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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de voorbereiding in Drenthe voor de laatste planperiode
(2022-2027) van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit als uitvloeisel van de
informatiebijeenkomst over waterkwaliteit aan uw Staten op 27 september 2017.

l. Proces
De voorbereidingen voor de laatste planperiode van de KRW zijn in 2018 van start
gegaan. 2019 zal vooral in het teken staan van regionale en nationale analyses, ge-
biedsprocessen en overleg met partners over doelafleiding en de te nemen maat-
regelen in de laatste planperiode.

Binnen de KRW hebben het Rijk, de provincie en de waterschappen ieder hun eigen
verantwoordelijkheid. Per stroomgebied wordt landelijk een stroomgebiedbeheerplan
opgesteld. De stroomgebiedbeheerplannen worden door het Rijk gerapporteerd aan
de Europese commissie. Drenthe maakt deel uit van de stroomgebieden van de
Eems en de Rijn. Basis voor de stroomgebiedsbeheerplannen vormen de door de
regio opgestelde plannen. Het waterschap stelt daarbij het maatregelpakket vast voor
het oppervlaktewater als onderdeel van het waterbeheerplan. De provincie stelt de
doelen en de begrenzing van de waterlichamen vast.

ln de eerste en tweede periode bestond er nog enige flexibiliteit rond de keuze van
doelen en maatregelen. Bij de huidige derde periode is die flexibiliteit minder. Er is
een resuftaatverplichting: alle doelen moeten eind 2O27 gerealiseerd zijn en de maat-
regelen uitgevoerd. Alleen onder stringente voorwaarden kan hier nog van worden af-
geweken. De keuze van doelen en maatregelen, maar ook de bepaling van begren-
zing, typering en status luisteren daarom voor de laatste planperiode extra nauw.
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Formeel stellen uw Staten eind 2021 de doelen voor oppervlaktewateren en het maat-
regel pakket voor grondwater vast door middel van een regionaal waterprogramma.
Omdat er sprake is van een strak tijdpad gekoppeld aan besluitvorming door het Rijk
willen wij u al in de voorafgaande jaren meenemen in de keuzes die er moeten
worden gemaakt. Daarin worden de volgende stappen onderscheiden.

Najaar 2019 Gedeputeerde Staten (GS) informeren Provinciale Staten (PS)
over uitkomsten regionale en nationale analyses KRW

Voorjaar 2020 GS informeren PS over de uitkomsten van de gebiedsprocessen
en voorgenomen wijzigingen

December 2020 Vaststellen van concept-pakket doelen en maatregelen door water-
schappen en GS

Eerste helft2021 lnspraakprocedure

November-

december 2021

Vaststelling van de doelen voor de oppervlaktewateren en het
maatregelpakket voor grondwater door PS via regionaal water-
programma (onder de vlag van de Omgevingswet)

2. Verurachte veranderingen
De provincie is verantwoordelijk voor het vastleggen van de begrenzing en typering
van de waterlichamen en de bijbehorende kwaliteitsdoelen. Voor een aantal opper-
vlaktewaterl ichamen worden wijzigingen voorzien.

De belangrijkste wijzigingen waarover u eind 2021 moet besluiten betreffen aanpas-
singen van kwaliteitsdoelen. De waterschappen hebben aangegeven dat voor meer-
dere oppervlaktewaterlichamen overwogen wordt om kwaliteitsdoelen aan te passen.
Het aanpassen van kwaliteitsdoelen is soms onontkoombaar, maar is op grond van de
KRW alleen toegestaan in specifieke situaties. Belangrijk is dus om na te gaan of
doelaanpassingen niet voortvloeien uit een onvoldoende inspanning om de doelen te
bereiken, want dat is op grond van de KRW niet toegestaan. Enkele voorgenomen
doelaanpassingen zijn op dit moment al in beeld:
- de twee noordelijke waterschappen brengen op verzoek van het Rijk voor een

aantal waterlichamen de nutriëntennormen in overeenstemming met landelijke
normen voor de desbetreffende watertypes. De waterschappen hebben ons ver-
zocht om vooruitlopend op de definitieve vaststelling in 2021 de nieuwe normen als
werknormen te mogen gebruiken in het waterkwaliteitsportaal;

- voor enkele beken in Drenthe zullen de kwaliteitsdoelen gaan wijzigen omdat het
watertype wordt aangepast naar het nieuwe type moerasbeek.

over andere doelaanpassingen zijn door de waterschappen op dit moment nog geen
concrete voorstellen voorgelegd. Dit zal mede afhangen van de uitkomsten van de
nationale en regionale analyses in de loop van 2019.
De begrenzing van oppervlaktewaterlichamen wordt incidenteel aangepast aan een
recent gerealiseerde nieuwe situatie (bijvoorbeeld door een aangelegde meander).

Voor grondwaterlichamen veranderen de begrenzing en de doelen niet.
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3. Kwaliteit
De kwaliteit van de Drentse wateren is in een eerdere brief aan uw Staten uiteengezet
(20 september 2017). Recente metingen hebben nog geen nieuwe inzichten opge-
leverd. ln algemene zin kan gesteld worden dat de chemische waterkwaliteit in
Drenthe redelijk goed is, omdat het merendeel van de stoffen aan de normen voldoet.
De chemische waterkwaliteit is door uitgevoerde maatregelen ook verbeterd ten op-
zichte van 2009. De ecologische waterkwaliteit is minder goed. Op de meeste locaties
is de toestand nog matig of onvoldoende. Wel is de toestand verbeterd door het uit-
voeren van met name inrichtingsmaatregelen. De verwachting is dat die verbetering
door zal zetten, omdat de ecologie slechts langzaam reageert op de uitgevoerde
maatregelen en veel maatregelen relatief kort geleden zijn uitgevoerd. Verwachting is
wel dat alleen inrichtingsmaatregelen onvoldoende zullen zijn om de doelen te halen.
De waterkwaliteit van de grondwaterlichamen als geheel is goed op orde. Lokaal
worden er wel overschrijdingen gemeten van de normen voor nitraat en gewas-
beschermingsmiddelen. Híerdoor kan lokaal ook de kwaliteit van het oppervlaktewater
negatief beÏnvloed worden, evenals de waterkwaliteit van het gewonnen water door de
drinkwaterbedrijven. lnmiddels zijn in het kader van het zesde Actieprogramma
Nitraatrichtlijn afspraken gemaakt om in vier kwetsbare grondwaterbeschermings-
gebieden maatregelen te nemen gericht op het verlagen van het nitraatgehalte in het
grondwater.

4. Analyses 2018
ln 2018 heeft het accent vooral gelegen op de vraag in hoeverre de regio naast in-
richtingsmaatregelen andere stappen kan zetten om de doelen te halen. Daartoe is op
drie fronten onderzoek u itgevoerd :

o definiëren van de stoffen die de norm overschrijden: de zogenaamde probleem-
stoffen;

. de bronnen van deze probleemstoffen;

. de beschikbare instrumenten en maatregelen om de emissies tegen te gaan c.q. te
beperken, het zogenaamde handelingsperspectief.

Daaruit blijkt dat een regionale inzet niet op alle fronten voldoende perspectief biedt:
. een deel van de normoverschrijdingen wordt veroorzaakt door van nature ver-

hoogde achtergrondconcentraties (barium, arseen, kobalt en zink). Bij de norm-
stelling is hier geen/onvoldoende rekening mee gehouden;

. het ontbreken van regionale instrumenten om normoverschrijdingen te voorkomen
(zware metalen, PAK en gewasbeschermingsmiddelen);

. een aantal bronnen hebben een regio overschrijdende herkomst of oorzaak waar-
door een landelijke/Europese aanpak nodig is (PAK, kwik, gewasbeschermings-
middelen en zink).

Regionale inzet op de nutriëntenbelasting biedt meer perspectief. De belangrijkste
bron is hier de landbouw dan wel een rioolwaterzuiveringsinstallatie afhankelijk van de
locatie. ln agrarische gebieden moet voor fosfor rekening gehouden worden met de
langdurige nalevering vanuit de bodem. Daarbij speelt ook de actuele en historische
bemesting een belangrijke rol. Voor stikstof geldt dat met name de actuele bemesting
nog een belangrijke bron is. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) kan bij het
verder verbeteren van de waterkwaliteit een belangrijke rol spelen.



4

5. Hoe nu verder
ln 2019 zullen de regionale analyses worden afgerond. Het Planbureau voor de Leef-
omgeving zal een analyse uitvoeren naar de effecten van voorgenomen maatregel
pakketten in relatie tot de KRW doelen. Ook het effect van (potentiële) DAW-
maatregelen zal worden meegenomen. De resultaten zullen worden besproken in ge-
biedsprocessen die ingevuld worden door de waterschappen. ln het najaar 2019
zullen wij u verder over de voortgang informeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

ris voorzitter

km/coll


