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De Kaderrichtlijn Water
Het grond- en oppervlaktewater kwalitatief op peil brengen en houden, dat is het doel van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De richtlijn 
is sinds 2000 van kracht. De richtlijn werkt per stroomgebied in Europa. Voor Nederland gaat het om vier stroomgebieden, namelijk 
Rijn, Eems, Schelde en Maas. Voor ieder stroomgebied wordt een beheerplan gemaakt.

De KRW beoogt een goede waterkwaliteit te bereiken voor alle Europese wateren in 2015. Waar de waterkwaliteit nu nog niet goed 
is moeten we nadenken over de vraag welke maatregelen we kunnen nemen om deze te verbeteren. Welke maatregelen in het 
beheerplan worden opgenomen is de uitkomst van de dialoog tussen de regionale belanghebbenden in de verschillende gebieden en 
van bestuurlijke besluitvorming.

De Kaderrichtlijn Water beoogt in 2015 een goede 
waterkwaliteit te bereiken in alle Europese wateren. In het 
Waddengebied werken daarom tientallen sleutelfiguren en 
deskundigen aan een beheerplan voor de Waddenzee en 
voor de Eems-Dollard. 

In 2009 stuurt Nederland de definitieve plannen naar 
Brussel. Regionale belanghebbenden dragen daar samen de 
ideeën voor aan. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
overheden werken samen in twee gebiedsgroepen. De 
komende tijd geven zij aan welke maatregelen ze in de 
beheerplannen willen opnemen. Rijkswaterstaat Noord-
Nederland vroeg de gedeputeerden Henk Bleker en Rinske 
Kruisinga om het proces mede te begeleiden. Deze 
Nieuwsbrief informeert met regelmaat over de voortgang.

Kaderrichtlijn Water op koers

December 2000 werd de Kaderrichtlijn Water (KRW) van 
kracht. In 2015 moet die resulteren in een sterk verbeterde 
waterkwaliteit in de Europese wateren, waaronder het 
Waddengebied. Op weg naar die situatie wil Rijkswaterstaat 
maximaal gebruik maken van kennis, ervaring en ideeën 
van andere betrokkenen. Zo stomen nu met Rijkswaterstaat 
ook belangenorganisaties, bedrijven, andere overheden en 
diverse maatschappelijke organisaties op naar het einddoel. 
Dat vraagt wel de nodige stuurmanskunst. Natura 2000 en 
de PKB Derde Nota Waddenzee vormen bijvoorbeeld twee 
walkanten, waaraan beslist parallel gevaren moet worden. 
Bovendien zijn onderweg verschillende boeien uitgezet, die 
naar Brusselse maatstaven tijdig gepasseerd moeten zijn. 
Al met al is het een uitdagend traject, dat momenteel wordt 

afgelegd. Maar het verloop is vooralsnog voorspoedig: 
de KRW ligt precies op koers.

Gebiedsgroepen op stoom

Over betrokkenheid hebben de Wadden bepaald niet te 
klagen. In het Provinciehuis in Groningen schuift de 
gebiedsgroep Eems-Dollard massaal aan tafel onder 
voorzitterschap van gedeputeerde Henk Bleker. Een paar 
dagen later is het niet anders in het Harlinger stadhuis 
bij de gebiedsgroep Waddenzee, waar Arjen Bosch  
ad interim de voorzittershamer hanteert. 
De bijeenkomsten vormen het voorlopige sluitstuk van 
de fase waarin concrete maatregelenpakketten vorm 
moeten krijgen – dat is het kerndoel voor 2007, en 
daarvoor ligt een voorstel ter tafel. 



Wikken en wegen

Voor de discussie begint brengt projectleider Dick As het 
afgelegde traject nog even in herinnering. Vanuit de beide 
gebiedsgroepen en de themagroepen Recreatie en 
Toerisme, Havens en Vaargeulen, Natuurontwikkeling, 
Visserij en Chemie zijn dit jaar 120 mogelijke maatregelen 
geopperd. Ongeveer de helft van de suggesties sloot niet 
direct aan bij de KRW en is of wordt daarom 
doorgeschoven naar andere beleidssporen zoals Natura 
2000. Op de 60 resterende ideeën die wèl relevant waren 
voor de KRW zijn criteria losgelaten zoals onevenredig 
hoge kosten, significante schade en kansrijkheid. 
De set van 39 maatregelen die daaruit voortkwam, waarin 
alle rijkswateren zijn beoordeeld, is meegenomen in een 
landelijke (financiële) afweging van Rijkswaterstaat – de 
KRW beslaat immers meer stroomgebieden dan alleen de 
Wadden en de Eems-Dollard.  
De maatregelen zijn landelijk afgewogen naar onder meer 
draagvlak in het gebied, ecologische prioriteit en kosten-
effectiviteit. Verder zijn een aantal maatregelen samen-
gevoegd of worden gerekend onder de reguliere 
beheerstaken van Rijkswaterstaat.  
Zodoende ligt vandaag uiteindelijk een gewikt en 
gewogen pakket van 19 maatregelen voor. 

Huiswerk

Spoort het gepresenteerde totaalbeeld met de verwachtingen  
van de deelnemers aan tafel? In Groningen nodigt Arjen 
Bosch de aanwezigen uit zonder schroom commentaar te 
leveren: ‘De formele inspraak volgt immers nog in 2009. 

Reageer dus vrijuit vanuit de eigen expertise.’ 
Die open houding valt in vruchtbare aarde. Rita Jansen 
(Het Groninger Landschap) bijt het spits af met de 
constatering dat de focus geleidelijk op de taken van 
Rijkswaterstaat komt te liggen. De KRW-opdracht is 
echter breder dan de competenties van Rijkswaterstaat. 
Aan de hand van een voorbeeld – beheersmaatregelen 
voor de kwelders – onderschrijft de voorzitter dat het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de 
verantwoording draagt voor natuurbeheer. Rijkswaterstaat 
mag op het eiland dan wel geen zeggenschap hebben, de 
verwachting leeft wel dat de diverse rijksinstanties 
dergelijke items onderling agenderen en bespreken. 
Roel de Jong (Wetterskip Fryslân) en Geart Kooistra (LTO 
Noord) kaarten de zoet-zout maatregelen bij het 
Lauwersmeer aan. De discussie daarover in het BOWL 
(Bestuurlijk Overleg Watervisie Lauwersmeer) zou – 
vanuit een oogpunt van draagvlak en geïntegreerd beleid 
– leidend moeten zijn. Besloten wordt dan ook bij de 
uitkomst daarvan aan te sluiten. 
Waaruit bestaat de EU-verplichting betreffende onderzoek 
naar zandsuppleties en ‘doorzicht’, wil Henk Dommerholt 
(Natuurmonumenten) weten. En is daarover al niet 
voldoende bekend, vraagt Johan Nooitgedagt 
(Nederlandse Vissersbond) zich af. Arjen Bosch zegt toe 
onderzoek te doen naar dit punt.

Zo wordt tijdens beide bijeenkomsten een reeks aan 
aandachtspunten op tafel gelegd. Bob van Zanten (Kamer 
van Koophandel) pleit in Harlingen voor een extra 
denkrichting bij de beoordeling van maatregelen. 
Criterium is nu dat er niet (te) veel economische schade 

mag zijn. Je kunt ook positiever denken: 
welke maatregelen zouden positieve 
economische effecten hebben? 
Wethouder Van Zwol (Terschelling) wijst 
op de noodzaak van draagvlak bij 
eilanders en kustbewoners. 
Munnikeveen BV legt een uitgebreide 
reactie op tafel en de Waddenvereniging 
kondigt eveneens een schriftelijke 
inbreng aan. En er zijn ook heel 
concrete suggesties zoals die van 
waterschap Hunze en Aa’s: vismigratie is 
een speerpunt, neem dan de 
ontwikkelingen bij Nieuw Statenzijl mee, 
dat past naadloos in de plannen.

Haven Lauwersoog



Gebiedsgroep Eems-Dollard in het provinciehuis Groningen

Begrenzing: heerlijk helder 

Het voorstel van de themagroep Havens en Vaargeulen 
om de begrenzing van de waterlichamen aan te passen 
ontmoet zowel in Groningen als in Harlingen brede 
instemming. Eén groot ‘natuurlijk waterlichaam’ – waar 
inbegrepen de vaargeulen – en een 1 zeemijl brede strook 
‘sterk veranderd’ kustwaterlichaam langs de 
vastelandskust: eenvoud is het kenmerk van het ware. 
De huidige situatie, waarbij de havens van Oudeschild, 
West-Terschelling, Den Helder, Den Oever, Harlingen en 
Lauwersoog als een soort enclaves in een ‘natuurlijk 
waterlichaam’ zijn gesitueerd, is dan verleden tijd. Het 
voorstel sluit bovendien beter aan op de bestaande 
situatie: de kuststrook – Afsluitdijk, kwelders, havens, 
Lauwersmeer – is immers onmiskenbaar door menselijk 

ingrijpen bepaald. 
Beide gebiedsgroepen 
steunen het voorstel. Via het 
Regionaal Bestuurlijk 
Overleg zal de 
Staatssecretaris van Verkeer 
en Waterstaat worden 
gevraagd het voorstel tot 
het instellen van deze twee 
waterlichamen te volgen.

Balans opmaken
Alles bij elkaar geven de deelnemers in de twee sessies enige tientallen vragen, opmerkingen 
en suggesties aan Rijkswaterstaat mee. Ze worden verwerkt in een startdocument, dat in de 
loop van het voorjaar gereed zal zijn. Zomer 2008 moet het definitieve maatregelenpakket 
dan worden vastgesteld.
Voor 2007 zit het KRW-traject er op. Rijkswaterstaat kan, zoals het gaat aan het eind van 
een jaar, de balans opmaken. Die laat een positief beeld zien. Zowel in de gebieds- als in de 
themagroepen is goed gewerkt. De inhoudelijk kritische, maar procedureel coöperatieve 
opstelling van alle betrokkenen heeft het maatregelenpakket stap voor stap aangescherpt en 
verdiept. De deelnemers aan de gebiedsgroepen hebben aangegeven niet alleen met 
Rijkswaterstaat te willen samenwerken, maar ook onderling allianties te willen aangaan om 
de doelen van de KRW te bereiken. 

Zorgvuldig heroverwegen
 
In Harlingen legt Michiel Firet (Staatsbosbeheer) een 
vinger op een zere plek in het KRW-traject. Hoe kunnen 
we voorgestelde maatregelen goed beoordelen als het 
einddoel niet ‘SMART’ uitgewerkt is, dat wil zeggen 
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 
Tijdgebonden? Zo worden nu maatregelen afgewezen 
vanwege significante schade, terwijl nog niet is bepaald 
wat ‘significant’ inhoudt. 
Projectleider Paul Gommers erkent dat dit een knelpunt is. 
De beoogde doelen tekenen zich inhoudelijk al af; de 
kwantificering volgt echter pas in het voorjaar van 2008. 
De oplossing is echter niet ver weg: Rijkswaterstaat zal in 
2008 een extra bijeenkomst beleggen om de koppeling 
tussen maatregelen en SMART-doelen te bespreken. De 
aanwezigen achten het cruciaal het verband tussen acties 
en doelen inzichtelijk te krijgen. Firet vult aan: “Zo kan 
ook duidelijk worden in hoeverre je, door als organisatie 
zelf of samen met anderen bepaalde maatregelen te 
treffen, bijdraagt aan het bereiken van de KRW-doelen.” 
Alle leden van de gebiedsgroepen, dan wel andere 
afgevaardigden van de betreffende organisaties, worden 
uitgenodigd om tijdens deze extra bijeenkomst hun 
inbreng te hebben. 
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Koelwaterlozing Bocht van Watum

Informatie vanuit de zijlijn 

De bijeenkomsten over de KRW blijken ook een prima 
gelegenheid elkaar te informeren over andere zaken, die 
echter wel aan de KRW raken. Zo geeft Sjaak de Boer 
(Groningen Seaports) inzicht in de plannen voor 
natuurcompensatie vanwege de ontwikkeling in de 
Eemshaven en de uitbreiding van Akzo in Delfzijl. Met 
een schuin oog naar buitenlandse voorbeelden ontwikkelt 
Groningen Seaports zelf, en bijvoorbeeld ook met de 
Waddenvereniging, ideeën voor kunstmatige 
vogeleilanden in de Eems en het teruggeven van 
agrarische gronden aan de natuur. 
Taco van den Heiligenberg informeert de aanwezigen 
namens de gezamenlijke natuurorganisaties over de 
plannen die zij indienden bij het Waddenfonds. Met 
diverse partners is een reeks voorstellen ontwikkeld, 
variërend van herstel van het Terschellinger 
coulissenlandschap tot het oprichten van een Wadwacht.
Namens Frisia Zout neemt Jan Post (Wetsus) ons mee in 
de ambitieuze plannen voor ‘Blue Energy’: energie uit 
water door het gecontroleerd mengen van zoet en zout 

water. Jules Verne voorspelde in 1872 al dat water het 
steenkool van de toekomst zou worden. Protesterende 
scholieren, die beneden aan de deur van het stadhuis 
rammelen, brengen het gezelschap echter snel weer met 
beide benen op de grond: zover is het nog niet. Plannen 
maken is één, ze realiseren nog iets anders.

Colofon:
Datum: januari 2008
Oplage: 350 stuks
Meer informatie: Baudina Schaafsma (projectsecretariaat)
E-mail: baudina.schaafsma@rws.nl

Datum

Voorjaar 2008:  Maatregelenpakket verder uitwerken met partners.

Voorjaar 2008:  Met leden gebiedsgroepen nader in beeld brengen beleidsdoel 2015.

Zomer 2008:  Concept beheerplan Water en Natuur (onderdeel BPRW) in gebiedsgroepen.

22 december 2008:   Start inspraak Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP's) en Beheerplan  

Rijkswateren (BPRW).

Planning Kaderrichtlijn Water 2008




