – Gezond water voor mens, plant en dier 

  
   

Maatregel / doel PI omschrijving Realisatie 
2016 

Realisatie 2017 
t/m 2de  
kwartaal 

Norm 
2017 

Einddoelstelling (norm 2021)   

Cf planning  

  

Oppervlaktewater dat 
ecologisch gezond is en geen 
risico's vormt voor mens, plant 
en dier 

% KRW-wateren waar chemie voldoet * 
53 47 53 77      

  

% KRW-wateren waar ecologie-ondersteunende stoffen 
voldoen * 43 47 43 57   

   

  

% KRW-wateren waar waterplanten voldoen * 
10 3 10 43      

  

% KRW-wateren waar vis voldoet * 60 73 60 87      
  

% overig water waar ecologie voldoet (1 x per 3 jr) 
ntb ntb 

nog te 
bepalen 

nog te bepalen   
   

  

Levendige en veerkrachtige 
boerensloten 

Aantal ha afgenomen blauwe diensten 'levendige 
boerensloot' en 'bufferzones'  0 253 180 200   

   

  

Gezond en zichtbaar water in 
de stad 

% meetpunten dat voldoet aan streefbeeld 'zichtbaar 
water' (1x per 3 jaar) 52 52 52 52   

   

  

Waternatuur met waarde Aantal synergieprojecten in uitvoering, waar 
watergebonden natuur zich herstelt en zichtbaar wordt 0 1 2 5   

   

  

*Toestand KRW kan pas worden gerapporteerd vanaf 2e kwartaal in het jaar daaropvolgend i.v.m. verwerken analyses monitoring en uitvoeren toetsing.  
Voorbeeld: bij ‘Realisatie 2017 t/m 2e kwartaal’ wordt gerapporteerd over de toestand in 2016.  

 

 

(18) Doelstelling  – Vispasseerbaar maken van kunstwerken  
   

     
Maatregel PI omschrijving Realisatie 

2016 
Realisatie 2017 

t/m 2de 
kwartaal 

Norm 
2017 

Einddoelstelling 

 Cf planning 
Vispasseerbaar maken van 
kunstwerken 

Cumulatief aantal gerealiseerde vispassages 
  74 75 

In 2021 zijn 79 vispassages 
gerealiseerd. 

   

(19) Doelstelling  – Verder verlagen van diffuse emissies en voldoen aan normen voor prioritaire en gevaarlijke stoffen   

Maatregel PI omschrijving Realisatie 
2016 

Realisatie 2017 
t/m 2de 
kwartaal 

Norm 
2017 

Einddoelstelling 

 Cf planning 

 

Toezicht en handhaving 
directe lozingen 

Naleving kwaliteit van lozingen op Oppervlaktewater 
  89% 100% >90% 

   
 

 

 




