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Europa heeft in EU-verband doelen vastgesteld om de waterkwaliteit van het 
oppervlaktewater en grondwater op orde te hebben in 2027. Via landelijke en 
provinciale beleidsplannen wordt dit door vertaald naar waterbeheerplannen van  
waterschappen.  
De doelen voor onze beken en kanalen worden voor het overgrote deel bepaald door 
de KRW. We willen onze beken, sloten, vennen en stadswateren zo inrichten dat 
verschillende soorten planten en dieren die hier van nature voorkomen, er goed 
kunnen leven. Dit stelt eisen aan de fysisch-chemische en ecologische waterkwaliteit, 
en aan inrichting en stroming. Binnen de KRW is aangegeven welk type herstel het 
best past bij de gewenste ecologische ontwikkeling van een watergang.  
 
Planburo voor de Leefomgeving (PBL) 
Het PBL heeft geëvalueerd of de maatregelen in de nu ter inzage liggende 
stroomgebiedbeheerplannen voldoende zijn om de gestelde doelen voor 2027 te halen. 
Deze tussentijdse rapportage gaat vooral over de regionale wateren. Omdat de 
overmaat aan nutriënten in veel wateren een goede ecologische kwaliteit in de weg 
staat, heeft het PBL ook de effecten op de waterkwaliteit van het nieuwe mestbeleid 
(het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn) en van maatregelen op 
rioolwaterzuiveringsinstallaties meegenomen in deze evaluatie.  
 
Uit deze evaluatie is geconcludeerd dat de geplande maatregelen in veel wateren 
onvoldoende zijn om de KRW doelen te halen. De waterkwaliteitsverbetering dreigt ver 
achter te blijven bij de gestelde doelen. Enerzijds zijn meer maatregelen nodig mbt 
rioolwaterzuivering en anderzijds zijn integraal afgestemde maatregelen met de 
agrarische sector nodig: Het PBL heeft het over een mix van maatregelen die onder 
andere in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer kunnen worden opgepakt. 

Water Natuurlijk in Algemeen Bestuur De Dommel 
We hebben in het Algemene Bestuur van 15 juli vragen gesteld wat het waterschap 
voor plannen heeft c.q. maakt om aan de KRW-doelen te voldoen in 2027. Verbetering 
van de waterkwaliteit (fysisch-chemische en ecologisch) is lastig, kostbaar en vraagt 
veel tijd en samenwerking met derden. Het gaat immers om verschillende 
vervuilingsbronnen RWZI’s en overstorten, landbouwsector, bedrijven, naast een 
goede inrichting van de beeksystemen.  

Om niet straks te constateren dat er ‘te weinig tijd’ is om de doelen te halen hebben we 
het waterschap gevraagd om een integraal Plan van Aanpak op te stellen waaruit 
duidelijk wordt welke doelen we wanneer worden bereikt. Daaruit moet ook duidelijk 
worden wat de restopgave mbt de waterkwaliteit is en welke extra maatregelen nog 
nodig zijn. Met dit overzicht kan het bestuur onderbouwd besluiten nemen over 
eventuele extra maatregelen in samenwerking met andere stakeholders. 
In het Algemeen Bestuur van 23 sept is in het Beleidsplan 2016 – 2020 opgenomen 
dat dit Plan van Aanpak KRW-doelen wordt opgesteld.  
 
Ter toelichting: 
KRW 
De KRW beoordeelt de biologische kwaliteit van een waterlichaam aan de hand van 
maatlatten voor algen, macrofauna, vissen en waterplanten. In 2013 scoorde vijf 
procent - van de beoogde 100 procent - van de Nederlandse regionale wateren positief 
op alle vier de maatlatten. Dit wordt in 2027 naar verwachting vijftien procent, indien 
alle maatregelen uit de stroomgebiedbeheerplannen voor 2016-2021, het vijfde 
actieprogramma Nitraatrichtlijn en op rioolwaterzuiveringsinstallaties worden 



 

 

uitgevoerd. Dit betekent dus dat de KRW-einddoelen die Nederland zichzelf heeft 
gesteld met de thans voorgenomen maatregelen in 2027 in veel wateren niet gehaald 
worden. 

Overigens ligt het aandeel regionale wateren dat goed scoort op één van de maatlatten 
hoger, maar evenmin op 100 procent: 20-40 procent in 2013 en 35-50 procent in 2027. 

Voor elk watersysteem waar in 2027 de doelen niet worden gehaald, moet Nederland 
kiezen: inzetten van extra maatregelen of verlaging van de doelen. Mocht Nederland 
ervoor kiezen de doelen voor een aantal wateren binnen de KRW te verlagen, dan is 
een uitgebreide verantwoordingsprocedure richting de Europese Commissie vereist. 

Nederland kan ook kiezen voor extra maatregelen om de huidige KRW-doelen 
dichterbij te brengen. Het gaat daarbij vooral om het verder verminderen van de 
belasting met nutriënten uit de landbouw. Daarnaast zijn inrichting en 
beheermaatregelen van belang. De effectiviteit van maatregelen is afhankelijk van de 
situatie ter plaatse. Overheden zullen daarom samen met land- en 
tuinbouworganisaties en andere betrokken partijen moeten zoeken naar de meest 
effectieve (mix van) maatregelen. Regie van het Rijk is hierbij nodig omdat ingrepen op 
een bepaalde plaats de mogelijkheden elders kunnen beperken of juist vergroten. 
Bovendien moet het Rijk verantwoording afleggen aan de Europese Commissie. 

Maatregelen in de landbouw kunnen worden opgepakt in samenhang met het 
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Voor de financiering kunnen ook de beschikbare 
gelden uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Nederland en het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid worden gebruikt. Om het invoeren van de 
maatregelen te stimuleren zou verder een meer directe koppeling tussen 
waterschapsheffing en milieuverontreiniging, bijvoorbeeld in de vorm van een bonus-
malusregeling, kunnen helpen. 

Voor meer informatie oa. over de stand van onze Dommel beken: 

 www.waterkwaliteitsportaal.nl 

Www.pbl.nl 

Www.helpdeskwater.nl 

 

 

 

 


