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Voorwoord

Water in Cijfers 2003 bevat een groot aantal actuele gegevens over het waterbeheer in 
Nederland. Die gegevens betreffen vooral de stand van zaken en de kwaliteit van de 
watersystemen, zowel van de rijkswateren ais van de regionale wateren. Onder de kwa
lite it van watersystemen wordt niet alleen de chemische kwaliteit verstaan (zware 
metalen, nitraten, fosfaten, pesticiden en dergelijke), maar ook de biologische kwaliteit 
en de stand van zaken met be trekkingtot de inrichting van de watersystemen.
Water in Cijfers 2003 is de bijlage bij de voortgangsrapportage Water in Beeld 2003, 
uitgegeven door de Commissie Integraal Waterbeheer CIW. De gegevens in het 
achtergronddocument onderbouwen de teksten en conclusies in het hoofdrapport.
Aan Water in Cijfers 2003 is gewerkt door deskundigen van Rijkswaterstaat (RIZA,
RIKZ), de provincies en de Unie van Waterschappen, verenigd in het projectteam 
Water in Beeld 2003. Een belangrijke basis vormen de gegevens van de jaarlijkse 
ClW-enquête.

Ir. J.H. Woudstra
Voorzitter werkgroep CIW-5
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Leeswijzer
Water in Cijfers 2003 geeft achtergrondinform atie bij Water in 
Beeld 2003, de jaarlijkse voortgangsrapportage over het inte
graal waterbeheer in Nederland.
Dit achtergronddocument volgt niet helemaal de hoofdstuk
indeling van Water in Beeld 2003.
De hoofdstukken 1 en 3 over veiligheid en waterkwantiteit uit 
het hoofddocum ent zijn -  om dat ze zo’n grote onderlinge 
samenhang hebben -  in Water in Cijfers samengebracht in één 
hoofdstuk. D it w ordt gevolgd door hoofdstuk 2 Ecologisch 
gezonde stroomgebieden en de Noordzee, conform WIB 
2003. Hoofdstuk 3 over bestuurlijke organisatie in Water in 
Cijfers correspondeert met het gelijknamige hoofdstuk 5 in 
het hoofddocument.
Over internationaal waterbeleid en overfinancieel- 
economische consequenties (de hoofdstukken 4 en 6 in 
Water in Beeld) zijn geen aanvullende gegevens beschikbaar, 
dus deze onderwerpen ontbreken in Water in Cijfers 2003.
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Veiligheid en 
waterkwantiteit

Veiligheid

Toetsing primaire waterkeringen
De Wet op de waterkering schrijft voor dat eens in de v ijfja a r de 
primaire keringen in ons land worden getoetst aan de veilig
heidsnormen uit deze wet.
Toetsing v indt plaats door de waterschappen. Deze rapporte
ren hierover aan de provincies die op hun beurt aan het rijk 
verslag uitbrengen. De staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat heeft in februari 2003 de Tweede Kamer bericht 
over de eerste gebundelde, landelijke toetsingsrapportage.

U it de rapportage blijk t dat op de peildatum 1 januari 2002 50 
procent van de primaire waterkeringen (inclusief de kust en 
het IJsselmeergebied) aan de wettelijke veiligheidsnorm vo l
deed. Dat is 1.792 km. V ijftien procent, dat is 549 km, voldeed 
niet aan de norm. Over 35 procent (1.217 km) van de waterke
ringen kan wegens onvoldoende inform atie nog geen defini
t ie f  oordeel worden gegeven.
De duinenkust met een lengte van 268 km voldeed op de 
peildatum voor bijna 99 procent aan de norm.

Prim aire w aterkeringen die n ie t aan de norm  voldoen 
(per 1 januari 2002)

I primaire waterkering 

I primaire waterkering 

buiten Nederland 

I hoge gronden 

C  nummerdijkringgebied 

I primaire waterkering 

die niet aan de 

norm voldoet

Bron: Rijkswaterstaat, Dienst Weg-en Waterbouwkunde
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1.2 Voortgang Deltaplan Grote Rivieren 
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Bron: Rijkswaterstaat, Dienst Weg-en Waterbouwkunde

Volgens het I PO was per 1 oktober 2002 bijna 775 km van het 
Deltaplan Grote Rivieren veilig. Dat kom t overeen met 87 pro
cent van de eerste en tweede tranche aan werkzaamheden. 
Eind 2002 was 93 procent van de rivierdijken op veilige hoogte 
gebracht (826 km). De resterende dijkvakken zullen voor het 
grootste deel voor eind 2003 zijn afgerond.

Waterkwantiteit

Afkoppeling
De strategische doelstelling voor wat betreft de waterkwan
t ite it is het hebben van de ju iste hoeveelheid water op het 
ju iste m om ent op de ju iste plaats voor de gebruiksfuncties in 
2015. Een van de middelen om d it doei te bereiken is het 
afkoppelen van de neerslagafvoer van het rioleringssysteem in 
stedelijk gebied. In de planperiode van de vierde Nota water
huishouding moet 60 procent van de neerslagafvoer op nieuw- 
bouwlocaties en 20 procent bij bestaande bebouwing zijn 
afgekoppeld.

Toelichting
Tabel 1.3 geeft voor de stroomgebieden Eems, Maas, Rijnen 
Schelde per waterbeheerder een overzicht van het in 2000 en 
in 2001 van het rioleringssysteem afgekoppeld verhard opper
vlak bij bestaande bebouwing.

I nterpretatie
Bij bestaande bebouwing is in 2000 van 85 hectare verhard 
oppervlak de neerslagafvoer afgekoppeld en in 2001 van 295 
hectare. In het stroomgebied van de Eems is zowel in 2000 en 
2001 bij bestaande bebouwing geen verhard oppervlak afge
koppeld. In het stroomgebied van de Maas ging het in 2000 
om 19 hectare en in 2001 om 92 hectare, in het stroomgebied 
van de Rijn om 56 en 193 hectare en bij de Schelde om 10 en 11 
hectare.
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Afgekoppeld verhard oppervlak bij bestaande bebouw ing

Stroomgebiec Waterbeheerder 2000

(ha)

2001

(ha)

Eems Waterschap Hunze en Aa’ s 0 0

Subtotaal 0 0

Maas Waterschap De Aa 12 25,5

Maas Hoogheemraadschap A lm  en Biesbosch - -

Maas Waterschap De Dommel 4,4 55,7

Maas Zuiveringschap Lim burg - -

Maas Waterschap De Maaskant 2,5 4,1

Maas Hoogheemraadschap van West-Brabant 0 6,4

Subtotaal 18,9 91,7

Rijn Waterschap Am stel, Gooi en Vecht 0 0

Rijn Hoogheemraadschap van Delfland - -

Rijn W etterskip Fryslân 0 0

Rijn Waterschap G rootSalland - -

Rijn Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden 21 19,8

Rijn Waterschap N oorderzijlvest 0

Rijn Waterschap Reest en Wieden 1 2,5

Rijn Waterschap Reggeen Dinkel 1,5 1,7

Rijn Waterschap Rijn en IJssel 2,4 86,4

Rijn Hoogheemraadschap van Rijnland - -

Rijn Waterschap Rivierenland 10,8 22

Rijn Hoogheemraadschap van Schieland 2,5 2,5

Rijn Hoogheemraadschap D eStichtse R ijnlanden 0 0

Rijn Hoogheemraadschap Hollands N oorderkwartier 0,5 1

Rijn Waterschap Vallei en Eem 12 32

Rijn Waterschap Velt en Vecht - -

Rijn Waterschap Vel uwe 4,2 24,8

Rijn Waterschap Zuiderzeeland 0 0

Subtotaal 55,9 192,7

Schelde Waterschap Zeeuwse Eilanden 10 10

Schelde Waterschap Zeeuws-Vlaanderen 0,41

Subtotaal 10,4 11

Totaal 85,2 295,4

Opmerking

Zuiveringsschap H ollandse Eilanden en Waarden lig t in het stroom gebied van Rijn en Maas, maar is toegerekend aan het stroom gebied van de Rijn. 

Waterschap N oorderz ijlvest l ig t in het stroom gebied van Rijn en Eems, maar is toegerekend aan het s troom gebied van de Rijn. 

Hoogheemraadschap van W est-Brabant l ig t in het stroom gebied van Maas en Schelde, maar is toegerekend aan het s troom gebied van de Maas.

Bron: RIONED, Riool in cijfers, 2002-2003
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Afgekoppeld verhard oppervlak 
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I opperv lakte  n ieuw bouw

opperv lakte  bestaand s tedelijk  gebied 

percentage bestaand s tedelijk  gebied

B ron: enquê te  A fva lw a te rketen  2002  (U n ie  van W aterschappen)

Toelichting
Figuur 1.4 geeft over de periode 2000 to t 2010 door middel 
van staafbalken aan hoeveel verhard oppervlak er in totaal bij 
zowel nieuwbouwlocaties ais bij bestaande bebouwing zal 
worden afgekoppeld van het rioleringssysteem. Het percenta
ge bij bestaande bebouwing is door middel van een lijn weer
gegeven. Deze gegevens zijn ontleend aan de enquête die de 
Unie van Waterschappen heeft uitgevoerd onder de water
schappen.

Toelichting
Tabel 1.5 geeft voor de stroomgebieden Eems, Maas, Rijn en 
Schelde per waterbeheerder een overzicht van het percentage 
gemeenten dat bezig is met het afkoppelen van de regenaf- 
voervan het verhard oppervlak van het rioleringssysteem. 
Daarbij w ordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouwloca
ties en bestaande bebouwing.

I nterpretatie
In totaal blijken 517 gemeenten zich bezigte houden met 
afkoppelen. D it kom t neer op 71 procent van de gemeenten; 
64 procent van de gemeenten richt zich daarbij op nieuw
bouwlocaties en 51 procent op de bestaande bebouwing.

Toelichting
Tabel 1.6 geeft voor de stroomgebieden Eems, Maas, Rijn en 
Schelde per waterbeheerder een overzicht van het percentage 
gemeenten dat bezig is met het ontwikkelen van een water- 
plan, een studie heeft afgerond o f een waterplan in uitvoering 
heeft. Een integraal gemeentelijk waterplan heeft ais doei om 
een herkenbaar afwegingskader te geven voor onder meer alle 
ruim telijke beslissingen.

I nterpretatie
In totaal b lijkt 26 procent van de gemeenten bezig met een 
waterplan; 20 procent van de gemeenten is bezig met de on t
w ikkeling van een waterplan, 2 procent heeft een studie uitge
voerd en 4 procent heeft een waterplan in uitvoering.

I nterpretatie
In 2000 was bij nieuwbouwlocaties 910 hectare verhard 
oppervlak afgekoppeld van de riolering. De waterschappen 
verwachten dat d it in 2010 zal zijn opgelopen to t 
9.400 hectare.

In bestaand stedelijk gebied is het m oeilijker om de regenaf- 
voe ra fte  koppelen. In 2000 was bij 2.180 hectare de regenaf- 
voer afgekoppeld van het rioleringssysteem. In 2010 zal dit 
zijn opgelopen to t 7.400 hectare. D it kom t neer op een s tij
ging van 4 procent in 2000 naar 14 procent in 2010. De doel
stelling van 20 procent afkoppeling is dus nog niet binnen 
handbereik.
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Percentage gemeenten dat bezig is m et afkoppelen van verhard oppervlak

Stroomgebiec Waterbeheerder Gemeenten

(aantal)

Activiteiten voor

afkoppelen

totaal

(%)

Activiteiten voor Activiteiten voor 

afkoppelen afkoppelen 

bij nieuwbouw in bestaand 

gebied 

(%) (%)

Eems Waterschap Hunze en Aa’ s 18 100 100 100

Subtotaal 18 100 100 100

Maas Waterschap De Aa M 78 78 44

Maas Hoogheemraadschap A lm  en Biesbosch 3 0 0 0

Maas Waterschap De Dommel 25 100 100 24

Maas Zuiveringschap Lim burg 48 25

Maas Waterschap De Maaskant M 43 M 29

Maas Hoogheemraadschap van West-Brabant 21 100 100 71

Subtotaal 125 62 81 43

Rijn Waterschap Am stel, Gooi en Vecht 25 24 12 12

Rijn Hoogheemraadschap van Delfland 18 94 78 44

Rijn W etterskip Fryslân

Rijn Waterschap G rootSalland 13 69 46 69

Rijn Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden 43 91 47 77

Rijn Waterschap N oorderzijlvest 15 100 100 67

Rijn Waterschap Reest en Wieden

Rijn Waterschap Reggeen Dinkel 15 93 67 67

Rijn Waterschap Rijn en IJssel 37 81 59

Rijn Hoogheemraadschap van Rijnland 45 38 22 27

Rijn Waterschap Rivierenland 22 73 73 59

Rijn Hoogheemraadschap van Schieland 10 100 100 30

Rijn Hoogheemraadschap D eStichtse R ijnlanden 22 32 M 23

Rijn Hoogheemraadschap Hollands N oorderkwartier 45 89 89 36

Rijn Waterschap Vallei en Eem 18 100 67 72

Rijn Waterschap Velt en Vecht 6 67 67 33

Rijn Waterschap Vel uwe 19 79 79

Rijn Waterschap Zuiderzeeland 6 50 50 0

Subtotaal 359 71 58 48

Schelde Waterschap Zeeuwse Eilanden 8 100 100 100

Schelde Waterschap Zeeuws-Vlaanderen 7 86 43 71

Subtotaal 15 93 73 87

Totaal 517 71 64 51

Opmerking

Zuiveringsschap H ollandse Eilanden en Waarden lig t in het stroom gebied van Rijn en Maas, maar is toegerekend aan het stroom gebied van de Rijn. 

Waterschap N oorderz ijlvest l ig t in het stroom gebied van Rijn en Eems, maar is toegerekend aan het s troom gebied van de Rijn. 

Hoogheemraadschap van W est-Brabant l ig t in het stroom gebied van Maas en Schelde, maar is toegerekend aan het s troom gebied van de Maas.

Bron: R IO N ED , R iool in  c ijfe rs , 2002-2003
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1.6  Percentage gemeenten bezig m et een waterplan

Stroomgebiec Waterbeheerder Waterplan 

in ontwikkeling 

(in %)

Studie afgerond 

(in %)

Uitvoering 

(in %)

Totaal

waterplannen 

(in %)

Eems Waterschap Hunze en Aa’ s 33 6 6 44

Subtotaal 33 6 6 44

Maas Waterschap De Aa 50 0 7 57

Maas Hoogheemraadschap A lm  en Blesbosch 100 0 0 100

Maas Waterschap De Dommel 32 0 12 44

Maas Zuiveringschap Lim burg 4 2 0 6

Maas Waterschap De Maaskant M 7 0 21

Maas Hoogheemraadschap van West-Brabant 10 5 10 24

Subtotaal 19 2 5 26

Rijn Waterschap Am ste l, Gooi en Vecht 16 0 8 24

Rijn Hoogheemraadschap van Delfland 7 0 21 29

Rijn W ettersklp Fryslân 16 3 3 23

Rijn Waterschap G rootSa lland 0 0 0 0

Rijn Zuiveringsschap H ollandse Eilanden en Waarden 28 2 M 44

Rijn Waterschap N oorderz ijlvest 20 0 0 20

Rijn Waterschap Reest en Wieden 20 10 10 40

Rijn Waterschap Regge en Dinkel 33 0 0 33

Rijn Waterschap Rijn en IJssel 22 5 0 27

Rijn Hoogheemraadschap van Rijnland 7 0 0 7

Rijn Waterschap Rivierenland 50 0 5 55

Rijn Hoogheemraadschap van Schleland 10 10 20 40

Rijn Hoogheemraadschap D eStlchtse Rijnlanden 13 0 0 13

Rijn Hoogheemraadschap Hollands N oorderkwartier 9 2 4 16

Rijn Waterschap Vallei en Eem 29 0 0 29

Rijn Waterschap Velt en Vecht 100 0 0 100

Rijn Waterschap Veluwe 21 0 0 21

Rijn Waterschap Zulderzeeland 17 17 0 33

Subtotaal 19 2 5 25

Schelde Waterschap Zeeuwse Eilanden 30 - - 30

Schelde Waterschap Zeeuws-Vlaanderen 29 0 0 29

Subtotaal 29 0 0 29

Totaal 20 2 4 26

Opmerkingen

Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden lig t In het stroom gebied van Rijn en Maas, maar Is toegerekend aan het stroom gebied van de Rijn. 

W aterschap N oorderz ijlvest l ig t In het stroom gebied van Rijn en Eems, maar Is toegerekend aan het stroom gebied van de Rijn. 

Hoogheemraadschap van W est-Brabant l ig t In het stroom gebied van Maas en Schelde, maar Is toegerekend aan het stroom gebied van de Maas.

Bron: RIONED, Riool in cijfers, 2002-2003
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Areaal verdroogd gebied in Nederland in 2000 1.8 W aterw inn ing door w a terle id ingbedrijven

I verdroogd areaal 342.000 ha 

hydro log isch herste ld 15.000 ha 

gedee lte lijk  herste ld 150.000 ha
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(oever) grondwater 

I natuurlijk duinwater 

I oppervlaktewater 

I totaal

Bron: V e rd rog ingskaart 2 0 0 0  van N ederland  (R IZ A /ln te rp ro v in c ia a l O verleg) 

Verd rogi ngsbestrijd i ng
De doelstelling van het verdrogingsbeleid is verm indering 
van het verdroogde areaal met een natuurfunctie in 2010 met 
40  procent ten opzichte van 1985.

Toelichting
Figuur 1.7 geeft het areaal verdroogd gebied in 2000 weer. 
Aangegeven is welk deel hydrologisch is hersteld en welk deel 
gedeeltelijk is hersteld.

I nterpretatie
De Verdrogingskaart 2000 van Nederland laat 507.000 hectare 
verdroogde natuur zien. Dat is 12 procent van de totale opper
vlakte van ons land. In 53 procent van het areaal is actie onder
nomen. Ruim 15.000 hectare (ofwel 3 procent) van het areaal 
is hydrologisch geheel hersteld en 150.000 hectare (30 pro
cent) gedeeltelijk. De doelstelling van 25 procent reductie van 
verdroogd areaal in 2000 is niet gehaald. Inm iddels zijn veel 
verdrogingsbestrijdingsprojecten in voorbereiding o f uitvoe
ring.

Bron: W a te rle id in g s ta tis tie k  2001 (VEW IN )

Grondwateronttrekkingen
De Europese Kaderrichtlijn Water bepaalt dat lidstaten duur
zaam watergebruik moeten bevorderen en beschikbare water
bronnen ook op lange term ijn  moeten beschermen. In 2015 
een evenwicht zijn bereikt tussen onttrekkingen aanvulling 
van grondwater. Veel grondwater wordt onttrokken voorstede 
lijk, industrieel en agrarisch gebruik.

Toelichting
Figuur 1.8 geeft voor de periode 1990 to t en met 2001 de ver
schillende bronnen voor de drinkwaterbereiding door waterlei 
dingbedrijven weer. De waterleidingbedrijven maken gebruik 
van (oever)grondwater, natuurlijk duinwater en oppervlakte
water.

I nterpretatie
Het grondwatergebruik door de waterleidingbedrijven is sta
biel en schom m elt sinds 1990 rond de 800 m iljoen m 3 per 
jaar. Het gebruik van natuurlijk duinwater is verm inderd van 
40 m iljoen m 3 per jaar in 1990 naar 16 m iljoen m 3 per jaar in 
2001. In plaats daarvan zijn de waterleidingbedrijven meer 
oppervlaktewater gaan gebruiken. In 1990 werd 446 miljoen 
m 3 oppervlaktewater per jaar gebruikt; in 2001 is d it gestegen 
to t 503 m iljoen m 3 per jaar.
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G rondw aterverbru ik door de industrie Bodemdaling
In de vierde Nota waterhuishouding is vermeld dat GGOR’s 
(Gewenste Grond- en Oppervlaktewaterregime’s) niet alleen 
worden vastgesteld om de verdroging te bestrijden, maar ook 
om de voortgaande bodemdaling te verminderen en te vertra
gen.

1.11 Verwachte bodem daling  in 2050

B ron: M ilie u co m p e n d iu m  2001, het m ilie u  in  c ijfe rs  (R IVM )

Toelichting
Figuur 1.9 geeft de grondwaterwinmngen door de industrie 
weer in de periode 1976 to t en met 1996.

I nterpretatie
De industrie heeft het grondwaterverbruik met bijna 50 pro
cent teruggebracht. In 1976 bedroeg het gebruik aan grondwa
ter n o g 433 m iljoen m 3. In 1996 is d it gedaald to t 209 miljoen 
m 3 per jaar.

1.10 W aterverbruik in de land- en tu inbouw
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B ron: M ilie u co m p e n d iu m  2001, het m ilie u  in  c ijfe rs  (R IVM )

Toelichting
Figuur 1.10 geeft een overzicht van het waterverbruik in de 
land- en tu inbouw  in de periode 1992 to t en met 1999. De 
land- en tuinbouwsector kan kiezen uit verschillende bronnen, 
namelijk grondwater, oppervlaktewater, een combinatie van 
grond- en oppervlaktewater o f leidingwater.

I nterpretatie
In 1992 werd in de land- en tu inbouw  131 m iljoen m 3 grondwa
ter gebruikt. In 1995 steeg de hoeveelheid gebruikt grondwater
naar 174 m iljoen m 3 om daarna te dalen to t 54 m iljoen m 3 per 
jaar in 1999. D it is een reductie van 60 procent ten opzichte 
van 1992.

Bron: Im pac t o f  c lim a te  change and land subsidence on  th e  w a te r system s in the  

N e therlands d o o r M . F laasnoot, J.A.P.H. V e rm u ls t en H. M id de lko o p , RIZA, 1999

Toelichting
Figuur 1.11 geeft door middel van een kaart van Nederland een 
overzicht van de verwachte bodemdaling in 2050.

I nterpretatie
Berekeningen aan klimaatverandering en bodemdaling geven 
aan dat op term ijn  (2050) de grondwaterstand in het ergste 
geval 15 cm zal stijgen in sommige delen van Nederland. De 
vernattingsschade in 2050 kan op grond van de bodemdaling 
en ‘normale’ zeespiegelrijzing op 54 m iljoen euro worden 
geschat. Deze schade neemt door de klim aatw ijzig ing nog 
extra toe met 24 m iljoen euro en in het ergste geval zelfs met 
74 m iljoen euro.
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Ecologisch gezonde water
system en en de Noordzee

Doei: Behalen van een goede 
chemische toestand in 2015
De vierde Nota waterhuishouding stelt voor de waterkwaliteit 
ais doei voor de korte term ijn  het MTR. Voor de lange term ijn 
is dat de streefwaarde, die voor de meeste stoffen overeen
kom t met het VR (verwaarloosbaar risiconiveau). Voor het 
MTR is ais jaartal 2000 aangegeven en voor de streefwaarde 
zo m ogelijk 2010. Aangezien 2000 al voorbij is, ligt het voor 
de hand om voor het MTR te spreken van ‘op zo kort moge
lijke te rm ijn ’ .
De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt ais doei het halen van een 
‘goede chemische toestand in 2015’ . Bij de beoordeling van de 
waterkwaliteit w ordt dan ook het jaartal 2015 gebruikt.
Voor de zoute wateren zijn in de vierde Nota waterhuishouding 
(NW4) de streefwaarden opgenomen ais doelen voor het jaar 
2000.

Beoordelingskader oppervlaktewater
Voor oppervlaktewater zijn de volgende normen gedefinieerd: 

2 .0  Norm en voor oppervlaktewater

MTR Streefwaarde

(totaal, ug/l) (totaal, ug/l)

Cd (cadm ium ) 2.0 0.4

Hg (kwik) 1.2 0.07

Cu (koper) 3.8 1.1

N i (nikkel) 6.3 4.1

Pb (lood) 220 5-3

Zn (zink) 40 12

Cr (chroom ) 84 2.4

As (arseen) 32 1-3

Fosfaat 0.15 m g/l (z) 0.05 m g /l (z)

S tiks to f 2.2 m g /l (z) 1 m g/l (z)

Chlorofyl 100 m g/l (z)

D oorzicht 4 dm  (z)

(z) = norm  voor zom ergem iddelde waarde voor eutrofiëringsgevoelige, 

stagnante wateren

Bron: v ie rde  N o ta  w a te rh u ish o u d ing

Locaties
Voor de jaren 1985 to t en met 2001 zijn de regionale wateren 
(circa 250 locaties) en de rijkswateren (circa 25 locaties) 
samengevoegd.
Voor fosfaat, stikstof, chlorofyl en doorzicht zijn de eutrofië- 
ringsgevoelige, stagnante wateren geselecteerd. N iet van alle 
locaties is het watertype bekend, wat de interpretatie van de 
eutrofiëringsparameters bemoeilijkt.
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Berekeningsmethode
Bij de berekening van de tijdreeksen is per locatie, per jaar, per 
parameter een toetsingswaarde bepaald die gecorrigeerd is 
voor het zwevendstofgehalte. Voor de zware metalen is de 
toetsingswaarde het 90-percentiel van de meetreeks. Voor fos
faat, s tiks to f en chlorofyl is d it het zomergemiddelde van de 
meetreeks. De toetsingswaarden van alle locaties zijn vervol
gens per s to f per jaar gemiddeld en daarna per jaar geïn
dexeerd door de gemiddelde waarde te delen door de norm.
De norm voor doorzicht is een m inim um waarde, die is bere
kend door de norm te delen door de toetswaarde. Voor stoffen 
die niet voldoen aan het MTR is het MTR gebruikt voor het 
indexeren. Voor de overige stoffen wordt de streefwaarde 
gebruikt voor de indexberekening. De trendgrafieken zijn per 
KRW-stroomgebied uitgesplitst.

Aandachtspunten bij de interpretatie van de figuur
De interpretatie van de tijdreeksen w ordt bem oeilijkt door een 
variërende set locaties in de regionale wateren. Het merendeel 
van de waterbeheerders is rond 1990 begonnen met het aanle
veren o f het meten van zwevendstofgegevens. H ierdoor zijn 
niet alle meetwaarden in de periode vóór 1990 gecorrigeerd 
voor het zwevendstofgehalte. Ais gevolg van deze inconsisten
tie zijn de perioden voor en na 1990 niet goed vergelijkbaar. 
Door deze beperkingen moeten de tijdreeksen dan ook ais 
indicatiefworden beschouwd.

Berekening kaartjes van de toestand in 2001
In de kaartjes wordt per meetpunt de ClW-klasse met een 
kleur aangegeven. De ClW-klassen zijn:
Klasse 1 Toetswaarde < streefwaarde blauw ■
Klasse 2 streefwaarde < toetswaarde < MTR groen
Klasse 3 MTR < toetswaarde < 2 x MTR geei
Klasse 4 2 x MTR < toetswaarde < 5 x MTR oranje
Klasse 5 Toetswaarde > 5 x MTR rood ■
Voor chlorofyl en doorzicht is geen streefwaarde beschikbaar 
en w ordt geen ClW-klasse berekend.

Arseen in oppervlaktewater

0  boven 5 x MTR 

0  tussen 2 x MTR en 5 x MTR 

tussen MTR en 2 x MTR 

0 tussen streefwaarde en MTR 

0 kle iner dan streefwaarde

Schelde
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10

Cadmium in oppervlaktewater

Eems Maas Rijn Schelde —  MTR

2.1.3 Chroom  in oppervlaktewater

10

Cl r—

Eems Maas Rijn Schelde —  MTR

2.1.4 Koper in oppervlaktewater

Eems Maas Rijn Schelde —  MTR

0  boven 5 x MTR 

4  tussen 2 x MTR en 5 x MTR 

tussen MTR en 2 x MTR 

4  tussen streefwaarde en MTR 

0  kle ine r dan streefwaarde

boven 5 x MTR 

tussen 2 x MTR en 5 x MTR 

tussen MTR en 2 x MTR 

tussen streefwaarde en MTR 

kle iner dan streefwaarde

boven 5 x MTR 

tussen 2 x MTR en 5 x MTR 

tussen MTR en 2 x MTR 

tussen streefwaarde en MTR 

kle iner dan streefwaarde
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2 .1.5

35

Eems

Kwik in oppervlaktewater

30

25

20

15

10

5

Cl00LO
00

LOCl o

I boven 5 x MTR 

tussen 2 x MTR en 5 x MTR 

tussen MTR en 2 x MTR 

tussen streefwaarde en MTR 

I k le ine r dan streefwaarde

Maas Rijn Schelde —  MTR

2.1.6 Lood in oppervlaktewater

i— ro O'! i—

i— 1— CS

Eems Maas Rijn —  MTR

2.1.7 Nikkel in oppervlaktewater

Eems

i— ro

I boven 5 x MTR 

tussen 2 x M T R e n 5 xM T R  

tussen MTR en 2 x MTR 

tussen streefwaarde en MTR 

I k le ine r dan streefwaarde

Maas Rijn

Cl r—

r— — Cll

Schelde —  MTR

boven 5 x MTR 

tussen 2 x MTR en 5 x MTR 

tussen MTR en 2 x MTR 

tussen streefwaarde en MTR 

kle ine r dan streefwaarde
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2 .1.8 Zink in oppervlaktewater

Eems Maas Rijn

I boven 5 x MTR 

tussen 2 x MTR en 5 x MTR 

tussen MTR en 2 x MTR 

tussen streefwaarde en MTR 

I k le ine r dan streefwaarde

Schelde —  MTR

%

f

2.1.9 S tiks to f in oppervlaktewater

6

5

4

3

2

0  boven 5 x MTR 

4  tussen 2 x MTR en 5 x MTR 

tussen MTR en 2 x MTR 

4  tussen streefwaarde en MTR 

0  k le ine r dan streefwaarde

Cl r—
r— CNI

Eems Maas Rijn Schelde —  MTR

Fosfor in oppervlaktewater

0  boven 5 x MTR 

0 tussen 2 x MTR en 5 x MTR 

tussen MTR en 2 x MTR 

0 tussen streefwaarde en MTR 

0 kle ine r dan streefwaarde

Schelde



Water in cijfers 2003 18

C hloro fy l In o p p e rv la k te w a te r

1,5

z
u

0,9

0,6

0,3

O O O O O O O ' i O ' i O ' i O ' i O ' i O  0> CTi CTi O'! O'! CTi CTi O

I  Maas I  Rijn |  Schelde —  MTR

Beoordelingskader zwevend stof
Voor zwevend s to f zijn de volgende normen gedefinieerd:

2.2 N o rm e n  zw even d  s to f

Parameter Maximaal

toelaatbaar

risico

Streefwaarde Eenheid

As 82,5 43,5 ds

Cd 18 1,2 mg/kg ds

Cr 570 150 mg/kg ds

Cu 109,5 54 mg/kg ds

Hg 15 o ,45 mg/kg ds

Ni 66 52,5 mg/kg ds

Pb 795 127,5 mg/kg ds

Zn 930 210 mg/kg ds

Indenopyreen 12 0,12 mg/kg ds

Anthraceen 0,2 0,002 mg/kg ds

Benzo(a)anthraceen 0,8 0 ,006 mg/kg ds

Benzo (a) pyreen 6 mg/kg ds

Benzo (ghi) Peryleen 16 0,16 m g/kg  ds

Benzo (k)florantheen 4 0 ,04 m g/kg  ds

Fenanthreen 1 0,01 m g/kg  ds

Fluorantheen 6 0,06 m g/kg  ds

Naftaleen 0,2 0,002 m g/kg  ds

Chryseen 22 0,2 m g/kg  ds

PCB28 8 2 p g /kg ds

PCB52 8 2 p g /kg ds

PCB101 8 8 p g /kg ds

PCB118 8 8 p g /kg ds

PCB138 8 8 p g /kg ds

PCB153 8 8 p g /kg ds

PCB180 8 8 p g /kg ds

D o o rz ic h t o p p e rv la k te w a te r

1,2

1,0

0,8

0,6

I  Maas I  Rijn |  Schelde —  MTR

Bron: (figu ren  2.1.1 t /m  2.1.12) R ijksw aterstaat, R IZ A e n C IW

De ClW-klassen in zwevend s to f worden op dezelfde wijze 
bepaald ais voor oppervlaktewater.

Locaties
De tijdreeksen voor het verloop van de concentratie van een 
bepaalde parameter in zwevend s to f zijn gebaseerd op repre
sentatief geachte locaties in de rijkswateren. Vanaf 1993 zijn 
het er 25.

Berekeningsmethode
Bij de berekening van de tijdreeksen is per locatie, per jaar, per 
s to f een toetsingswaarde bepaald. H ierbij zijn de gehalten 
omgerekend naar gehalten in standaard zwevend stof. Voor de 
zware metalen en de organische m icroverontreinigingen is de 
toetsingswaarde het 90-percentiel van de meetreeks.

Voor de metalen is per jaar en per metaal de gemiddelde 
toetswaarde berekend. Deze gemiddelde toetswaarde is geïn
dexeerd op de streefwaarde en in een grafiek uitgezet.

Voor de PAK’s is per jaar per locatie voor iedere afzonderlijke 
PAK een ClW-klasse berekend. Vervolgens is de klasse met de 
slechtste kwaliteit geselecteerd. Deze keuze is gemaakt, 
om dat de PAK met de hoogste overschrijding van de norm de 
kwaliteit bepaalt. Vervolgens is per jaar het percentage locaties 
met een bepaalde klasse berekend.

De berekening voor de PCB’s verloopt identiek aan de PAK’s.

B ron: v ie rde  N o ta  w a te rh u ish o u d ing
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2.3.1 M etalen in zwevend s to f

(35,

<

Z

Q

X

Q
Z

lo r*** i— ro lo p**»
00 00 00 O'» O'» O'» O'»

O '! O '! O '! O '! O '! O '!
Cl oCl or— dl

I  cadm ium  

I chroom  

I koper

Bron: R ijksw aterstaat, RIZA

kwik

lood

nikkel

z ink

norm

2.3.2 ClW-klasse PAK
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Bron: R ijksw aterstaat, RIZA

2.3.3 ClW -klasse PCB
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Beoordelingskader kustwateren en zoute delta
De concentraties van de stoffen in de zoute wateren betreffen 
de opgeloste gehalten met bijbehorende normen. In opper
vlaktewater en zwevend s to f is steeds het 90-percentiel ais 
toetswaarde gebruikt. Voor de kustwateren is op veertien loca
ties gemeten en voor de zoute delta op twaalf. De resultaten 
worden weergegeven in drie klassen:
Klasse 1 Voldoet aan de streefwaarde 
Klasse 2 Voldoet niet aan de streefwaarde 

maar wel aan het MTR 
Klasse 3 Voldoen niet aan het MTR

M., a-H CH, b-HCH , g-HCH

blauw
paars

rood

n
B  vo ldotvo ldoet aan streefwaarde en aan MTR 

vo ldoet n ie t aan streefwaarde m aar 

wel aan MTR

vo ldoet n ie t aan streefwaarde en 

n ie t aan MTR

2 .4 .2 atrazlne

f t I vo ld ovo ldoet aan streefwaarde en aan MTR 

vo ldoet n ie t aan streefwaarde m aar 

wel aan MTR

vo ldoet n ie t aan streefwaarde en 

n ie t aan MTR

Bron: R ijksw aterstaat, RIZA
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koper, d iu ron , m eto lachloor, sim azine

vo ldoet aan streefwaarde en aan MTR 

vo ldoet n ie t aan streefwaarde m aar 

wel aan MTR

vo ldoet n ie t aan streefwaarde en 

n ie t aan MTR

2 .4 .6  hg.benzo(a)pyreen, fenantreen, ¡ndeno(i23cd)pyreen

vo ldoet aan streefwaarde en aan MTR 

vo ldoet n iet aan streefwaarde m aar 

wel aan MTR

vo ldoet n iet aan streefwaarde en 

n ie t aan MTR

nikkel en lood

vo ldoet aan streefwaarde en aan MTR 

vo ldoet n ie t aan streefwaarde m aar 

wel aan MTR

vo ldoet n ie t aan streefwaarde en 

n ie t aan MTR

PCB028, PCB153, tr ib u ty ltin zo u te n , tr ifeny ltinzou ten

I  vo ldoe t aan streefwaarde en aan MTR 

vo ldoet n iet aan streefwaarde m aar 

wel aan MTR

vo ldoet n iet aan streefwaarde en 

n ie t aan MTR

cadm ium , chroom , koper

I vo ldoet aan streefwaarde en aan MTR 

vo ldoet n ie t aan streefwaarde m aar 

wel aan MTR

vo ldoet n ie t aan streefwaarde en 

n ie t aan MTR

Bron: (figu ren  2.4.1 t /m  2.4.7) R ijksw aterstaat, RIKZ
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2.5 O ntw ikke ling  w a te rkw a lite it Zoute Delta
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6

4

2

o oCNI 00LO

s tik s to f

fosfaat

koper

cadm ium

indenopyreen

Bron: R ijksw aterstaat, RIKZ

2.6  O ntw ikke ling  w a te rkw a lite it kustwateren

7

6

5

4

3

2

1

ooo

s tik s to f

fosfaat

koper

cadm ium

indenopyreen

Bron: R ijksw aterstaat, RIKZ

Interpretatie kwaliteit oppervlaktewater
Stikstof, fosfaat, koper, nikkel en zink voldoen niet aan het 
MTR. De concentraties lijken stabiel en overschrijden het MTR 
met ongeveer een factor 2. Zink en nikkel overschrijden het 
MTR in het Maasstroomgebied met ongeveer een factor 2 en 
voldoen in de overige stroomgebieden aan het MTR.
In 2001 voldoen de concentraties van arseen, kwik, lood, 
chroom en cadm ium  in een aanzienlijk deel van de locaties 
aan de streefwaarde, voor de overige locaties wordt aan het 
MTR voldaan.
Chlorofyl en doorzicht voldoen aan het MTR, alleen doorzicht 
in het Scheldestroomgebied voldoet net niet aan de norm.

Interpretatie kwaliteit zwevend stof
De concentraties in zwevend s to f van lood, nikkel en chroom 
voldoen aan de streefwaarden. De overige metalen overschrij
den de streefwaarde met een factor 2 to t 5.
Op 60 procent van de locaties overschrijdt een individuele 
PAK het MTR met een factor 2 o f meer. Op 60 procent van de 
locaties overschrijdt een individuele PCB het MTR met een 
factor 5 o f meer.

Interpretatie kwaliteit kustwateren en zoute delta
Nikkel, lood en HCH's voldoen aan de streefwaarden. 
Atrazine, cadmium, chroom en koper voldoen in de kustwate
ren aan de streefwaarde en voldoen in de zoute delta niet aan 
de streefwaarde, m aarwel aan het MTR. Koper, diuron, meto- 
lachloor, simazine, kwik en een aantal PAK's voldoen niet aan 
de streefwaarde, m aarwel aan het MTR. PCB208, PCB153, TFT 
en TBT voldoen niet aan het MTR.
De concentraties s tiks to f in de zoute wateren liggen sinds 
1990 over het algemeen constant v ijf  à tien keer boven de 
achtergrondwaarde. De daling van de fosfaatconcentraties is 
blijven steken op een niveau twee keer boven de achtergrond- 
concentratie in alle zoute wateren.

U itv o e rin g  G ebiedsgerichte  
rapportages  w a te rk w a lite it

Inleiding
De directe aanleiding voor de gebiedsgerichte rapportages is 
de motie-Augusteijn-Esser, die in jun i 1999 bij de behandeling 
van de vierde Nota waterhuishouding door de Tweede Kamer is 
aangenomen.
‘De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de 
vierde Nota waterhuishouding een andere systematiek voor 
de norm stelling van waterkwaliteitswaarden voorstelt; voorts 
overwegende, dat hierbij geen tussendoelen worden gesteld 
voor het tijdpad en de streefwaarden; verzoekt de regering in 
een vervolgnotitie deze tussendoelen nader aan te geven en 
daarover met de Kamer te overleggen, en gaat over to t de orde 
van de dag.’
De regering heeft hierover een standpunt ingenomen, ver
woord in de notitie Tussendoelen waterkwaliteit. Letterlijke tus 
sendoelen werden niet zinvol geacht, wel zijn in de notitie 
twee voorstellen uitgewerkt ter versterking van het instrum en
tarium  om zo de streefwaarden uit N W 4te bereiken. Ten eer
ste zijn d it de gebiedsgerichte rapportages en ten tweede een 
nieuwe, op bio-assays gebaseerde, parameter.
De rapportages worden opgesteld voor de staatssecretaris en 
de Tweede Kamer en hebben to t doei op regionaal niveau op 
transparante wijze inzicht te bieden in de stand van zaken en 
de verbetering van de waterkwaliteit, de maatregelen en de 
verwachte effecten daarvan. Een subwerkgroep van de 
Commissie Integraal Waterbeheer (CIW), bestaande uit ver
tegenwoordigers van waterschappen, provincies, 
Rijkswaterstaat en Stichting Waterpakt, heeft richtlijnen voor 
de gebiedsgerichte rapportages opgesteld. Het jaar 2002 gold 
ais proefjaar. De regionale directies van Rijkswaterstaat heb
ben rapportages gemaakt en enkele waterschappen hebben 
aan een pilot deelgenomen (zie tabel 2.8 voor de deelnemers). 
In d it onderdeel van Water in Cijfers z ijn de opzet, de uitwer
king en de resultaten van de proefronde van de gebiedsgerich
te rapportages in 2002 uitgewerkt.
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Trechtering van in fo rm atie

Immissie

Overzicht huidige waterkwaliteit S ta p i H uid ige  w aterkw alite it

en gebiedskenmerken -  Beschrijving deelstroom gebied

-  Toetsing stoffen en inde ling  In klassen 

Welke stoffen overschrijden -  Beschrijving ho t spots en green spots (optioneel)

doelstellingen het meest -  Trendlijnen toetswaarden 1991-2001

Emissie

Welke bronnen zijn daarvooral Stap 2 P riorite ring  naar stoffen en bronnen

voor verantwoordelijk -  O verzicht belangrijkste bronnen

-  Ind icatie  b ijdrage belasting per bron

-  Ind icatie  urgentie van aanpak bron

Welke maatregelen zijn daar 

specifiek voor mogelijk

Wat leveren die maatregelen 

op voor de toekomstige 

waterkwaliteit

Kernpunten

B ron: G eb iedsgerich te  rapportages w a te rkw a lite it, 2002

Werkwijze Gebiedsgerichte rapportages
Het C\W-format heeft een duidelijke trechtervorm  (zie figuur 
2.7), zodat niet alles hoeft te worden gerapporteerd. Zo w or
den de analyses beperkt to t de belangrijkste probleemstoffen 
en de grootste bronnen van deze stoffen. Ten slotte wordt 
alleen over die maatregelen gerapporteerd die het meeste 
effect sorteren.
Deze maatregelen vragen om een kwalitatieve beoordeling 
van de effecten op grond van eigen beheersexpertise en 
gebiedskennis. Alleen zo is inz ich te lijk te  maken to t welke ver
beteringen in de waterkwaliteit de inspanningen van de water
beheerders en provincies leiden en wat knelpunten zijn o f kun
nen worden. H ierbij moet wel het indicatieve karakter van de 
resultaten in acht worden genomen. O m dat het een proefron- 
de betrof, was afgesproken dat de rapportages mochten w or
den gebaseerd op bestaande meetgegevens en kennis over 
bronnen en bron-effectrelaties.

Beleid en maatregelen

Stap 3 O m schrijv ing  maatregelen en effect

-  Ind icatie  Inzet door beheerder

-  Ind icatie  draagvlak bij doelgroep

-  Ind icatie  potentieel effect

-  I ndlcatle verwachte em issiereducties

-  Ind icatie  verwachte effecten op de w aterkw alite it

Analyse

Stap 4 Conclusies en aanbevelingen

R e s u lta te n  G ebiedsgerichte  
rapportages  2002

Proces
De resultaten van de gebiedsgerichte rapportages zijn te 
onderscheiden in een procesmatige en een inhoudelijke com 
ponent. Over het proces hebben de deelnemende partijen 
geconstateerd dat de gebiedsgerichte rapportages de samen
werking tussen de regionale beheerders onderling en tussen 
de afdelingen binnen organisaties heeft versterkt. Hiermee 
zijn de eerste stappen naar een goede invulling van de 
Kaderrichtlijn Water gezet.

Op veel vlakken is samengewerkt. De waterschappen binnen 
de provincie Zuid-Holland hebben gezamenlijk gerapporteerd 
over het W B2i-gebied in Zuid-Holland. Daarnaast heeft de 
directie Zeeland van Rijkswaterstaat gerapporteerd over het 
stroomgebied van de Schelde. Zij heeft daarbij de regionale 
waterbeheerders om een bijdrage gevraagd. Ook wilde zij 
weten hoe de waterbeheerders tegen bepaalde zaken aankij
ken. Voor specifieke vragen, zoals norm ste lling in zoute wate
ren en wijze van beoordeling van de kwaliteit van het water
systeem, hebben de verschillende directies onderling en met 
de specialistische diensten van Rijkswaterstaat veelvuldig con
tact gehad. De samenwerking werd versterkt door het organi
seren van landelijke bijeenkomsten, die zich kenmerkten door
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een grote mate van interactie. De gebiedsgerichte rapportages 
hebben aangetoond dat de samenwerking en inform atie-uit- 
w isseling tussen waterkwaliteits- en emissiedeskundigen 
beter kan verlopen. D it proces is overigens al in gang gezet 
door het EmissieBeheersplan (EBP), de implem entatie van de 
regionale watersysteemrapportages (RWSR) en het bijeenko
men van onder andere de regioplatforms diffuse bronnen.
De deelnemende partijen hebben aangegeven hoe het proces 
en de inhoudelijke presentatie, aggregatie en analyse van 
gebiedsgerichte inform atie te verbeteren valt. De rapportages 
vertonen een sterke overlap met de rapportage Menselijke 
beïnvloeding van de KRW. Het rapportage-format van CIW is 
daarom grotendeels overgenomen in het handboek van de 
Kaderrichtlijn Water. Afgesproken is dat de gebiedsgerichte 
rapportages niet ais zodanig blijven bestaan, maar onder de 
vlag van de KRW verschijnen.
De inhoudelijke opmerkingen op het form at worden door de 
nieuwe werkgroep M onitoring, Informatievoorziening, 
Rapportages (MIR) ter harte genomen. Deze werkgroep, die 
onder de nationale werkgroep Implementatie Kaderrichtlijn 
Water (IKW) valt, houdt zich onder andere bezig met hetfo r 
m a ta  oor de KRW-rapportage. Het Coördinatiebureau Rijn en 
Maas (CRM) gaat het proces sturen voor KRW-rapportages 
over beide rivieren. Het rapportage-format van CRM wordt 
afgestemd met de werkgroep MIR, die ook de ervaringen die 
zijn opgedaan met de gebiedsgerichte rapportages bij de 
afweging betrekt.

Waterkwaliteit
In de overzichtstabel met de klasse-indeling per rapportagege- 
bied zijn duidelijke verschillen waarneembaar in de m onito- 
ringsprogram m a’s van de waterbeheerders. Voor de 
overzichtstabel is gebruik gemaakt van de meetresultaten van 
het jaar 2001 (indien niet beschikbaar: het jaar 2000), die ais 
onderdeel van reguliere m onitoringsprogram m a’s beschik
baar komen. In de regionale wateren is overigens gebruik 
gemaakt van de ClW-hoofdlocaties, waarvan beheerders ze lf 
soms zeggen dat ze niet altijd meer representatief zijn.
De verschillen in de m eetprogram m a’s leiden to t ‘w itte vlek
ken’ in de kennis over de kwaliteit van het watersysteem voor 
bepaalde stoffen en in bepaalde gebieden. Deze ‘w itte vlekken’ 
ontstaan bijvoorbeeld doordat waterschappen uit kostenover
wegingen geen zwevend s to f meten.
Het verdient aanbeveling om de keuze van het m onitoringpro- 
gramma voor de Kaderrichtlijn Water goed a f te stemmen met 
andere waterbeheerders in de omgeving. Alleen zo is het 
mogelijk om adequaat en gezam enlijkte voldoen aan de in for
matievraag.

Probleemstoffen in de regionale wateren zijn met name 
nutriënten, zware metalen en enkele bestrijdingsm iddelen.
In de rijkswateren komen daar nog PCB’s en PAK’s bij. In de 
zoute wateren (Waddenzee, Noordzee, havens) zijn de orga- 
notinverbindingen TBT en TFT aanwijsbaar een groot pro
bleem, alsmede minerale olie en lokaal ook PCB’s.

2.8 O verz ich t deelnemers gebiedsgerichte rapportages 2002

Waterbeheerder Rapportagegebied

Waterschap Veluwe WB21-gebied Veluwe

Waterschap De Dommel W B2i-gebied Oost-Brabant (N ieuwe Leij en Reusel)

Hoogheemraadschap van Delfland WB21-gebied Zu id-H o lland  (gezamenlijke rapportage)

Hoogheemraadschap van Rijnland

Zuiveringsschap H ollandse Eilanden en Waarden

Zuiveringsschap H ollandse Eilanden en Waarden W B2i-gebied Zu id-H o llandse Eilanden

RWS D irectie N oord-Nederland Stroom gebied Eems (Eems Dollard) en Rijn (Waddenzee)

RWS D irectie Oost-Nederland Stroom gebied Rijn

RWS D irectie IJsselmeergebied Stroom gebied Rijn

RWS D irectie U trecht Stroom gebied Rijn

RWS D irectie N oord-H o lland Stroom gebied Rijn (Noordzeekanaal)

RWS D irectie Zu id-H o lland Stroom gebied Rijn en Stroom gebied Maas

RWS D irectie N oord-Brabant Stroom gebied Maas

RWS D irectie Zeeland Stroom gebied Schelde

RWS D irectie Noordzee Noordzee: Nederlands Continentaal P laten 12-mijls Kustzone

Bron: G eb iedsgerich te  rapportages w a te rkw a lite it, 2002



Water in cijfers 2003 24

2.9 Klasse-mdelmg per rapportagegebied
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Parameters

Algemeen (ow)

OSPAR3 0 SPAR 1-3

Temperatuur 2 2 2 1 1 1 1 1

Zuurgraad 2 2 2 1 1 1 1 1

D oorzicht 2 2 2 1 1 2 2

Zu u rs to f 2 2 2 1 1 1 1 1

OSPAR3

1

Kleur 2 1

nvt

1

Geur 2 1 1

Schuim 2 1

Zouten (ow)

Chloride 2 2 2 2 2 1

Sulfaat 2 2 3 2 2 2 3

Fluoride 2

Nutriënten (ow)

Totaal fosfaat 2 3 2 3 2 4 3 4 2 2 3 4 3

Totaal s tiks to f 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3

A m m oniak 2 2 2 1

1

1 1 2

Chlorofyl-a 2 2 2 2 1

Bacteriologie (ow)

Therm oto lerante co li’s
*

2 1 2

Zware metalen (ow)

Cadmium 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2

Kwik 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1

Koper 3 3 4 4 2 2 3 4 4 3 3 4 5 2 2 4

Nikkel i 2 2 2 1 2 1 1 3 4 4 3

Lood i 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3

Zink 2 2 2 2 1 2 2 2 2 5 5 4 1

Chroom 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1

Arseen 2 2 2 2 2

Barium i 2 2

Beryllium 2 2

Selenium 2 2 2

A ntim oon 2
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Parameters

Zware metalen (zs)

Cadmium 2 2 2 2 1 2 2 1 2

Kwik 2 2 2 1 1 2 2 1 2

Koper 2 2 2 1 1 2 2 1 3

Nikkel 2 1 1 1 1 1 1 1 3

Lood 1 1 1 1 1 2 2 1 2

Z ink 2 2 * * 2 2 2 2 2 2

Chroom 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Arseen 1

Organische verbindingen PAK (ow)

Naftaleen 2 2 2 2

Anthraceen 2 <dg 2 2

Fenantreen 2 <dg 2 2

Fluorantheen 2 <dg 2 2 2 2

Benzo(a)anthraceen 3 <dg 3 3 *
Chryseen 2 2 2 2 2

Benzo (k) fluorantheen 2 <dg 2 2 2 *
Benzo (a)pyreen 2 <dg 2 2 2

Benzo (ghi)peryleen 2 2 2 2 2 2

Indenopyreen 2 <dg 2 2 2 2

PAK (zs)

Naftaleen 2 3

Anthraceen 3 4 4 2 2 3 4 2 2 5

Fenantreen 3 4 3 2 2 3 4 2 2 5

Fluorantheen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5

Benzo(a)anthraceen 3 4 3 2 2 3 4 2 2 5

Chryseen 2 1 2 2 2 2 2 5

Benzo (k) fluorantheen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5

Benzo (a)pyreen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5

Benzo (ghi)peryleen 2 2 2 1 2 2 2 2 2 5

Indenopyreen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5
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Parameters

PCB (zs)

PCB-28 2 5 4 2 2 4 4 3

PCB-52 3 4 4 1 1 4 4 2 1

PCB-101 4 5 4 1 1 3 4 3 1

PCB-118 3 4 4 1 1 3 4 3 1

PCB-138 4 5 5 1 1 3 4 3 1

PCB-153 4 5 5 1 1 4 4 3 1

PCB-180 3 4 4 1 1 3 4 i 1

Vluchtige halogeen koolwaterstoffen

QCB (zs) 2 2 2

QCB (ow) 2 1

HCB (zs) 2 4 2 2 2 4 2 1

HCB (ow) 1 3 <dg

Pentachloorbenzeen (zs) 2 1 2 1

Pentachloorbenzeen (ow) \
Benzeen (ow) i 2 1

Screeningparameters (ow)

VOX 2 2 3

Cholinesteraserem m er 2 2 3 1 1
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Parameters

Organofosforverbindingen (ow)

Azinfos-ethyl <dg <dg 2

Azinfos-m ethyl <dg <dg <dg

Chloorfenvinfos <dg <dg

Chloorpyrifos <dg

Cumafos <dg 3

D iazinon <dg 2 <dg

Dichloorvos <dg

D im ethoaat <dg 1 1

Ethoprofos <dg <dg

Fenitroth ion <dg 2

Fenthion <dg <dg 2

Heptenofos <dg 2 <dg

M alath ion <dg 3 2

M evinfos <dg <dg <dg 2

Parathion (-ethyl) <dg <dg 2

Parathion (-methyl) 2 5 2

Pyrazofos <dg 2 <dg 2

Tolclofos-methyl <dg 2 <dg

Triazofos <dg 2 <dg 2

Carbamaten (ow)

Carbaryl <dg

M ethomyl <dg

Prim icarb <dg 2
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Parameters

Overig

2,4-d ich loorfenoxyazijnzuur (ow) 1

2-methyl, 4-chloorfenoxyazijnzuur (ow) 2

A ldicarb (ow) 2

Bentazon (ow) 1

Carbofuran (ow) 2

Chloridazon (ow) 1 2

Demeton (ow) 2

D isu lfo ton  (ow) 2

Propachloor (ow) 2

PCP (zs) 1

PCP (ow) 1 1 1 1 <dg 1

M inerale o lie  (zs) 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2

MCPA (ow) 2

MCPP (ow) 2

Triazinen (ow)

Atrazin 2 1 1 1 2 1 2

Cyanazin 1 2

Simazin 2 2 2 2 2 2 1

Aniliden (ow)

M eto lach loor 1 2 <dg <dg 2 1

Trifluralin <dg 2

Organochloorverbindingen (ow)

A ldrin 3 5 <dg <dg 4 3

D ie ldrin 2 2 2 2 <dg <dg

Endrin 2 4 <dg <dg

Som DDD 4 <dg <dg

Som DDE 5 <dg

Som DDT 4 <dg

Alfa-endosulfan 2 2 2 <dg

Alfa-HCH 1 1 1 2

Beta-HCH 1 1 1 2

Gamma-HCH 1 2 1 1 1 1 1 1 2

H eptachloor 4 .dn <dg

Heptachloorepoxide .dg
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Parameters

Organochloorverbindingen (zs)

A ldrin 2 2 2 2 2 2 3

D ie ldrin 2 2 2 1 2 2 2

Endrin 2 2 2 2 2 2

Som DDD 3 2

Som DDE 4

Som DDT 2 2 2 2

Alfa-endosulfan 2 2 2 2 2 2 4

Alfa-HCH 1 1 1 1 1 1

Beta-HCH 1 1 1 1 1 1

Gamma-HCH 2 2 2 2 2 3

H eptachloor 3 <dg 2 1 2 2 3

Heptachloorepoxide 5 4 5 5 4

Aromatische chlooraminen (ow)

D iuron 2 2 2 2 2 2 3

Isopro turon 2 <dg 2 3

Linuron 3 <dg 2

M etabenthiazuron 1 2

M etobrom uron 1 2

Organotinverbindingen (zs)

T ributy ltin  (TBT) 3 5 3 3 3 4

Trifenyltin (TFT) 3 5 3 3

Radioactieve stoffen

Totale a lfa-activ ite it (ow) 2 2 2 2 4

Rest beta-activ ite it (ow) 1 1 1 1 1 1
Tritium -activ ite it (ow) 1 1 1 1 1 1
Cesium-137 (zs) 1 1

Cobalt-58 (zs) 1

Cobalt-6o (zs) 1

Jodium -i 31 (zs) 1

S tron tium -90  (ow) 1 1 1 1 1

Radium-226 (ow) ■ 1
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Gebruiksbeperking bij tabel 2.9

Deze tabel is to t stand gekomen op basis van aangeleverde gegevens in het kader van de gebiedsgerichte rapportages. In som m ige gevallen 

w o rd t er doo r de waterbeheerder meer gemeten dan h ier is weergegeven. Voor meer gedetailleerde in fo rm atie  over de m etingen en de to e t

singsresultaten w o rd t verwezen naarde betreffende waterbeheerder.

Voor een aantal parameters gelden specifieke beperkingen:

-  Voor radioactieve stoffen alleen VR, h ier klasse 2= >VR.

-  V oorde  screenings parameters, de algemene parameters (tem peratuur, zuurstof, zuurgraad, z icht), zouten, bacterieën, am m oniak en 

chlorofyl-a is alleen een MTR vastgesteld, h ier klasse 1 = <  MTR.

-  Voor de zoute wateren ge ld t een 3 klasse-indeling die a fw ijk t van de 5 klasse-indeling d ie voor de zoete wateren w o rd t gehanteerd.

-  Voor PCB 101-180 zwevend s to f ge ld t dat MTR=VR.

-  Voor m inerale olie in zoute wateren: geen MTR vastgesteld.

Legenda

(ow) gemeten in oppervlaktewater 

(zs) gemeten aan zwevende s to f 

<dgtoetswaarde kleiner dan detectiegrens

K lasse-in d e lin g  C IW
Zoetwatersysteem Zoutwatersysteem

toetswaarde > 5X MTR

2x MTR < toetswaarde < 5X MTR

g  MTR < toetswaarde < 2x MTR toetswaarde > MTR

1  S W < toetswaarde < MTR S W < toetswaarde < MTR

toetswaarde <SW toetswaarde <S W

MTR = Maximaal toelaatbaar risico, te behalen vóór 2010 

SW = Streefwaarde, te behalen vóór 2015

Voorzoutw atersystem en is geen streefwaarde gedefinieerd voor nutriënten. H ie r geld t de (natuurlijke) achtergrondconcentratie.

Bij aggregatie van resultaten van afzonderlijke wateren o f 
watersystemen naar stroomgebieden gaat waardevolle in fo r
matie op onderliggende deelgebieden verloren. Om d it te 
ondervangen en toch iets op detailniveau te kunnen weerge
ven biedt het fo rm a t ais optioneel onderdeel specifieke hot en 
green spots aan. D it zijn gebieden waar de waterkwaliteit beter 
o f slechter is, o f waar de belasting op het oppervlaktewater 
sterk afw ijkt van de omgeving. Ook kan worden vermeld waar 
met specifieke gebiedsgerichte maatregelen een grote verbete
ring van de waterkwaliteit teweeg is te brengen.
Enkele beheerders hebben de methodiek van hot en green spots 
al gebruikt. Het gebruik van de methodiek verschilt per 
beheerder.

Bronnen, beleid en maatregelen
De kracht van de rapportages ligt in het koppelen van de 
belangrijkste waterkwaliteitsknelpunten en belangrijkste emis- 
siebronnen, om daarna de maatregelen te beschrijven om 
deze bronnen aan te pakken. De waterbeheerders hebben 
geconcludeerd dat meer inzicht vereist is in relaties tussen 
stoffen, bronnen, maatregelen en effecten. Ook zijn ze to t de 
slotsom gekomen dat de effecten van de maatregelen zich 
m oeilijk laten kwantificeren. Een inschatting ontbreekt dan 
ook. Anders gezegd: ook al zijn de omvang en kenmerken van 
het waterkwaliteitsprobleem bekend en ook al w eetje wat de 
bronnen van de probleemstoffen zijn en met welke maatrege
len daar iets aan te doen valt, dan nog is het m oeilijk in te 
schatten hoe de kwaliteit van het watersysteem op langere ter
m ijn zal zijn.
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2.11 V erw achte  em iss ie red u ctie s

Stof(groep) Omschrijving maatregel verwachte emissiereductie verwachte emissiereductie verwachte emissiereductie

binnen v ijfjaa r v ijf  to t tien jaar over tien jaar

1 = gering < 5%, 2 = matig 5-20%, 3 = g roo t 20-50%, 4 = zeer g roo t > 50%

Toelichting bij de figuur

D it is  een sjabloon vo o rd e  waterbeheerders. Per stofgroep kan een 1 to te n  m et 4 worden gescoord voorde  em issiereductie.

Bron: G eb iedsgerich te  rapportages w a te rkw a lite it, 2002

Hoewel de rapportages een gevarieerd beeld tonen van de 
geschatte emissiereductie voor verschillende stofgroepen c.q. 
stoffen en maatregelen, zijn beheerders over het algemeen 
eensgezind van m ening dat veel maatregelen slechts een 
gering to t matig effect sorteren binnen vijfjaar, en zelfs binnen 
tien jaar. Uitzonderingen zijn het verbod op gebruik van TFT 
per 1 jun i 2003, het terugdringen van emissies uit overstorten 
en de verbetering van riolering in het buitengebied en van het 
zuiveringsrendement van RWZI’s.

De tabel geeft een overzicht van de bronnen van belasting van 
het oppervlaktewater in Nederland, de kenmerkende stofgroe
pen van deze bronnen en de door waterbeheerders aangedra
gen maatregelen.

Ter illustratie som t schema 2.13 enkele ketens op van belang
rijke probleemstoffen met daarbij de belangrijkste bronnen en 
de (verwachte) meest effectieve maatregel.
H ierbij is gebruikgemaakt van stoffen in ClW-klasse 4 en 
hoger, bronnen die meer dan 50 procent bijdragen aan de 
belasting, en maatregelen waarvan een groot emissiereductie- 
effect w ordt verwacht.

Conclusies
Op basis van tabel 2.14 hebben de waterbeheerders ingeschat 
welk percentage van de wateren een bepaalde waterkwaliteit 
heeft. De beheerders geven aan dat lopende maatregelen pas 
na verloop van jaren een zichtbare verbetering van de water
kwaliteit laten zien. Z ij voorzien slechts een geringe verbete
ring voor de grootste probleemstoffen zoals nutriënten, zware 
metalen en PAK’s. Voor de overige stoffen doen ze ó f geen u it
spraken ó f ze verwachten geen verbetering!
Redenen die hiervoor worden aangedragen, zijn:
-  het inschatten van de effecten van maatregelen is lastig, 

doordat de effecten van emissiereductie m oeilijk te vertalen 
zijn naar waterkwaliteitsverbeteringen;

-  sommige waterkwaliteitsproblemen worden veroorzaakt 
doordat op nationaal en internationaal niveau maatregelen 
achterlopen o f zelfs achterwege blijven;

-  bronnen liggen vaak buiten het eigen beheersgebied, dus 
om effect te bereiken is samenwerking tussen de beheer
ders van groot belang. Ook in internationaal verband w or
den zaken niet altijd voortvarend opgepakt.

Om  in 2015 te voldoen aan de waterkwaliteits- en emissiedoel- 
stellingen van de Kaderrichtlijn W bterzijn dus op nationaal en 
internationaal schaalniveau verdere studies nodig naar de 
keten w a te rkw a lite it- bronnen -  maatregelen. Vervolgens die
nen vanuit het ju iste beleidsspoor de belangrijkste probleem
stoffen en bronnen te worden aangepakt (zie tabel 2.15). 
Hiertoe dient onder meer het beschikbare instrum entarium  te 
worden versterkt.
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Belasting van het oppervlaktewater

Bronnen van vervuiling Kenmerkende stoffen Lopende maatregelen per bron (situatie 2002/2003)

1 nstroom  gebiedsvreemd water u it regio Divers Interreg ionale samenwerking 

A fslu iten  waterakkoorden

Instroom  gebiedsvreemd water buiten land Divers In ternationale samenwerking; OSPAR, 5de NSMC, KRW

Zeescheepvaart TBT, koper, m inerale olie, PAK Verbod IM O  aanbrengen/aanwezigheid TBT scheepshuiden 

H andhaving Wvo

M ilieuzorg  en contro le  op schepen en havens

(1 nter)nationale regulering emissies m otoren/sm eerm idde len

Binnenscheepvaart Koper, zink, m inerale olie, PAK M ilieuzorg  en contro le  op schepen en havens 

Toezicht op gebru ik coatings 

V oorbeeldfunctie R ijksw a te rs taa t-v lo o t

Recreatievaart Koper, zink, m inerale olie, PAK M ilieuzorg  en contro le  op schepen/havens 

H andhaving verbod koperhoudende coatings

(Weg) verkeer en vervoer PAK voortschrijdende verbetering ve rbrand ing /verbuik  m otoren

Atm osferische depositie Zware metalen, PAK, radioactieve stoffen In ternationale sam enw erkingen -regulering 

U itvoering ECE-protocol

W aterbodems (nalevering) TFT, TBT, PCB, HCB, fosfaat .sulfaat Verbod IM O o p T B T  en toezich t gebruik coatings 

Beëindiging toe la ting  en gebru ik TFT-houdende 

bestrijd ingsm idde len  doo r CTB 

Nautisch baggeren en onderzoek naareffect

Zandw inning PCB -

Verpreid ing baggerspecie zoute wateren TBT, HCB H ergebruik baggerspecie

U it- en afspoeling landbouw gronden N utriën ten , bestrijd ingsm idde len AM vB Open Teelten Veehouderij 

Verscherpen lande lijk  m estbeleid 

Verscherpen gebruik en toe la ting  BM 

Rioleren glastuinbouwgebieden 

EU -N itraa trichtlijn  

M INAS generiek

Verplaatsing bedrijven e n /o f inrich ten  bufferzones 

Retentie regionaal water

U it- en afspoeling overige gronden N utriën ten , zware metalen -

In fras truc tuu r (waterbouw) Zink, PAK Onderzoek effect vervanging zinkanodes kunstwerken 

Verw ijdering gecreosoteerde beschoeiingen

Effluent RWZI’s N utriën ten , Zware metalen, PAK, HCB, PCB O ptim a lisa tie  rendem ent zu ivering 

Vergunningverlening Wvo 

AM vB S tedelijk Afvalwater 

Beoordeling Gem eentelijke R ioleringsplannen 

Afkoppelen hemelwater, verdikken rioo lwater 

Gebruik n ie t-u itloogbare bouwm ateria len

Overstorten Zware metalen, zuurs S tim u le ring  realisatie basisinspanning

Ongerio leerde huishoudens N utriën ten , PCB Lozingenbeslu it Wvo H u ishoude lijk  afvalwater 

Beoordeling Gem eentelijke rio leringsplannen 

S tim u le ring  aanslu iting huishoudens 

Verbetering IBA’s

Lozingen industrie  via AW ZI’s N utriën ten , Zware metalen S tim u le ring  Bedrijfs in terne M ilieuzorg 

Beoordeling M ilieujaarverslagen/bedrijfsm ilieup lannen 

H andhaving Wvo 

Lozingenbeslu it Wvo

Gebruikte afkortingen

BM = bestrijd ingsm iddelen

CTB = Commissie Toelating Bestrijd ingsm iddelen

Wvo = Wet verontre in ig ing  oppervlaktewateren

AM vB = Algemene Maatregel van Bestuur

PCB = Polychloorbifenylen

PAK = Polycyclische arom atische koolwaterstoffen

TBT = Tributyltin  (o rganotin-bestrijd ingsm idde l)

TFT = Trifenyltin (o rganotin-bestrijd ingsm idde l)

HCB = Hexachloorbutadieën

ECE-protocol = protocol voor pan-Europese verm indering  verzuring,

verm esting en zom ersm og

IM O  = In ternationale M aritiem e Organisatie

KRW = K aderrichtlijn  Water

MINAS = M ineralen Aangiftesysteem

I BA = Ind iv iduele Behandeling Afvalwater

NSMC = Noordzeem in istersconferentie

Bron: G eb iedsgerich te  rapportages w a te rkw a lite it, 2002
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De keten w a te rkw a lite it -  bronnen -  maatregelen

watersysteem

Stof Bronnen Maatregelen

Zware metalen, PAK, m inerale olie Scheepvaart M ilieuzo rgen  handhaving scheepswerven 

H andhaving verbod koperhoudende anti-fou ling  

H andhaving PAK-besluit binnenscheepvaart

Zware metalen, nutriënten RWZI-effluenten Zuiveringstechniek (verbetering rendement) 

Riooltechniek (a fkoppeling/overstorten) 

Terugdringen gebru ik /corros ie  bouwstoffen

PCB Waterbodems Nautisch baggeren

B estrijd ingm iddelen Landbouw Terugdringen gebruik en toe la ting  

Handhaving Wvo 

Lozingenbeslu it Open Teelt

watersysteem

Stof Bronnen Maatregelen

Zware metalen, nutriënten, m inerale olie Aanvoer grote rivieren Kaderrichtlijn  Water /  interna tiona le  samenwerking

Zware metalen, PCB, radioactieve stoffen Atm osferische depositie In te rnationa le  samenwerking

TBT, m inerale olie Scheepvaart Handhaving verbod TBT-houdende anti-fou ling  

In te rnationa le  samenwerking

Bron: Gebiedsgerichte rapportages waterkwaliteit, 2002

2.14 Verwachte effecten op de w a te rkw a lite it

Stof(groep) huidige situatie verwachte situatie verwachte situatie verwachte situatie

%  meetlocaties binnen twee jaar tussen twee to t v ijfjaa r over v ijfjaar

in CIW klasse

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Toelichting bij de figuur

D it is  een sjabloon voor de waterbeheerders

Bron: Gebiedsgerichte rapportages waterkwaliteit, 2002
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2.15 Drie beleidssporen van aanpak van bronnen

Kenmerken Spoor A 

Bovenstrooms

Spoor B 

Regionaal

samenwerkingsverband

Spoor C

Aan pak bronnen 

in eigen gebied

Schaalgrootte Interregionaal, (inter)nationaal Regionaal Lokaal

Beleidskader KRW, NW4 Regionale u itvoering Eigen beleid u itvoering

NW4, Actieprogram m a NW 4 (Beheersplan

D iffuse Bronnen Rijkswateren, BPN, EBP)

Rol beheerder Integraal waterbeheerder 1 ntegraal waterbeheerder, U itvoerder beleid van m in is te r/D G W

vertegenwoordig ing m in is te r

Instrum enten Im plem enta tie  KRW, Regionale samenwerking Voorbeeldprojecten, voorlichting ,

stroomgebiedsaanpak, en afstem m ing eigen maatregelen,

generieke maatregelen w ette lijke  instrum enten

Priori te ring In overleg met In overleg met Eigen criteria

bovenstroom se partners regionale partners

B ron: G eb iedsgerich te  rapportages w a te rkw a lite it, 2002
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Doei: Beëindiging van belasting van 
het oppervlaktewater

M a te  van  a fw ijk in g  van  de em issies  
van  (p r io r ita ir )  g e v a a r lijk e  stoffen  
ten  opzichte van  n u i in  2020
Tijdens de Milieuraad van 7 jun i 2001 in Brussel is het voorstel 
voor de lijs t van prioritaire stoffen op het gebied van waterbe
leid aangenomen. In een eerste lezing heeft zowel het 
Europees Parlement ais de Raad overeenstemming bereikt 
over de 33 stoffen op deze lijst.

De lijs t van priorita ire stoffen is ingedeeld in drie categorieën:
-  prioritaire gevaarlijke stoffen (doelstelling: nullozing binnen 

tw in tig  jaar);
-  prioritaire stoffen (doelstelling: halen van kwaliteitsnor

men);
-  prioritaire stoffen onder evaluatie.
Voorde laatste categorie, prioritaire stoffen onder evaluatie, 
zal de Europese Commissie (EC) een voorstel voor definitieve 
classificatie doen. Dat wil zeggen dat de stoffen alsnog het 
predikaat ‘priorita ir gevaarlijk’ o f ‘prio rita ir’ zullen krijgen.
Eens in de vier jaar w ordt de lijs t getoetst, waarbij nieuwe stof
fen op de lijs t geplaatst kunnen worden. Dit gebeurt op grond 
van een in de KRW beschreven risicobeoordeling. Op de vraag 
o f er dan ook gelegenheid is om stoffen van de lijs t te verw ij
deren (bijvoorbeeld stoffen die niet meer in het water aange
toond worden), heeft de EC nog geen antwoord gegeven.

Doelstellingen voor de lijst met prioritaire stoffen
In artikel 16 van de Kaderrichtlijn Water (KRW) staat dat de 
maatregelen voor de prioritaire stoffen gericht zullen zijn op 
stapsgewijze verm indering en voor prioritaire gevaarlijke stof
fen op stopzetting o f geleidelijke beëindiging van lozingen, 
emissies en verliezen binnen tw in tig  jaar nadat voorstellen 
voor beheersingsmaatregelen zijn vastgesteld. Binnen twee 
jaar dient de EC deze voorstellen in. Zij bevatten m inimaal 
emissiebeheersingsmaatregelen voor puntbronnen en 
m ilieukwaliteitsnorm en voor oppervlaktewater, sediment o f 
biota. H iervoor is een Expert Advisory Forum on Priority 
Substances (EAF-P) opgericht. In het EAF-P zijn experts en sta
keholders (professionele belanghebbenden) uit alle lidstaten 
betrokken bij het maken van deze voorstellen. Verder heeft de 
EC de vrijheid om strategieën uit te werken voor alle stoffen 
die zij verontreinigend acht voor het water, dus ook voor stof
fen die (nog) niet op de lijs t van prioritaire stoffen staan.
Met name moet aandacht worden besteed aan de verontre in i
gende stoffen die genoemd staan in bijlage VIII van de KRW, 
waaraan uiteraard nog stoffen kunnen worden toegevoegd. 
Natuurlijk  rijst de vraag hoe deze nieuwe stoffenlijst zich ver
houdt to t eerdere Europese richtlijnen en afspraken in interna
tionale fora. Wie de lijs t nader bekijkt, zal zien dat er overlap 
bestaat. De Internationale commissie voor de bescherming 
van de Rijn (IRC) en OSPAR hebben al veel stoffen aangewe
zen ais gevaarlijke stof. Voor sommige zijn ook al maatregelen 
getroffen. Voor andere moeten binnenkort maatregelen w or
den genomen. Hetzelfde geldt voor stoffen die in het kader 
van de IPPC-richtlijn (geïntegreerde preventie en bestrijd ing 
van verontreiniging, 96/61 /EG) worden gerapporteerd. Alleen 
voor de bekende 76/464/EG -richtlijn  (over lozing van gevaar
lijke stoffen in het aquatisch m ilieu van de Gemeenschap) 
geeft de KRW concrete aanwijzingen voor verandering.

2.16 Lijst van p rio rita ire  stoffen ingedeeld naar categorie

prioritaire gevaarlijke stoffen prioritaire stoffen onder 

evaluatie

prioritaire stoffen

Pentabrom odiphenylether (PBDE) Atrazine A lachloor

Cadmium Antraceen Benzeen

C10-C13 chlooralkanen Chloorpyrifos Chloorfenvinfos

Hexachloorbenzeen Bis(2-ethylhexyl)fthalaat (DEHP) D ichloorm ethaan

Hexachloorbutadieen Lood i,2-D ich loorethaan

Hexachloorcyclohexaan (lindaan) Endosulfan Nikkel

Kwik Naftaleen Trichloorm ethaan (ch loroform )

Nonylfenolen Octylphenolen Fluorantheen

Pentachloorbenzeen Pentachloorfenol Gebromeerde diphenylethers

Tributyltinve rbindingen Trichloorbenzenen

PAK’s (excl. Naftaleen, Antraceen Trifluralin

en Fluorantheen) Simazine

Isopro turon

D iuron

Bron: RIZA, 2002
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2.17 Em issiereductie p rio rita ire  gevaarlijke stoffen 
Doei in 2 0 2 0 :1 0 0  procent reductie

Stof Realisatie 2000 Prioritair

Cadmiumverb, (als Cd) 80,25 Ja
Kwikverb. (ais Hg) 61,24 Ja
Chroomverb. (ais Cr) 60,33

Koperverb. (ais Cu) 40,06

Loodverb. (ais Pb) 42,86 Ja
Zinkverb. (ais Zn) 36,21

N ikkelverb. (ais Ni) 35,92

Hexachloorcyclohexaan 99,95 Ja
H exachloorbutadieen 98,94 Ja
Hexachloorbenzeen 98,34 Ja
Isopropylbenzeen 96,76

D rins(A ldrin ,D ie ld rin ) 89,04

Halogeenverb.org. 81,25

Benzo (A)Pyreen 74,36

Fluoriden 68,74

D ich loore thaan,i,2- 63,66

Ethylbenzeen 59,02

Fluorantheen 55,o i

Ftalaten 50,93

Benzeen 33,71

Chloorbenzenen 27,02

KWS A lif. gehalogeneerd 83,25

KWS Arom . gehalogeneerd 57,47

KWS A lif. n ie tgehalogen. 47,08

KWS niet gehalogeneerd 42,40

KWS arom. nie tgehalogen. 18,43

P - totaal 58,13

N - totaal 16,52

PCB 99,97

PAK (6 van Borneff) 65,43 Ja

Trichlooretheen 97,89

Tetrachlooretheen 96,29

Tetrachloormethaan 94,64

Tri chloorethaan, 1,1,1- 75,59

Pentachloorfenol 74,63

Trichloorbenzenen 59,76 Ja
Trichloorm ethaan 37,35

Tolueen 24,45

Xyleen (Totaal) 7,61

Bron: CCDM 2002, Data warehouse Emissieregistratie

Achtergrond
De gegevens worden jaarlijks ingezameld e n /o f berekend door 
VROM, TNO, RIVM, CBS en RIZA en ontsloten. Voor meer 
inform atie zie het rapport Emissiemonitor 2002 en de Doto 
warehouse Emissieregistratie o p www.emissieregistratie.nl

Aan de gepresenteerde kwaliteitsclassificatie kan geen een
duidige betrouwbaarheidsmarge worden gekoppeld. Dat heeft 
te maken met de aard van de emissie en de hieraan verwante 
nauwkeurigheid en representativiteit van de meetapparatuur 
en berekeningsmethoden.

http://www.emissieregistratie.nl


Water in cijfers 2003 37

N a tio n a le  em iss iec ijfe rs  u i t  E m is s ie M o n ito r 2002

2.18 Belasting oppervlaktewater

Stof(groep) 1999

Belasting

2000 2001

Direct

2000

Efflu

enten

2000

Over

stortten

2000

Regen

water

riolen

2000

Directe

atmos

ferische

depo

sitie

2000

Uit

en af

spoeling 

opper

vlakte

water 

2000

Aanvoer

door

buitenlandse

rivieren

2000

1 Vermestende stoffen

P-totaal 12100 9000 8530 2240 2850 122 0 3800 19300

N-totaal 136000 117000 114000 10400 29000 1090 1200 5260 70000 340000

II Metalen en metalloïden

Antim oonverb ind ingen (ais Sb) T 71 1,46 1,53 0,489 0,969 0

Arseenverbindingen (ais As) 5,61 4,59 4,54 1,8 2,79 133

Cadm ium verbindingen (ais Cd) 0,982 0,906 0,894 0,274 0,356 0,0273 0,0391 0,21 12,5

Chroom verbindingen (ais Cr) 13,7 i i ,9 i i ,9 5, i i 5,39 0,268 0,177 0,988 132

Koperverbindingen (ais Cu) 73,3 67,5 65,9 45,9 17,6 1,57 o ,435 2,04 428

Klinkverbindingen (ais Hg) 0,338 0,184 0,182 0 ,0404 0,139 0,0051 0 2,15

Loodverbindingen (ais Pb) 95,3 94,9 95,2 45,8 9,22 14,4 14,8 10,7 350

N ikkelverb indingen (ais N i) 27,2 22,8 22,7 6,29 12,5 0,421 0,468 3,1 269

Z inkverb indingen (ais Zn) 269 261 260 96,8 106 16,5 33,5 8,09 1770

III Organische stoffen

a N ie t gehalogeneerd totaal 3690 4500 4960 4490 1,78 0,091 0,31 3,2 1,28

ai Alifaten totaal 2730 3490 3920 3490

a2 Arom aten totaal 952 1010 1040 1000 1,78 0,091 0,31 3,2 1,28

Benzeen 114 130 139 130 0,226 0,69

Benzo(a)pyreen o ,772 o ,772 o ,795 0,417 0,016 0,015 0,051 0,273

Ethylbenzeen 1,29 0,912 0,895 0,184 0,727

Fluorantheen 5,62 5,53 5,5 2,18 0,091 0,076 0,259 2,92

Isopropylbenzeen 0,00499 0,00535 0,00528 0,00521 0,000141

PAK (6 van Borneff) 7,25 7,05 7,o6 3,26 0,189 0,091 0,31 3,2

Tolueen 292 332 355 332 0,393 0,589

Xylenen 160 160 160 160 0,248

b Gehalogeneerd totaal 9,36 10,7 10,4 8,97 1,74 13,1

bí Alifaten totaal 7,62 8,88 8,58 8,49 0,388 13,1

i,2-D ich loorethaan 1,98 1,49 1,35 1,46 0,0314 4

Hexachloorbutadieen (kg /j) 0,01 0,01 0,00982 0,01

Hexachloorcyclohexaan (kg /j) 0,0718 0,00435 0,00435 0 0,00435 314

Tetra chlooretheen 0,0401 0,0373 0,0361 0,0253 0,012 4,5

Tetra chloorm ethaan 0,0249 0,0175 0,0169 0,0129 0,00467 0,52

i , i ,1 -Trichloorethaan (kg /j) 27 33,1 32,6 33,1 0,000334 623

Trichlooretheen 0,074 0,0776 0,076 0,0371 0,0406 3,1

Trichloorm ethaan o ,434 0,416 0,411 0,116 0,3

b2 Arom aten totaal 1,74 1,83 1,83 0,481 1,35

Chloorbenzenen 1,41 1,41 1,41 0,123 1,29

DRINS (kg /j) o ,9 1,1 1,08 1,1 0,0001

Hexachloorbenzeen (kg /j) 0 ,404 0,406 0,406 0,25 0,156

Trichloorbenzenen 0,346 0,343 0,343 0,0382 0,305

PCB (kg /j) 0,0012 0 0 0 0

Pentachloorfenol 0,0647 0,0657 0,0662 0,00112 0,0646

sla om
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Belasting Direct Efflu Over Regen Directe Uit Aanvoer

enten stortten water atmos en af door

riolen ferische spoeling buitenlandse

depo opper rivieren

sitie vlakte

water

Stof(groep) 1999 2000 2001 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

IV Overige stoffen

Chloriden 1060000 1590000 1520000

OOOOOL/*\

OOL/*\
OO
O 20200000

Cyaniden 27 16 16 15,7 0,365 15

Fluoriden 15800 2680 2410 2650 27,3 6600

D iuron 1,18 0 0 0 7,09

B ron :C C D M  2002 , E m is s ie M o n ito r2 0 0 2

2.19 Aanvoer rivieren

Stof(groep Rijn Maas Schelde

Totaal

aanvoer

buitenlandse

rivieren

Binnen

landse

belasting

1 Vermestende stoffen

P-totaal 14200 2500 2600 19300 9000

N-totaal 261000 40400 38400 340000 117000

II Metalen en metalloïden

A ntim oonverb ind ingen (ais Sb) 0 0 0 0 1,46

Arseenverbindingen (ais As) 124 9,2 0 133 4,59

Cadm m m verbm dm gen (ais Cd) 5,2 5,2 2,1 12,5 0,906

Chroom verbm dm gen (ais Cr) 101 14,4 17 132 i i ,9

Koperverbindingen (ais Cu) 334 51 42,4 428 67,5

Kwikverbindingen (ais Hg) 1,59 0,185 o ,375 2,15 0,184

Loodverbindingen (ais Pb) 243 55,6 51,7 350 94,9

N ikke lverb indingen (ais N i) 199 31,2 38,8 269 22,8

Zinkverb indingen (ais Zn) 1250 313 206 1770 261

III Organische stoffen

a N ie t gehalogeneerd totaal o ,99 0,208 0,081 1,28 4500

a2 Arom aten totaal o ,99 0,208 0,081 1,28 1010

Benzeen 0,6 0,09 0 0,69 130

Tolueen o ,39 0,118 0,081 0,589 332

b Gehalogeneerd totaal 5,71 5,17 2,17 13,1 10,7

bí Alifaten totaal 5,71 5,17 2,17 13,1 8,88

i,2 -D ich loore thaan 1,6 1,9 o ,5 4 1,49

Hexachloorcyclohexaan 0,231 0,041 0,042 o,3M 0,00000435

Tetrachlooretheen 2,3 1,3 o ,9 4,5 0,0373

Tetrachloormethaan 0,39 0,1 0,03 0,52 0,0175

1 ,i ,1 -Trichloorethaan o ,39 0,134 0,099 0,623 0,0331

Trichlooretheen 0,8 1,7 0,6 3d 0,0776

IV Overige stoffen

Chloriden 6820000 245000 13200000 20200000 1590000

Cyaniden 0 15 0 15 16

Fluoriden 3300 3300 0 6600 2680

D iuron 2,31 1,03 3,75 7,09 0

B ron :C C D M  2002 , E m is s ie M o n ito r2 0 0 2
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Tabel 2.18 toont de belasting van het oppervlaktewater in 
Nederland in 1999, 2000 en 2001, alsmede voo r20 oo  de b ij
drage aan de belasting door directe emissies, effluenten, over
storten, regenwaterriolen, directe (atmosferische) depositie 
en uitspoeling. Ter vergelijking is de aanvoer door buitenland
se rivieren (ton per jaar) aangegeven.

Tabel 2.19 toon t de aanvoer van stikstof, fosfor, zware meta
len, enkele persistente organische verbindingen en andere ver
ontreinigingen door de Rijn, Maas en Schelde, de totale aan
voer door deze rivieren en de belasting van het 
oppervlaktewater in Nederland in 2000 (ton).

2.20.1 Aanvoer bu itenlandse rivieren m et koper en lood 2.20.2 Aanvoer bu itenlandse rivieren m et nu triën ten

800 500

600 < 300

500 y T  !  200

400 100

300
l o  O  LO O'» O  i—  l o  O  l o  O'« O  i—
O O O O ' i O ' i O O  CO O' * o >  o >  O  O
O  O  O' » O' » O  O  O' » O' » O' » O' » O  O
'—  »—  »—  »—  ( N  CN i—  i—  i—  i—  ( N  ( N

I koper s tik s to f

lood I fo s fo r

Aanvoer bu itenlandse rivieren m et z ink en nikkel Aanvoer bu itenlandse rivieren m et d iu ron

4000

Bron: R ijksw aterstaat 2002

De figuren laten de trends zien van de aanvoer uit het buiten
land door de Rijn, Maas en Schelde op basis van cijfers uit 
199°, 1995,1999, 2000 en 2001 voor diuron, s tiks to f en fosfor, 
zink en nikkel, en koper en lood.
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2.21 U it- en a fspoeling landbouwgrond

Stof(groep

Voorlopige 

cijfers u it

en afspoeling

Nederland

totaal

Nederland 

totaal inclusief 

uit-en 

afspoeling

Toename

[%]

Metalen en metalloïden

Cadmiumverbindingen (ais Cd) o ,77 0,906 1,68 85

Koperverbindingen (ais Cu) 28 67,5 95,5 4h 5

Nikkelverbindingen (ais Ni) M 22,8 00 08 O
O 61,4

Zinkverbindingen (ais Zn) 250 261 511 95,8

U its p o e lin g  n a a r o p p e rv la k te w a te r va n  zw are  m e ta le n  u i t  b o d e m s  in  la n d e li jk  geb ied

In  ta b e l 2.21 is  v o o r  h e t eers t een s c h a ttin g  gegeven v o o r  2 0 0 0  va n  de u its p o e lin g  va n  zw a re  m e ta le n  n a a r o p p e rv la k te w a te r in  h e t la n d e li jk  

geb ied . H e t b e tre ft v o o r lo p ig e  c ijfe rs  u i t  een lo p e n d  o n d e rz o e k  n a a r de u its p o e lin g  van  zw are  m e ta le n  u i t  la n d b o u w g ro n d e n . E r b l i jk t  m e t 

n a m e  u i t  d a t m o b ie le  b ro n n e n  a is c a d m iu m - e n  z in k v e rb in d in g e n  e n  in  m in d e re  m a te  n ik k e l-  en  k o p e rv e rb in d in g e n  v ia  deze ro u te  een 

w e z e n lijk e  b ijd ra g e  le ve re n  aan  de b e la s tin g  va n  h e t opp e rv lak tew a te r. De u its p o e lin g  van  c a d m iu m - e n  z in k v e rb in d in g e n  is  n a a r s c h a ttin g  

0 ,7 7  to n , re s p e c tie v e lijk  250  to n  p e r  ja a r e n  b ed ra a g t c irca  4 0  p ro c e n t van  de  to ta le  b e la s tin g  va n  h e t o p p e rv la k te w a te r m e t deze m e ta le n  ( in c lu 

s ie f  u its p o e lin g ) . V o o r n ik k e l-  e n  k o p e rv e rb in d in g e n  is  de o m v a n g  va n  deze ro u te  ongeveer 25 p ro c e n t va n  de to ta le  b e la s tin g  ( in c lu s ie f  u i t 

sp oe ling ). De h o e ve e lh e d en  b e d ra g en  ong e ve er 14, re s p e c tie v e lijk  28  to n .

B ron :C C D M  2002 , E m is s ie M o n ito r2 0 0 2

Doei: blijven voldoen aan EU-richtlijnen
Z w em w ater/76 /160 /E E G

Kwaliteit badlocaties in kustzone en zoet water
De ANWB kondigde aan dat de blauwe vlag, het internationale 
symbool voor schone en veilige stranden en jachthavens, in 
2003 voor acht stranden aan de Hollandse kust w ordt inge
trokken. Om voor deze vlag in aanmerking te komen dient een 
badlocatie te voldoen aan strenge eisen wat betreft veiligheid 
en waterkwaliteit. De normen voor de waterkwaliteit komen 
overeen met de streefwaarden u it de Europese zwemwater- 
richtlijn . W ettelijk gezien zijn de landen in Europa niet gebon
den aan de streefwaarden, maar aan de grenswaarden van 
deze richtlijn.
De vervuilingwordttoegeschreven aan lozingen van ongezui
verd rioolwater en ander afvalwater waarin uitwerpselen van 
mens en dier zitten. Rioleringsystemen en zuiveringsinstalla
ties konden de betrekkelijk zware regenval niet aan, waardoor 
vervuild water in het oppervlaktewater en uite indelijk in zee 
terechtkwam. In 2002 gebeurde d it 15.000 keer, zo blijkt uit 
cijfers van de waterschappen.
Van mei to t september meet Rijkswaterstaat op 33 plaatsen 
langs de Hollandse kust elke twee weken de vervuiling van het 
zeewater. Frequenter meten o f u itbreiding van het aantal 
meetplaatsen is niet noodzakelijk om de kwaliteit vastte  stel
len, om dat van een verhoogd gezondheidsrisico volgens de 
Europese norm ering geen sprake is.

Rapportage badseizoen 2001
Voor de meeste badlocaties duurt het badseizoen v ijf  maan
den, namelijk van 1 mei to t 1 oktober. Voor het badseizoen 
2001 heeft Nederland 631 badzones meegerekend, waarvan 78 
aan de kust en 553 in het binnenland. Het aantal badzones aan 
de kust is sinds 1998 gelijk gebleven. Ook in 2001 werden er 
geen zones toegevoegd o f geschrapt. In de binnenwateren zijn 
acht nieuwe zones aangewezen en zijn tw aa lf zones, die in 
2000 nog op de lijs t van geregistreerde badzones stonden, 
geschrapt. In totaal zijn er in de binnenwateren dus vier zones 
minder. Voor het aantal badzones in de binnenwateren is over 
de afgelopen tien jaar geen algemene trend vast te stellen.

Resultaten
Een overzicht van de resultaten w ordt gegeven in tabel 2.22.
De beoordeling van de zwemwaterkwaliteit is gebaseerd op 
de m icrobiologische parameters ‘totaalgehalte colibacteriën’ 
en ‘gehalte fecale colibacteriën’ en op de fysisch-chemische 
parameters ‘minerale olie ’, ‘oppervlakteactieve stoffen’ en 
‘fenolen’ .
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2.22 Zw em w aterkw alite it

Resultaten van 1992 to t 2001

Kustwateren E C(l) (%) C(G) (%) NF (%) NC (%) NB (%)
1992 46 39.1 32.6 41.3 19.6 0.0
1993 51 11.8 11.8 82.3 5-9 0.0
1994 54 13.0 11.1 85.2 1-9 0.0

1995 47 0.0 0.0 95-7 4-3 0.0
1996 87 89.7 O

O
O

O VD 3-4 6.9 0.0

1997 82 92.7 87.8 0.0 7-3 0.0
1998 78 98.7 93-6 0.0 1-3 0.0
1999 78 98.7 93-6 0.0 1-3 0.0
2000 78 98.7 96.2 0.0 1-3 0.0
2001 78 97-4 75-6 0.0 2.6 0.0

Binnenwateren E C(l) (%) C(G) (%) NF (%) NC (%) NB (%)
1992 567 0.0 0.0 72.7 27.3 0.0
1993 515 0.0 0.0 81.0 19.0 0.0
1994 534 7-5 4-9 80.1 12.4 0.0

1995 543 4.6 2.2 84.2 11.2 0.0
1996 505 55.6 0

0 c
o

c
o 29.5 14.7 0.2

1997 505 70.5 45.0 17.8 10.9 0.8
1998 522 85.6 51-5 9-4 3-7 1-3
1999 528 90.7 60.4 0.7 8.0 0.6
2000 557 96.2 64.5 0.7 2-7 0.4
2001 553 92.4 56.6 1.6 6.0 0.0

E  totaal aantal badzones

C(l) : percentage o f  aantal badzones waar voldoende m onsters z ijn  genomen en aan de im peratieve waarden werd voldaan.

C(G): percentage o f  aantal badzones waar voldoende m onsters z ijn  genomen en aan de richtwaarden en de im peratieve waarden werd voldaan. 

NF : percentage o f  aantal onvoldoende bem onsterde badzones.

NC : percentage o f  aantal badzones waar n ie t aan de im peratieve waarden werd voldaan.

NB: percentage o f  aantal badzones waar tijdens het badseizoen een zwemverbod gold.

Bron: Europese C om m iss ie  2002

I nterpretatie
De resultaten over 2001 wijken a f van de positieve ontwikke
ling die sinds de toepassing van de Europese zwemwaterricht- 
lijn valt w aarte nemen.
Voor de kustwateren is een lichte achteruitgang, van 98,7 naar 
97,4 procent, vastte  stellen van het percentage badzones dat 
aan de imperatieve waarden voldoet. Zones die aan de s trin 
gentere richtwaarden voldoen, vertonen een scherpe daling, 
van 96,2 naar 75,6 procent. Deze spectaculaire terugval houdt 
volgens V&W  verband met de overvloedige regenval tijdens 
het badseizoen 2001. Het percentage badzones dat niet in 
overeenstemming is met de imperatieve waarden, is verdub
beld en bedraagt nu 2,6 procent. Alle badzones zijn naar beho
ren bemonsterd en in geen enkele badzone gold een zwemver
bod.

In de binnenwateren is het percentage badzones dat in over
eenstemming is met de imperatieve waarden, gedaald van 
96,2 naar 92,4 procent. Tegelijkertijd is het aandeel van zones 
die aan de stringentere richtwaarden voldoen, teruggelopen 
van 64,5 to t 56,6. Verder voldoen zes badzones niet aan de 
richtwaarden, wat meer dan twee keer zoveel is ais in 2000. 
Het aandeel van badzones die niet naar behoren zijn bemon
sterd, vertoont ten opzichte van 2000 een duidelijke stijging, 
en kom t op 1,6 procent. D it is een slechte zaak, aangezien de 
m in im um  bemonsteringsfrequentie voor iedere badzone 
bekend is en niet op verschillende manieren kan worden uitge^ 
legd.
Sinds ju li 2000 loopt er bij het H o f van Justitie een procedure 
tegen Nederland, om dat er in bepaalde zones onvoldoende 
monsters zijn genomen en niet aan de m in im um norm  is vo l
daan.
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Drinkwater/75/440/EEG
Op enkele locaties in de hoofdwatersystemen w ordt opper
vlaktewater ingewonnen voor de bereiding van de drinkwater. 
Zo haalt W atertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland 
(WRK) bij Nieuwegein water u it de Rijn en haalt 
W aterw inningsbedrijf Brabantse Biesbosch (WBB) ter hoogte 
van Geertruidenberg water uit de Maas.
Vanaf 1994 is de reden voor innamestops van oppervlaktewa
ter uitsluitend het beschermen van het duingebied geweest. In 
zowel 2001 ais in 2002 is de inname éénmaal gestopt voor 
meerdere dagen door de aanwezigheid van de bestrijd ings
m iddelen isoproturon en chloorto luron. Bron: WRK, 2002.

2.23 Innam estops oppervlaktewater Brabantse 
Biesbosch
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w ate rkw an tite it

w a te rkw a lite it, na tuu rlijke  oorzaak 

w a te rkw a lite it, onn a tu u rlijke  oorzaak

B ron: W BB, 2002  

I nterpretatie
De WBB heeft in het verleden de inname van oppervlaktewater 
elk jaar wel enige dagen moeten stoppen vanwege de aanwe
zigheid van verontreinigende stoffen. In 2001 is de inname 
bijna 25 dagen gestopt, maar telkens door natuurlijke oorza
ken. In 2002 is de inname gedurende twee dagen gestopt door 
de aanwezigheid van minerale olie.

Lozingen gevaarlijke stoffen/76/464/EEG
Op 10 mei 2001 is Nederland veroordeeld door het Europese 
H o f van Justitie, om dat niet op de juiste w ijze uitvoering is 
gegeven aan artikel 7 van EU-richtlijn 76/464/EEG. Deze rich t
lijn gaat over verontreinigingen die het gevolg zijn van lozin
gen van bepaalde gevaarlijke stoffen in het aquatisch milieu. 
Essentieel in de procedure die to t het arrest heeft geleid, was 
de vraag onder welke werkingssfeer een bepaalde groep van 
stoffen valt: onder die van artikel 6, dat reductieprogram m a’s 
voorschrijft op basis van emissiegrenswaarden ó f onder die 
van artikel 7, dat reductieprogram m a’s voorschrijft op basis 
van oppervlaktewaterkwaliteitsdoelstellingen.

Nederland was van m ening dat artikel 6 van toepassing was 
en heeft de richtlijn  geïmplementeerd door voor deze stoffen 
lozingseisen in Wvo-vergunningen op te nemen. De uitspraak 
van het H o f geeft echter aan dat de stoffen vallen onder de 
werkingssfeer van artikel 7. D it betekent dat er voor deze stof
fen waterkwaliteitsdoelstellingen afgeleid moeten worden, dat 
de oppervlaktewaterkwaliteit op basis van deze doelstellingen 
moet worden beoordeeld en dat er zo nodig maatregelen 
getroffen moeten worden om aan de doelstellingen te vo l
doen.

De uitspraak heeft alleen betrekking op het Scheldebekken, 
maar dat wil niet zeggen dat Nederland voor de overige 
stroomgebieden de richtlijn  wel ju is t heeft uitgevoerd. Op 17 
april 2002 heeft Nederland de EC geïnformeerd over de voort
gang van de uitvoering van het arrest. Op 26 jun i stuurde de 
EC een brie f naar Nederland, waarin werd geconstateerd dat 
de to t dan toe aangeleverde inform atie slechts de planning 
betro f en dat nog steeds niet de nodige jurid isch bindende 
maatregelen waren genomen die vereist z ijn om het arrest uit 
te voeren. Inm iddels hebben de staatssecretarissen van Milieu 
en Waterzaken de m inisteriële regeling met m ilieukwaliteitsei- 
sen voor het Scheldebekken en het uitvoeringsprogramma 
naar de Tweede Kamer gezonden. Zodra deze papieren ook 
naar de Europese Commissie zijn verzonden, is aan de ver
plichtingen van het arrest voldaan. Aangezien het arrest zich 
beperkt to t het Scheldebekken, is ook de m inisteriële regeling 
daartoe beperkt, zodat alleen m ilieukwaliteitseisen zijn opge
nomen voor die stoffen die voor het Scheldebekken relevant 
zijn. Van het vaststellen van m ilieukwaliteitseisen voor heel 
Nederland is afgezien, om dat m ilieukwaliteitseisen op grond 
van de Kaderrichtlijn Water, die de Richtlijn 76/464/EEG met 
ingang van 2013 geheel vervangt, op een andere wijze moeten 
worden vastgesteld. Bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn 
W aterzuilen uite indelijk voor heel Nederland alle stoffen van 
lijs t II van Richtlijn 76/464/EEG op hun relevantie worden 
beoordeeld. Het uitvoeringsprogramma maakt te zijner tijd  
plaats voor een stroomgebiedbeheersplan voor de Schelde.

Nitraatrichtlijn 91/676/EEG
De richtlijn heeft to t doei om verontreinig ing (eutrofiëring) 
van oppervlaktewater en grondwater door nitraat afkomstig 
van agrarische bronnen terug te dringen en te voorkomen. In 
de Europese nitraatrichtlijn  is de norm voor nitraat in grond
water vastgesteld op maximaal 50 mg per liter. Nederland 
heeft maatregelen moeten nemen om het mestbeleid in over
eenstemming te brengen met de richtlijn .

Stedelijk afvalwaterrichtlijn/91/271/EEG
Het gemeentelijk rioolstelsel moet voldoen aan eisen ten aan
zien van de berging en pompcapaciteit. Ze zijn beschreven in 
de basisinspanning. Door maatregelen te treffen in het rioo l
stelsel en bij de overstort, door het bouwen van randvoorzie- 
ningen, door het afkoppelen van verharde oppervlakken o f 
door een combinatie van deze maatregelen moet de vu ilu it
worp uit de rio lering kleiner worden.
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2.24 Percentage gemeenten dat vo ldoe t aan de basisinspanning

Verwachte realisatie Aantal gemeenten Percentage vo ldoet

2002 56 10

2005 00 00 64

<2010 130 24

>2010 8 2

Bron: RIONED, Riool in Cijfers 2002-2003

2.25 Percentage gemeenten dat (naar verwachting) vo ldoe t aan de basis inspanning per beheersgebied waterschappen

gemeenten

aantal 2002 2005 2005-2010

w ks /g a*

na 2010

w ks /g a*

A lm  en Biesbosch 3 0 3 0 0 0 0

Am ste l, Gooi en Vecht 25 5 20 0 0 0 0

D eStichtse Rijnlanden 20 1 16 0 3 0 0

Delfland 18 2 16 0 0 0 0

Rijnland 45 2 6 34 0 3 3

Schieland 10 4 4 2 0 0 0

HHR Hollands Noorderkwartier 45 2 25 18 18 0 0

W est-Brabant 21 2 16 2 2 1 0

De Aa 12 1 10 1 0 0 0

De Dommel 25 3 18 4 4 0 0

De Maaskant M 5 9 0 0 0 0

Friesland 31 7 23 1 0 0 0

G rootSa lland 13 1 10 1 0 1 0

H unzeen Aa’s 18 3 11 4 0 0 0

N oorderz ijlvest 15 0 IO 5 3 0 0

Reggeen Dinkel 15 1 11 3 1 0 0

Rijn en IJssel 37 1 36 0 0 0 0

Rivierenland 22 3 19 0 0 0 0

Reest en Wieden - - - - - - -

Vallei en Eem 17 5 9 3 3 0 0

Vel uwe 16 2 10 3 0 1 0

V e lten  Vecht 6 0 4 2 2 0 0

Zeeuwse Eilanden 10 0 9 1 1 0 0

Zeeuws-Vlaanderen 7 0 3 4 4 0 0

Zuiderzeeland 6 0 0 6 0 0 0

Lim burg 48 5 15 26 - 2 -

ZHEW 43 1 35 7 7 0 0

Totaal 542 56 348 130 45 8 4

Totaal % 10 64 24 2

Totaal %  cu m u la tie f 10 74 99

*  U itstel in overleg in verband m et het inzetten van w aterkw alite itsspoor o f  grootschalig  afkoppelen van hemelwater. 

Bron: RIONED, Riool in Cijfers 2002-2003

Achtergrond
Het IPO (Interprovinciaal Overleg) en de Stichting RIONED 
komen aan deze gegevens door elk jaar een enquête te hou
den onder provincies en gemeenten.

I nterpretatie
Vóór 2005 moeten alle gemeenten in Nederland maatregelen 
hebben getroffen. De tabellen 2.24 en 2.25 laten zien hoe het 
is gesteld met de basisinspanmng. Duidelijk kom t daarbij naar 
voren dat naar verwachting circa driekwart (74 procent) van de 
gemeenten voor 2005 aan de eis voldoet.
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Gemiddeld zuiveringsrendement voor stikstof en fosfor
De Stedelijk afvalwaterrichtlijn/91/271/EEG is vooral gericht 
op de verw ijdering van zuurstofverbruikende stoffen en van 
fosfor en stikstof, om dat die grote invloed hebben op de kwa
lite it van het oppervlaktewater.
In 2005 moet in de zuiveringsinstallaties ten m inste 75 pro
cent van het s tiks to f en fosfaat uit het afvalwater worden ver
wijderd. In tabel 2.26 is inzichte lijk gemaakt in hoeverre het 
huidige zuiveringsrendement afw ijkt van de doelstelling.

2.26 N utriën ten in in fluen t en e ffluen t van RWZI’ s in Nederland

Jaar

N-totaal 

influent 

vracht 

in ton 

N/dag

N-totaal 

effluent 

vracht 

in ton 

N/dag

zuiverings- P-totaal 

rendement influent 

in %  vracht 

in ton 

P/dag

P-totaal 

effluent 

vracht 

in ton 

P/dag

zuiverings

rendement

in%

1981 166.11 90.73 45.38 47-57 27-57 42.04
1982 172.20 98.40 42.86 47.70 27.20 42.98
1983 176.30 92.50 47-53 47.40 27.50 41.98
1984 191.00 100.60 47-33 50.80 29.70 41.54
1985 192.18 103.40 46.19 51.25 29.62 42.21
1986 203.50 109.30 46.29 55.10 30.50 44-65
1987 206.70 115.40 44.17 54.10 32.30 40.30
1988 216.30 119.10 44-94 47.80 25.80 46.03
1989 215.44 109.09 49-37 42.55 20.47 51.88
1990 222.66 107.72 51.62 39-33 17.09 56.54
1991 229.90 113.62 50.58 38.50 16.16 58.03
1992 231.52 110.66 52.20 38.09 15.76 58.61
1993 234.44 107.60 54.10 38.89 15.51 60.11
1994 237.09 109.45 53.84 O

U C
O

U
l 14.25 63.00

1995 230.08 99.20 56.88 37-69 9.70 74.26
1996 227.15 96.07 57-71 36.91 9.22 75-03
1997 232.16 89.86 61.29 37.20 8.78 76.41
1998 234.41 94.62 59.64 37-44 8 . 8 8 76.29
1999 233.29 84.91 63.60 36.42 8.24 77-37
2000 232.10 79.32 65.83 36.44 7-79 78.62
2001 234.19 81.45 65.22 38.17 8.07 78.87

B ron: CBS 2003

Achtergrond
De gegevens worden jaarlijks door het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) ingezameld aan de hand van een enquête 
onder de waterbeheerders.
De CBS-cijfers wijken a f van de cijfers die de Unie van 
Waterschappen verzamelt. Dat kom t doordat het CBS rekent 
met gemiddelde dagvrachten (het gemiddelde van de vrach
ten berekend op de bemonsteringsdagen) en deze vermenig
vuld ig t met 365 voor to tstandkom ing van jaarvrachten 
N-totaal en P-totaal. De Unie van Waterschappen vraagt de 
jaarvrachten rechtstreeks op bij de waterbeheerders.

I nterpretatie
Het doei van 75 procent zuiveringsrendement zal in 2005 naar 
nu blijk t niet worden gehaald. Dat betekent dat Nederland 
deze term ijn  waarschijnlijk gaat overschrijden. Acties zoals 
het verbeteren van het zuiveringsrendement van individuele 
installaties zijn inm iddels gepland dan wel ondernomen.
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Doei: Behalen van een goede 
ecologische (exclusiefchemische) 
toestand/potentieel in 2015

Ecologische kwaliteit beken en sloten
Dieren en planten geven een beeld van de ecologische kwa
lite it van beken en sloten. De KRW streeft naar een goede eco
logische toestand in 2015.

2.27
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Zalm en zeeforel in de grote rivieren
De zalm terug in Rijn en Maas, dat is de doelstelling van het 
rivierenactieprogramma. De trekvissen zalm en zeeforel zijn 
belangrijke indicatoren voor het ecologisch herstel van rivie
ren. Beide soorten trekken vanuit zee de rivieren op om te 
paaien. Nog altijd ondervinden optrekkende vissen hinder van 
stuwen die een barrière vormen.

2.28 Gevangen zalm  en zeeforel
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B ron: C IW 2002, R o ya lH a sko n ing 2002.

Achtergrond
Figuur 2.27 geeft een procentuele verdeling van ecologische 
kwaliteitsklassen op basis van bemonsteringen in beken en 
sloten. De beoordelingen zijn uitgevoerd met de Stowa- 
methoden voor beken en sloten. Hoewel voor beide waterty- 
pen geen methodiek is beschreven in de KRW, zijn de resulta
ten te beschouwen ais een goede indicatie voor de 
ecologische toestand. De CIW kom t aan haar gegevens door 
elk jaar een enquête te houden onder de regionale waterbe
heerders.

I nterpretatie
Uit de figuur blijkt dat de ecologische toestand in de meeste 
beken en sloten ontoereikend is.
In veel beken ontbreken soorten die zijn gebonden aan stro
m ing en specifieke substraten, zoals bladpakketten, kaal grind 
en stroomversnellingen. Voornaamste oorzaak zijn verande
ringen in de waterloop (kanalisering) en wateronttrekking 
(verdroging). De zuurstofhuishouding in de beken is de laat
ste jaren sterk verbeterd.
In sloten hebben een overmaat aan voedingsstoffen en weinig 
variatie in de s lootstructuur negatieve invloed op de ecologi
sche kwaliteit. Verwacht mag worden dat vooral een betere 
structuur to t algehele verbetering van de ecologische toestand 
van het water zal leiden. Agrariërs spelen hierbij een belangrij
ke rol.

Bron: R ijksw aterstaat 2002.

Achtergrond
Figuur 2.28 geeft weer hoeveel zalmen en zeeforellen er zijn 
gevangen met behulp van speciale vangtuigen (zalmsteken) 
voor migrerende vissen.De bemonsteringen worden uitge
voerd op vier locaties in de grote rivieren tijdens de belangrijk
ste trekperioden. De aantallen zijn werkelijk gevangen aantal
len.

I nterpretatie
In de periode 1999-2001 zijn aanzienlijk meer zalmen gevan
gen dan daarvoor. Deze toename is echter vooral waargeno
men in de Lek aan de zeezijde van de eerste stuw. Door de 
afslu iting van de Haringvliet is de toename in de Waal van 
beperkter omvang. In de IJssel en Maas ligt het aantal zalmen 
nog altijd erg laag. Méér zalmen proberen vanuit de zoute 
wateren de rivieren in te zwemmen. In 2002 zijn voor het eerst 
sinds 1935 weer enkele zalmen de hele Maas opgetrokken to t 
in België. Van een goede zalm trek is echter geen sprake: ‘De 
zalm is nog niet terug, maar er zijn weer zalmen’ .
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Riviergebonden vissoorten in de grote rivieren
Voor riviergebonden vissoorten bestaan geen expliciete doel
stellingen. In breder verband wordt gestreefd naar ecologisch 
herstel van de grote rivieren. De ontw ikkeling van riviergebon
den vissoorten is een goede indicator voor d it herstel.

2.29 Trends riv iergebonden v issoorten (1993-1999)
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B ron: R ijksw aterstaat 2002  

Achtergrond
De trends zijn gebaseerd op fuikregistraties van beroepsvis
sers en zijn berekend voor de periode 1993 to t en met 1999.

I nterpretatie
Veel riviergebonden vissoorten vertonen een positieve trend. 
Deze trend heeft zich in de periode 1993-1999 vooral voorge
daan in de Rijntakken (negen soorten) en het benedenrivieren
gebied (acht soorten). Vaak gaat het om bedreigde en kwets
bare soorten, zoals barbeel en kopvoorn. In de Maas is een 
dergelijke vooruitgang niet waargenomen. De positieve trends 
moeten wel in perspectief worden gezien: de algemene, niet- 
specifieke soorten domineren nog steeds de visgemeenschap. 
De belangrijkste verklarende factoren voor deze trends zijn 
ongetwijfeld de verbetering van de waterkwaliteit en de herin
richting van uiterwaarden. De verschillen die er op deze pun
ten bestaan tussen Rijn en Maas, wijzen hierop. Daarnaast 
kunnen ook de hoogwaters van 1993 en 1995 hebben bijgedra
gen aan de ontwikkelingen. Verdere vooruitgang is vooral te 
boeken door herstel van de specifieke leefomgeving van rivier- 
vissen, zoals het aanbrengen van meer variatie in oeverzones 
en bodems, en het creëren van ondiep zuursto frijk  water. In 
het rivierengebied zijn deze omstandigheden te scheppen 
door de aanleg van nevengeulen. Monitoringsresultaten in 
nevengeulen wijzen op een positieve ontw ikkeling van de vis
stand. Voor herstel in het benedenrivierengebied is het 
(gedeeltelijk) openstellen van de Haringvlietsluizen cruciaal.

I .
I I

benedenriv ieren Maas Rijn

p o s it ie f

stabiel

Ontwikkeling gevarieerde natte oevervegetaties
Het toelaten van dynamische processen en het creëren van 
overgangszones tussen land en water zijn belangrijke voor
waarden voor gezonde watersystemen. Aangezien veel plan
tensoorten op de oevers direct afhankelijk zijn van dynamiek 
en van deze overgangszones, vorm t deze soortgroep een 
geschikte indicator.

2 .30 O ntw ikke ling  natte oevervegetaties 2001
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Bron: R ijksw aterstaat 2002  

Achtergrond
De figuur geeft het percentage van de oevers met zeer goed 
to t slecht ontwikkelde gevarieerde natte oevervegetaties. De 
beoordeling is gebaseerd op opnamen in kilometerhokken.

I nterpretatie
Van de (niet-stedelijke) oevers langs de zoete rijkswateren is 
ruim  40 procent begroeid met goed ontwikkelde natte oever
vegetaties. Deze vegetaties komen met name voor in natuur
gebieden langs de Rijn en in het deltagebied (Biesbosch, 
Haringvliet en Volkerak). Natte oevervegetaties komen slecht 
to t ontw ikkeling op harde oevers en in agrarische gebieden, 
wat te zien is aan een groot deel van de oevers van Ijsselmeer, 
M arkermeeren Maas.
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Ontwikkeling broedvogels van natte oevervegetaties
Het toelaten van dynamische processen en het creëren van 
overgangszones tussen land en water zijn belangrijke voor
waarden voor gezonde watersystemen. Aangezien veel vogel
soorten direct afhankelijk zijn van dynamiek en van deze 
overgangszones, vormen deze soortgroepen een geschikte 
indicator.

2.31 O ntw ikke ling  rietvogels
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Ontwikkeling oevervegetaties van dynamische milieus
Het toelaten van dynamische processen en het creëren van 
overgangszones tussen land en water zijn belangrijke voor
waarden voor gezonde watersystemen. Aangezien veel 
plantensoorten op de oevers direct afhankelijk zijn van dyna
miek en van deze overgangszones, vormen zij een geschikte 
indicator.

O ntw ikke ling  dynam ische oevervegetaties
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B ron: R ijksw aterstaat 2002  

Achtergrond
De figuur geeft een geïndexeerde ontw ikkeling van aantallen 
van enkele vogelsoorten die zijn gebonden aan vegetaties op 
overgangen tussen land en water, met name rietvegetaties 
(Roerdompgroep).

I nterpretatie
In de periode 1990 to t en met 2000 zijn de vogels die zijn 
gebonden aan goed ontwikkelde rietvegetaties langs de Rijn, 
met een factor vier afgenomen. De beschikbaarheid van goed 
ontwikkeld rietland is duidelijk afgenomen, een slecht signaal 
voor de land-waterovergangen.

Bron: R ijksw aterstaat 2002  

Achtergrond
Figuur 2.32 geeft het percentage van de oevers met vegetaties 
die kenmerkend zijn voor al dan niet dynamische milieus. De 
beoordeling is gebaseerd op opnamen in kilometerhokken.

I nterpretatie
In veel watersystemen is er weinig ruim te voor dynamiek van
wege oeververdediging en een vast waterpeil. D it is goed te 
zien aan de vegetatie: de oevervegetatie van dynamische 
m ilieus kom t nauwelijks to t ontwikkeling. Met name het 
Ijsselmeer b lijft sterk achter. U itzonderingen zijn enkele 
natuurgebieden langs de Grensmaas, Bovenrijn/Waal en het 
Volkerak. Alleen in net ingerichte natuurontwikkelingsgebie
den en begraasde natuurterreinen komen pioniervegetaties 
voor.
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Ontwikkeling dynamiek land-waterovergang in zout hoofdwa
tersysteem
Het voorkomen van schorren, slikken en platen is een maat 
voor de dynamiek van het zoute hoofdwatersysteem. De reste
rende oppervlakte platen, slikken en schorren in de 
Oosterschelde staat onder druk van de zandhonger, een u it
vloeisel van de Deltawerken. Per jaar erodeert circa 70 ha 
intergetijdengebied. In afwachting van structurele op lossin
gen worden schorranden beschermd.
In Groningen en Friesland zet de trend van de voorgaande 
jaren door, zij het dat de opslibbing in de pionierzone van de 
kwelderwerken in het westen en midden van Groningen 
achterblijft. Het kwelderareaal in beide provincies liep in 1999 
licht terug, maar is sindsdien toegenomen. Het totale beeld 
na 1985 is toch dat van een stabiele kwelderzone.
Het gemiddelde areaal van de kwelderzone (exclusief pionier- 
zones en oude boerenkwelders) bedraagt nu 1358 ha. Dat is 
een toename van 51 hectare sinds 2000.

Ontwikkeling broedvogels van dynamische milieus
Het toelaten van dynamische processen en het creëren van 
overgangszones tussen land en water zijn belangrijke voor
waarden voor gezonde watersystemen. Aangezien veel vogel
soorten direct afhankelijk zijn van dynamiek en van deze 
overgangszones, vormen deze soortgroepen een geschikte 
indicator.

2-33 A anta lson tw ikke ling  vogels van p ion iers itua ties 
(1990=100)
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Vogels in vogelrichtlijngebieden
In 2000 zijn veel gebieden (waaronder grote rijkswateren) 
aangewezen ais Speciale Beschermingszone onder de 
Europese Vogelrichtlijn. D it betekent dat in deze gebieden 
geen ingrepen mogen worden gedaan die een negatief effect 
hebben op geselecteerde vogelsoorten.

2.34 Trends van vogels In V ogelrichtlijngebieden
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Achtergrond
Voor een groot aantal vogelrichtlijnsoorten zijn trends bere
kend over de periode 1980-2000. Figuur 2.34 geeft de verde
ling van positieve, negatieve en stabiele trends weer voor het 
totaal aantal soorten waarvoor een trend viel te berekenen.

I nterpretatie
Voor alle vogelsoorten in (een selectie van) vogelrichtlijnge
bieden zijn de trends berekend over de afgelopen tw in tig  jaar. 
H ierbij b lijk t dat 34 procent van de soorten stabiel is gebleven, 
28 procent een toename kent (positieve trend) en 14 procent 
een afname (negatieve trend). Over het algemeen is het beeld 
dus redelijk positief; veel soorten herstellen zich van de lage 
aantallen in de jaren zestig. Enkele belangrijke soorten, zoals 
scholekster en eidereend, nemen de laatste tien jaar echter af. 
O m dat de trends van indicerende vogelsoorten niet eenduidig 
genoeg zijn, kan evenmin een eenduidig beeld van de kwaliteit 
van bepaalde biotopen (moeras, dynamische kustgebieden) 
worden gegeven.

Achtergrond
Figuur 2.33 geeft een geïndexeerde ontw ikkeling van aantallen 
van enkele vogelsoorten die zijn gebonden aan pioniersitua
ties (Kleine-pleviergroep).

I nterpretatie
Ais dynamiek meer ruim te krijgt, dan zullen vooral soorten 
van de Kleine-pleviergroep profiteren. In het benedenrivieren
gebied is vanaf 1990 sprake van een lichte toename; in de Rijn 
fluctueren de aantallen. Natuurontw ikkeling zorgt wel voorde 
kom st van pioniersoorten, maar zodra de vegetatie zich on t
wikkelt, vertrekken de meeste weer. Door de projecten is de 
situatie wel verbeterd ten opzichte van enige decennia gele
den. Meer ruim te voor dynamiek zal de fluctuerende trend 
doen ombuigen naar een stijgende.
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Ontwikkeling zeegras
Zeegrasvelden vormen met hun rijke bodemdierfauna en hun 
belangrijke functie ais opgroeigebied voor jonge 
kreeftachtigen en vis een apart onderdeel van de kustwateren. 
Ook watervogels eten graag zeegras. Beide soorten zeegras 
staan op de Rode Lijst van de Flora.

Ontwikkeling in de Zeeuwse delta
In de jaren zeventig en tachtig kwam nog zo’ n vierduizend 
hectare zeegras voor in de Grevelingen en Oosterschelde. Nu 
is daar vrijwel niets meer van over. In 2000 werd in de 
Grevelingen zelfs helemaal geen zeegras meer aangetroffen.

2.35 Oppervlakte zeegras in Zeeuwse delta
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De belangrijkste oorzaak voor de afname is het verdwijnen 
van de toevoer van zoetwater uit het Hollandsch Diep en de 
Brabantse beken. O m dat d it water -  door de Deltawerken -  
de Grevelingen en de Oosterschelde niet meer bereikt, is het 
water daar te zout geworden voor zeegras.

Ontwikkeling in de Waddenzee
In de Waddenzee kwamen vroeger eveneens duizenden hecta
res zeegras voor. De achteruitgang zette in rond 1930 ais 
gevolg van een wereldwijd uitgebroken ziekte. De zeegrasvel
den hebben zich niet hersteld, wat w ordt toegeschreven aan 
veranderingen in de troebelheid en het proces van erosie en 
sedimentatie na de afslu iting van de Zuiderzee, aan de ver
slechtering van de waterkwaliteit en aan bodemberoerende 
activiteiten, zoals de schelpdiervisserij. Tegenwoordig zijn nog 
slechts enige relicten van de zeegrasvelden te vinden bij 
Terschelling. De kansen op herstel in de Waddenzee worden 
laag ingeschat. De hydro- en morfodynamische condities zijn 
te ongunstig geworden door de afslu iting van de Zuiderzee.

Met de zeegrasvelden is ook de daarmee verbonden specifieke 
fauna verloren gegaan. Zo zijn twee weekdiersoorten (vliezige 
drijfhoren en scheefhoren) en twee vissoorten (zeestekelbaars 
en trompetterzeenaald) verdwenen uit de Waddenzee.

Menselijke belasting van de Noordzee
Scheepvaart, visserij, olie- en gaswinning, w inn ing van opper- 
vlaktedelfstoffen, storten van baggerspecie en m ilita ire oefe
ningen -  d it alles v indt op de Noordzee plaats. De grootste 
aantasting van het natuurlijke ecosysteem van de Noordzee 
w ordt verondersteld een gevolg te zijn van de boomkorvisserij 
(Bisseling et al. 2001). In deze paragraaf w ordt daarom inge
gaan op de gevolgen van visserij voor de visstand. Daarnaast 
is er aandacht voor een relatief nieuwe functie, de opwekking 
van windenergie. Ten slotte kom t het probleem van de oliever- 
ontre in ig ing aan de orde.

Visserij
In 2002 bevonden de paaibestanden van kabeljauw, schol en 
tong zich onder het voorzorgsniveau. De paaibiomassa van 
kabeljauw ligt zelfs ver onder het lim ietniveau. De paaistand 
van tongw erd in de afgelopen jaren gedomineerd door vissen 
afkomstig van het succesvolle broedjaar 1996. Door een te 
hoge visserijdruk is de stand weer to t onder het voorzorgsni
veau gedaald. De verwachting is dat de paaistand zal stijgen 
wanneer de sterke jaarklas 2001 volwassen wordt.
Het gaat al jaren erg slecht met de kabeljauw in de Noordzee. 
Daarom adviseerde de International Council fo r  the Exploration 
o f  the Sea (ICES) de afgelopen twee jaar de visserijdruk op 
kabeljauw drastisch te verlagen en een herstelplan te maken. 
Vergeefs. De visserijdruk is niet verm inderd en de hoeveelheid 
jonge kabeljauw die jaarlijks w ordt geboren, is sterk afgeno
men. Volgens ICES zijn krachtige maatregelen nodig om het tij 
te keren. Ook voor vormen van visserij die kabeljauw ais b ij
vangst hebben, waaronder de boomkorvisserij, zijn maatrege
len nodig.

Definities

V o o rz o rg s n iv e a u  (Bpa):

O m v a n g  p aa ib es tan d  d a t is  b e d o e ld  o m  een 

d u u rz a m e  v is s e r ij v o o r  de h u id ig e  en  

to e k o m s tig e  gene ra ties  te  g a ra n d e re n .

L im ie tn iv e a u  (B lim ):

O m v a n g  p aa ib es tan d  w a a ro n d e r p ro d u c tie  va n  v o ld o e n d e  n a k o 

m e lin g e n  in  gevaar k o m t, o f  w a a rb ij e r  géén  gegevens b es c h ik b a a r 

z i jn  o ve r w a t e r g e b e u rt m e t een  b e s ta n d  o n d e r  deze g rens.
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Belasting door scheepvaart -  TBT
Tributyltin (TBT) is een zeer agressief bestrijd ingsm iddel dat 
sinds het begin van de jaren zeventig w ordt gebruikt in zoge
noemde aangroeiwerende scheepsverf (anti-foulings). Door 
de giftige werking voorkom t TBT de aangroei van algen, zee
pokken en andere zeeorganismen op scheepsrompen. TBT 
lekt uit de verf en kom t terecht in het m ilieu. Vooral op plaat
sen waar veel schepen komen, zoals in havens, hoopt TBT 
zich op in het sediment. Maar ook midden op zee, langs 
scheepvaartroutes, zijn de effecten van TBT te zien.
TBT veroorzaakt al bij zeer kleine hoeveelheden nadelige effec
ten bij mens en dier. Wetenschappelijk onderzoek van onder 
meer het Nederlands Instituu t voor Onderzoek der Zee 
(N IOZ) heeft aangetoond dat TBT de horm oonhuishouding 
van schelpdieren ernstig verstoort: vrouwelijke wulken vor
men mannelijke geslachtskenmerken en worden onvrucht
baar. Deze imposex kan al optreden bij enkele nanogrammen 
(= een m iljardste gram) TBT per liter zeewater. Recent onder
zoek in Duitsland toont aan dat ook bij mensen hormoonver- 
storende effecten kunnen optreden ais zij lage concentraties 
TBT binnenkrijgen.

Veel landen hebben het gebruik van TBT-verf verboden voor 
kleine boten (tot 25 meter). Nederland deed dat in 1990. Eind 
1999 heeft staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat 
een convenant gesloten met de visserijsector. De vissers belo
ven hierin dat ze vanaf begin 2000 geen TBT-verf meer zullen 
gebruiken. Alle overheidsvaartuigen -  behalve die van de mari- 
n e -z i jn  sinds d ie tijd  ookTBT-vrij. De Internationale 
M aritieme Organisatie (IM O) werkt aan een internationaal 
verbod op TBT-verf per 1 januari 2003. Het IMO-verbod geldt 
alleen voor de commerciële vaart.

2.39 T B T  g e m e te n  in o p p e rv la k te w a te r in tw ee  jach th aven s
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Belasting door scheepvaart -  olie
Verontreiniging van de zee door olie kom t onder m eerto t 
u iting door het aanspoelen van met olie besmeurde dode o f 
verzwakte vogels. Met name vogels die veel t ijd  zwemmend 
op zee doorbrengen, zoals de alkachtigen (alken en zeekoe
ien) zijn het slachtoffer.

2.40 O liebevu iling  b ij aangespoelde alkachtigen

20

r-s. i— lo O'* po p“*» i—oo oo oo o  o  O
lo o  ^  oo <N lo o
r-- 00 oo oo O'« O'« o
0>  O '! O '! O '! CO

Bron: RI KZ 2001

Grafiek 2.40 geeft het percentage oliebevuiling bij alle aange
spoelde alkachtigen (alk, zeekoet, kleine alk en papegaaidui- 
ker) langs de Nederlandse Noordzeekust in de winter. Het 
percentage is het aantal met olie bevuilde dieren ten opzichte 
van aangespoelde dieren die niet door olie zijn bevuild.

Achtergrond
De verontreinig ing met olie w ordt voornam elijk veroorzaakt 
door chronische oliebelastingen vanaf het land, door de 
scheepvaart en door olieplatform s en in veel m indere mate 
door scheepsrampen en andere ongelukken! Deze conclusie 
trekt de Werkgroep Olie- en Chemicaliënbestrijding (WOCB). 
Het overzicht is samengesteld op basis van gegevens die 
beschikbaar zijn gesteld door alle instanties die bij het kwali
teitsbeheer van het oppervlaktewater zijn betrokken.

I nterpretatie
Het aandeel van met olie besmeurde alkachtigen is in de peri
ode 1976 to t en met 1997 afgenomen. De afname is het sterkst 
bij kustgebonden soorten en in het waddengebied.
Hoewel de inspanningen om de vervuiling van de kustwateren 
en in het bijzonder het waddengebied terug te dringen, resul
taat lijken te hebben, b lijft o lieverontreiniging van zeevogels 
een probleem.

Belasting door overig menselijk handelen -  windmolenparken 
in zee
In de komende tijd  zullen twee windmolenparken op zee w or
den aangelegd: het proefproject Near Shore Windparke n een 
particulier in itia tie f voor het m ijnbouwvak Q7.

Near Shore Windpark
De vergunningaanvraagprocedure is gestart, het 
Inrichtingsm ilieueffectrapport is in de maak. De bouw is een 
jaar uitgesteld to t 2004. Om  van d it proefproject te leren is 
een uitgebreid m onitorings- en evaluatieprogramma opgezet.

Noordzee mijnbouwvak
Voor het m ijnbouwvak Q7 is in 2002 vergunning afgegeven, 
onder voorwaarde dat de ecologische effecten van d it park zu l
len worden gem onitord. Ook voor d it w indm olenpark geldt 
dat het begin van de bouw is verschoven naar 2004.

2.41 Zoekgebieden w indm olenparken in de Noordzee
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Voor beide parken is op basis van expert judgement ingeschat 
dat zich de volgende (on)gunstige ecologische effecten zullen 
voordoen:
-  Vogels kunnen zich kapot vliegen tegen de w indmolens. 

Ook kunnen windmolenparken een barrière vormen voor 
vogels, om dat ze er niet langs durven te vliegen.

-  Vissen en zeezoogdieren zouden last kunnen hebben van 
de trillingen die de w indm olens veroorzaken.

-  In het w indm olenpark mag niet meer worden gevist. D it kan 
betekenen dat vissen en schelpdieren in het park een toe
vluchtsoord kunnen vinden. Ook kunnen andere soorten 
schelpdieren en vissen verschijnen, om dat de palen een 
andere leefomgeving bieden (‘ rotsachtige’ elementen in 
plaats van zandbodem).

-  W indmolenparken in zee zijn afgesloten voor de visserij en 
zullen zich daardoor ontwikkelen to t 'refugia', waarin soor
ten floreren die elders door visserijactiviteiten worden ver
jaagd o f verstoord. In de buurt van scheepswrakken gebeurt 
d it nu al. Over de verwachte effecten op grotere schaal is 
weinig bekend.

De resultaten van m onitoring van het proefproject zullen door 
de overheid worden gebruikt om bij de bouw van toekomstige 
w indmolenparken randvoorwaarden te stellen, zodat negatie
ve effecten worden voorkomen o f zo klein m ogelijk worden 
gehouden. Dit gebeurt in overleg met andere ministeries en 
natuurorganisaties.
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Doei: Ecologische inrichting van 
de Rijkswateren in 2015
Natuurontwikkeling in het rivierengebied
In ju li 2002 is het rapport Ecologisch rendement van herstel en 
inrichtingsmaatregelen verschenen, waarin een graadmeter is 
ontwikkeld om het ecologisch rendement van maatregelen te 
kunnen meten. In het rapport w ordt het traject van Lobith to t 
aan de Noordzee op ecologisch rendement onderzocht.

2.42 Ecologische toestand van het studiegebied volgens 
de Kaderrich tlijn  Water

Ecologische toestand

Ecotopen 
Flora
Macrofauna 
Vissen 
Vogels

(oranje = ontoereikend, geei = matig).

B ron: R IZA 2002

In d it onderzoek geldt het traject Boven-Rijn, Waal, Boven en 
Beneden Merwede, Oude Maas en Nieuwe Waterweg ais stu
diegebied. Drie typen maatregelen zijn onderscheiden: veran
derde inrichting van het gebied, aanleg van natuurvriendelijke 
oevers en w ijz ig ing van het beheer. Van ruim  tien uiterwaarden 
zijn gegevens verkregen over verandering van de inrichting 
(aanleg nevengeulen o f ontkleien). Het jaar 1990 is gekozen 
ais uitgangssituatie. Het jaar 2000 ais huidige toestand.

Interpretatie tabel 2.43
Uit het onderzoek blijk t dat de bijdrage van de maatregelen 
aan de ecologische toestand niet goed is aan te tonen. De eco
logische kwaliteit van het hele gebied is ontoereikend to t 
matig. De ontw ikkelingsrichting voor zowel de 
biodiversite it/com pleetheid ais ruim telijke samenhang is ech
ter positief.

Ecotopen
Van de ecotopen zijn diverse kenmerkende typen onderver
tegenwoordigd. Vaak is nog niet de helft verwezenlijkt van het 
areaal dat w ordt genoemd in streefbeelden. Tot nu toe bestaat 
slechts ongeveer een kwart van het totale gebied uit natuur
lijke ecotopen. Wel groeien sinds 1990 de arealen van alle 
natuurlijke ecotopen, op moeras na. Toch heeft d it nauwelijks 
geleid to t verbetering van de ruim telijke samenhang, uitge
drukt in de levensvatbaarheid van populaties van kwetsbare 
soorten uit verschillende soortgroepen. De sleutel to t verdere 
verbetering ligt bij het herstel van het areaal natuurlijke 
ecotopen. Om  de doelen in 2015 te halen zal het tem po 
van natuurontw ikkeling om hoog moeten.

Het studiegebied beslaat 26.155 hectare. Het grootste deel 
bestaat uit diep water en grasland. In vergelijking met 1990 is 
het areaal natuurlijke ecotopen met 835 hectare toegenomen, 
van 5.942 naar 6.777 ha. In 2000 kan 265 ha van het areaal van 
het studiegebied ais natuur worden aangemerkt. Het opper
vlak moeras is afgenomen. Het areaal ‘bebouwd en verhard’ is 
nagenoeg gelijk gebleven; de doelstelling van NW3 (1989): 
‘ rivieren vormen groene linten door het landschap’, is 
daardoor niet gehaald.

2.43 V ergelijk ing van de sam enste lling van de na tuurlijke  ecotoopgroepen in 1990 en 2000 
en de streefbeelden voor het studiegebied (ha)

Ecotopen-kaart 1990 Ecotopen-kaart 2000 Streefbeeld

Ondiep zomerbed 390 443 4O2O
Strängen 560 605 9IO
Stranden, slikken en platen 131 183 92O
Rivierduin 132 146 475
Hardhoutooibos 343 342 790
Zachthout-ooibos 829 845 1200
Moeras 543 522 1140
Ruigte 819 96O 2770
Natuurlijk grasland 1905 2439 3340

B ron: R IZA 2002
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2 .4 4  Verge lijk ing  van de ecotopensam enste lling in 1990 en 2000  en de streefbeelden voor het studiegebied (in ha)

Ecotopen-kaart 1990 Ecotopen-kaart 2000 Verschil 2000 -1990 Streefbeeld

Diep water 11390 11384 -6 5395

N atuu rlijk  d iep water 292 292 0

O ndiep zomerbed 390 443 53 4200

Strängen 560 605 45 910

Stranden, slikken en platen 131 183 52 920

Rivierduin 132 146 M 475

H ard h o u too ib os 343 342 -1 790

Zachthout-oo ibos 829 845 16 1200

Productiebos 595 583 -12 0

Moeras 543 522 -21 1140

Ruigte 819 960 140 2770

N atuu rlijk  grasland 1905 2439 534 3340

Akkeren productiegrasland 6739 5914 -825 0

Bebouwing, verhard en kaal substraat 1488 1496 8 2340

totaal 26155 26155 23300

Bron: R IZA 2002

Interpretatie tabel 2.44
Uit de tabel b lijk t dat de veranderingen de goede kant opgaan, 
maar dat de resultaten ontoereikend zijn om het streefbeeld te 
benaderen. Ondiep zomerbed, strängen, stranden, slikken en 
platen, rivierduin, ruigte en grasland zijn sinds 1990 met 10 
to t 30 procent vergroot. Dat is slechts 15 to t 50 procent van 
het areaal dat is beoogd in het streefbeeld. Gunstige uitzonde
ringen zijn strängen en natuurlijk grasland. De doelen daar
voor zijn al voortweederde gehaald. Het areaal ooibos en 
moeras is sinds 1990 met m inder dan 10 procent gegroeid, 
maar toch is daarmee de streefwaarde al voor respectievelijk 
43 en 70 procent bereikt.
N.B. De totalen van de ecotopenkaarten en van de streef
waarde verschillen, doordat bij de begrenzing verschillende 
veronderstellingen zijn gedaan.

Ecologische toestand flora
De ecologische toestand van de flora is ontoereikend in cul
tuurgebieden en matig in natuurgebieden.

2.45 Ecologische toestand flo ra  volgens de Kaderrich tlijn  Water
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Bron: R IZA 2002

Aanleg natuurvriendelijke oevers in de rijkswateren
In de afgelopen vijftien jaar is langs de rijkswateren meer dan 
300 kilometer natuurvriendelijke oever aangelegd. Het streven 
is 1.091 kilometer, wat betekent dat in 2001 het doei voor 40 
procent is gehaald. Ondanks grote verschillen in de regio’s ligt 
het beleid daarmee op schema. Recent is het beleid geëvalu
eerd. Uit het rapport Tien ja a r natuurvriendelijke oevers en wat is 
nu het resultaat? (DWW, Delft 2001) b lijk t dat de ecologische 
baten aanzienlijk zijn. Er blijven echter verbeterpunten.
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2.46 Aantal km aangelegde natuurvriende lijke  
oevers In hoofdwatersystem en

Kwalite it zwevend s to f Maas bij Eljsden

klasse o , 1, 2 klasse 3 klasse

Bron: DWW, 2001

Sanering en onderhoud waterbodems
In het Bestuurlijk Advies Tienjarenscenario Waterbodems, dat 
begin 2002 is uitgebracht, is geconcludeerd dat Nederland te 
maken heeft met een groot probleem op het gebied van de 
waterbodems. Ais geen verandering van aanpak plaatsvindt, 
kunnen de watersystemen hun functies voor veiligheid, water- 
aanvoer en -afvoer, scheepvaart, recreatie en natuur en milieu 
niet meer vervullen.
Het Bestuurlijk Overleg Tienjarenscenario Waterbodems heeft 
daarom de volgende einddoelstelling voor waterbodems 
geformuleerd:
-  onderhoud en aanwas zijn met elkaar in evenwicht;
-  er is geen achterstallig onderhoud;
-  saneringen zijn uitgevoerd;
-  de waterbodem w ordt adequaat beheerd;
-  niet-verspreidbare bagger (te sterk verontreinigd) wordt zo 

m in m ogelijk gestort.
In de vierde Nota waterhuishouding (1998) is bovendien ais 
doelstelling vastgelegd dat vrijkomende baggerspecie ais 
waardevolle grondsto f benut moet kunnen worden voor diver
se toepassingen. Met andere woorden: verwerken en storten 
moet worden beperkt o f zelfs worden vermeden.
Om  dit te bereiken zijn diverse acties genoemd. Van belang is 
in ieder geval de aanpak van de vervuilingsbronnen.
Daarnaast is het van belang om vervuilde waterbodems te 
saneren en om het hergebruik van baggerspecie zoveel moge
lijk te stimuleren.

Bron: RIZA

2.48 Kwalite it zwevend s to f Rijn b ij Lobith
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Nieuwe baggerspecie voldoet aan de eisen voor verspreiding 
o f hergebruik ais grondstof
De aanpak van vervuilingsbronnen die van belang zijn voor de 
waterbodem kwaliteit is in beeld te brengen door de kwaliteit 
van het zwevend s to fte  volgen o fte  monitoren.

In de figuren 2.47, 2.48 en 2.49 is de kwaliteit van het zwevend 
s to f voor drie grote rijkswateren: de Rijn bij Lobith, de Maas 
bij Eijsden en de Schelde bij de Schaar van Ouden Doei, in 
beeld gebracht.

Achtergrond
De concentraties van stoffen worden vergeleken met de voor 
waterbodems geldende kwaliteitsnormen (grenswaarde en 
toetsingswaarde voor de zoete wateren; uniforme gehaltetoets 
voor de zoute wateren). Op deze wijze is de waterbodemkwa
lite it van de zoete wateren onderte  brengen in v ijf  klassen, te 
weten klasse o t /m  4. Klasse o is zeer schoon en klasse 4 is 
sterk verontreinigd.

Ais beoordelingskader voor de ontwikkelingen in zware-meta- 
lengehalten en organische m icroverontreinigingen in zwevend 
s to f wordt de Evaluatienota water gehanteerd. De klasse-inde- 
ling voor de kwaliteit van het zwevend s to f kom t overeen met 
de klasse-indeling voor waterbodems. De bepaling van de 
klassengrenzen is ais volgt:
klasse 0 toetswaarde<= streefwaarde
klasse 1 streefwaarde<toetswaarde<= grenswaarde
klasse 2 
klasse 3

grenswaarde<toetswaarde<= toetsingswaarde 
toets i n gswa a rd e<toetswa a rd e<= i nte rve nt iewaa rd e

klasse 4 toetswaarde> interventiewaarde.

Bij de berekening van de tijdreeksen is per locatie, per jaar, per 
s to f (zeven metalen, som 10 PCB’s en som 10 PAK’s) een toe t
singswaarde bepaald. H ierbij zijn de gehalten gestan
daardiseerd naar gehalten in standaard zwevend stof. Voor de 
zware metalen en de organische m icroverontreinigingen is de 
toetsingswaarde het 90-percentiel van de meetreeks. 
Vervolgens is per jaar per s to f het aantal locaties dat in een 
bepaalde klasse valt, berekend. Het aantal locatie-stofcombi- 
naties is per klasse gesommeerd en omgerekend naar een per
centage door deze som per klasse te delen door het totaal aan
tal locatie-stofcombinaties.

I nterpretatie
Het zwevend s to f in de Rijn en Schelde blijk t bij binnenkomst 
van Nederland een steeds betere kwaliteit te vertonen. Voor de 
Maas geldt d it niet. H ier is sprake van aanzienlijk verontrei
nigd zwevend s to f dat al een reeks van jaren niet meer in kwa
lite it verbetert. Voor de Rijn en Schelde is binnen de klasse o, 1 
en 2 geen kwaliteitsverbetering (verschuiving richting klasse 
o) waarneembaar. Over de regionale waterbodemkwaliteit is 
geen specifieke inform atie beschikbaar. Er is daarom geen 
zicht op de huidige situatie. Wel is op regionale schaal sprake 
van specifiek onderzoek gericht op de effecten van rioolover- 
storten op de waterbodemkwaliteit en de relatie tussen water
bodemkwaliteit en veedrenking (diergezondheid).
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Landelijk overzicht waterbodemkwaliteit
Door een landelijk overzicht van de huidige waterbodemkwa
lite it ontstaat een beeld van de omvang van de waterbodem- 
problematiek. Zo is bijvoorbeeld inzichte lijk te maken hoe 
groot de totale hoeveelheid verontreinigde waterbodem is, in 
hoeverre het onderhoud de aanwas (via zwevend stof) kan 
bijhouden o f hoe groot de hoeveelheid ‘niet-verspreidbare’ 
baggerspecie is.
De getallen die hier worden genoemd, betreffen een optelsom 
van het volume baggerspecie dat toegeschreven kan worden 
aan bestaande saneringsgevallen, achterstallig onderhoud én 
de aanwas in een periode van een jaar.
De aanwas in het zoete water is circa 7 miljoen m 3 zoete bag
gerspecie per jaar. De aanwas en de afvoer van zoute specie 
zijn ongeveer in evenwicht met elkaar.

In de figuren 2.50 en 2.51 en in tabel 2.52 is de landelijke 
klasse-indeling van de waterbodem kwaliteit weergegeven.

2.51
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, 9000s

3 6000 

3000

Landelijke klasse-indeling waterbodem s voor 
zoute baggerspecie verdeeld naar provincie

< UGT
> UGT

Achtergrond
De gebruikte inform atie is gebaseerd op enquêtes onder Bron: Tienjarenscenario waterbodems
waterbeheerders. Deze gegevens zijn gebaseerd op de dataset 
voor het Tienjarenscenario waterbodems. De gegevens berusten 
op verschillende informatiedichtheden en bronnen en variëren 
in betrouwbaarheid. Wel kom t de ordegrootte van de gesom
meerde gegevens overeen met de verwachting. Aangezien er 
geen landsdekkend beeld beschikbaar is, betreft het hier de 
hoeveelheden te baggeren waterbodems in m 3 per provincie.

2.50 Landelijke k lasse-indeling waterbodem s voor 
zoete baggerspecie

Bron: Tienjarenscenario waterbodems
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2.52 O verz ich t hoeveelheden zoete en zoute baggerspecie per provincie

Regio

hoeveelheid waterbodem in 1000 situ m3 

klasse 0 klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4 <UCT >UCT SOM

Drenthe 211 128 853 402 262 1.857

Flevoland 2.667 251 2.987 165 10.153 16.223

Friesland 17-159 7.426 13.748 2.095 936 12.470 165 53-998
Gelderland 6.862 267 1.724 2-543 3.988 15.385

Groningen 150 315 3.9O2 1.449 562 1.956 450 8.784

Lim burg 0 108 I.2O4 917 1.181 3.411

Noord-Brabant 42 378 2.8O7 374 2.918 6.519

N oord-H o lland 1.141 2.752 7.3O3 3.584 3-077 4.145 2.780 24.783

Overijssel 599 534 2.220 2.637 2.127 8.117

U trecht 125 4.570 6.039 2.181 3.598 16.512

Zeeland 368 477 1.227 202 299 3-477 1.677 7.728

Zuid-H o lland 277 281 1.258 10.453 16.503 6.846 801 36.419
SOM 29.602 17.489 45-273 27.004 45-604 28.894 5-873 199-737

Bron: Tienjarenscenario waterbodems

De tabel is gebaseerd op de klasse-eindoordelen volgens het 
Tienjarenscenario waterbodems. E ris geen sprake van een 
landsdekkend beeld. De tabel geeft een indruk van de water
bodemkwaliteit op baggerlocaties. Daarbij is ais normalisatie 
de hoeveelheid onderhoudsspecie omgerekend naar 
gemiddelde hoeveelheid per jaar. Overigens hebben water
schappen locaties vaak gebundeld zodat geen nadere locatie- 
aanduiding dan op waterschapsniveau m ogelijk is. Van loca
ties waar niet gebaggerd w ordt o f gaat worden, zijn geen 
gegevens beschikbaar. Aangenomen mag worden dat veront
reinigde locaties over het algemeen zijn opgenomen in het 
Tienjarenscenario. Maar niet alle verontreinigde waterbodem 
zal worden verwijderd. De niet te verwijderen waterbodem is 
niet opgenomen in het Tienjarenscenario.
Daar staat tegenover dat er naar verwachting ook grote opper
vlakken niet- o f licht verontreinigde waterbodems zijn (b ij
voorbeeld in de Waddenzee o f het Ijsselmeer)

Hoeveelheden eenmalige baggerwerken (met name achter
stallig onderhoud en sanering) tellen één op één door. Zoete 
specie in Friesland is allemaal ais eenmalig opgegeven. De 
achterstand in onderhoud en sanering van meren veroorzaakt 
driekwart van het aanbod van klasse 0-2. D it kom t doordat de 
eigenaar, Domeinen, geen baggerwerk laat uitvoeren. 
O nderhoud is naar gemiddelde hoeveelheden per jaarterug- 
gerekend. D it is de meest opgegeven onderhoudsfrequentie. 
In Noord-Holland is één keer per v ijf  to t tien jaar opgegeven. 
Voor zoute specie in Friesland geldt het omgekeerde: daar 
w ordt acht keer per jaar gebaggerd in de Waddenzee.
De hoeveelheid zoete baggerspecie klasse o in Gelderland is 
vooral afkomstig u it het Waalproject (eenmalig), terw ijl de 
specie klasse 1 in Utrecht vooral van een natuurontw ikkelings
project bij Foosdrecht afkomstig is.

I nterpretatie
Twee zaken vallen direct op: ten eerste de relatief grote hoe
veelheid baggerspecie op de bodem van Friese wateren en ten 
tweede de relatief grote hoeveelheid klasse 3 en 4 baggerspe
cie in het hele land. Het eerste w ordt veroorzaakt doordat de 
Dienst der Domeinen eigenaar is van veel Friese meren, maar 
geen baggerwerk laat uitvoeren en door de relatief grote hoe
veelheid zoute onderhoudsbaggerspecie in het dynamische 
waddengebied. Het tweede verschijnsel is al uitvoerig in 
Bagger in Beeld behandeld en kom t er in het kort op neer dat 
d it vooral een erfenis is uit het verleden, waar ais het even kan 
omheen wordt gebaggerd, gezien de hoge kosten en het 
gebrek aan (betaalbare) verwerkings-en stortcapaciteit voor 
verontreinigde baggerspecie. Overeenkomstig het 
Tienjarenscenario w ordt hard gewerkt aan het oplossen van 
deze problematiek binnen een periode van 25 jaar.
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G ebaggerde locaties en percentage  
u itgevo erde  san erin g en

Achtergrond
De figuren 2.53 en 2.54 geven een overzicht van de onder- 
houds- en saneringsspecie bij verschillende beheerders.
Deze gegevens zijn afkomstig u it de W BM -m onitoring, de 
I PO-rapportage MWLN 2002 en het Saneringsprogramma 
rijkswateren.

Voor de jaren 2003 en 2004 staan de volgende wateren op de 
nom inatie om te worden gesaneerd:
Ketelmeer (oostelijk deel en havens), Hollandse IJssel, Lek, 
Petroleumhaven Amsterdam, Malburgerhaven bij Arnhem, 
Industriehaven Harlingen, havens van Urk en de 
Chemiehaven Rotterdam.

2.53 O v e rz ic h t o n d e rh o u d s s p e d e  bij 
v ersch illen d e  beheerders
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2.54 O v e rz ic h t saneringsspecie  bij ve rsch illen d e  
beheerders
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I nterpretatie
In de loop van de periode 1998 to t en met 2001 b lijft het 
onderhoud en de hoeveelheid gesaneerde baggerspecie in de 
regionale wateren ongeveer gelijk. Het onderhoud in de rijks
wateren b lijft achter ais gevolg van meer inzet bij saneringen 
(met name van het Ketelmeer). Kortom, de hoeveelheid 
achterstallig onderhoud in Nederland ais geheel neemt toe.

Bron: Rijkswaterstaat 2002
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Bestuurlijke organisatie 
en instrum entarium

Wvo-vergunningverlening en -handhaving
Een goed geoutilleerd instrum entarium  en een adequate 
bestuurlijke organisatie zijn randvoorwaarden voor de uitvoe
ring van het waterbeleid in de 21e eeuw. Handhaving en toe
zicht op de vergunningverlening zijn dus van bijzonder 
belang, maar op veel plaatsen worden de doelstellingen voor 
voldoende adequate vergunningen nog niet gehaald, zo blijkt 
u it de Wvo-enquête 2002 over de rijks- en regionale wateren.

3.1 Resultaten W vo-enquête

Wvo-enquête Rijkswateren 

2000 2001 2002*

Wvo-enquête Regionale wateren 

20 00** 2001** 2002**

Vergunningverlening Wvo

aantal vigerende vergunningen 2937 2800 2757 22366 (23) 16604 (16) 30366 09)
aantal verleende vergunningen inclusiefwijzigingen 173 176 167 1406 (24) 1006 (18) 1466 (20)
aantal verleende gedoogbeschikkingen 57 51 47 824 (22) 309 (18) 492 (20)
aantal termijnoverschrijdingen bij ontwerp-beschikking 44 67 80 251 (16) 183 03) 510 (17)
aantal termijnoverschrijdingen bij definitieve beschikking 32 68 74 359 (20) 304 (17) 599 (20)
Handhaving Wvo

Controles
bedrijfscontroles 6785 7463 6909 26395 (20) 29922 09) 30097 (22)
luchtsurveillances 146 148 129
Cijfers RIZA
aantal bemonsteringen door regionale directies 10626 10110 10050
aantal uitgevoerde analyses RIZA-laboratorium 63583 54404 52382
aantal justitiële onderzoeken 63 48 36
Meldingen van derden 986 1009 286 949 09) 4446 (18) 4625 (20)
Gesignaleerde overtredingen 1853 1409 748 4001 (21) 5707 09) 6356 (21)
waarvan ernstig 735 511 361 (16) 676 (16)
waarvan overtreding kernbepaling 515 2642 05)
Strafrechtelijk vervolg*** 243 153 152 453 (22) 867 (20) 727 (20)
Bestuur(srechte) lijk vervolg 487
waarschuwingen 1119 540 406 3526 (22) 3065 (17) 5218 (21)
intrekken vergunning 33 60 1 10 (12) 11 (8)
legaliseren, incl. wijzigen vergunning 10 12 5 81 (22) 47 (6) 36 (8)
bestuursdwang 4 4 3 46 00 112 (9) 53 (M)
dwangsom 10 76 13 162 (M) 292 (16) 160 (17)
actief gedogen M 7 13 132 00 19 (5) 33 (12)
Verleende vergunningen aan eigen dienst 17 10 12 31 (23) 30 05) 17 (17)
Geconstateerde overtredingen eigen dienst 22 22 7 71 (18) 94 (17) 121 (M)

* Op basis van gegevens van negen van de tien regionale RWS-directies.
**  27 Waterkwaliteitsbeherende waterschappen (tussen haakjes is de respons vermeld).

** *  In een aantal gevallen zijn in één proces-verbaal meerdere ernstige overtredingen meegenomen.

Bron: Wvo-enquête
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