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Onderwerp: Voortgangsrapportage KRW

Geachte voorzitter/leden,

De Europese Kader Richtlijn Water (KRW) heeft tot doel de kwaliteit van het opper-
vlaktewater (zowel chemisch als ecologisch) en de kwaliteit en kwantiteit van het
grondwater te verbeteren. De maatregelen om dit te realiseren hebben een resul-
taatsverplichting en de doelen moeten uiterlijk in2027 zijn bereikt. Daarvoor zijn drie
planperiodes beschikbaar.
Op dit moment zijn wíj halveruvege de uitvoering van de eerste planperiode, die loopt

tot eind 2015. Er volgen nog twee planperiodes tot2027.
leder jaar wordt de voortgang van de uitvoering van KRW-maatregelen op landelijk
niveau gerapporteerd als onderdeel van de jaarlijkse rapportage aan de

Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van het NationaalWaterplan.
Daarnaast is in 2012 door het Rijk gerapporteerd richting Brussel, de zogenaamde
KRW-midterm review. De regio heeft hiervoor informatie over de voortgang aange-
leverd aan het Rijk.

ln 2012 bent u over de voortgang van de KRW-maatregelen in Drenthe geÏnformeerd

(brief met kenmerk 4913.512012008226).lnmiddels zijn wij een jaar verder en willen wij

u opnieuw informeren over de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van

maatregelen, maar evenzeer over de stappen die de komende twee jaar worden gezet

op weg naar de volgende planperiode. Daarvoor hebben wij de notitie "KRW voort-
gangsrapportage 2013 provincie Drenthe" opgesteld, die u hierbij aantreft.

Hoogachtend,

Staten van Drenthe,

B

secretaris



KRW voortgangsrapportage 2013 provincie Drenthe 

 

1. Inleiding 

 

De Europese Kader Richtlijn Water (KRW) heeft tot doel de kwaliteit van het oppervlaktewater (zowel 

chemisch als ecologisch) en de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater te verbeteren. De maat-

regelen om dit te realiseren hebben een resultaatsverplichting en de doelen moeten uiterlijk in 2027 

zijn bereikt. Daarvoor zijn drie planperiodes beschikbaar.  

Op dit moment zijn we halverwege de uitvoering van de eerste planperiode, die loopt tot eind 2015. Er 

volgen nog tweee planperiodes tot 2027.  

 

Ieder jaar wordt de voortgang van de uitvoering van KRW-maatregelen op landelijk niveau gerap-

porteerd als onderdeel van de jaarlijkse rapportage aan de Tweede Kamer over de voortgang van de 

uitvoering van het Nationaal Waterplan. Daarnaast is in 2012 door het rijk gerapporteerd richting  

Brussel, de zogenaamde KRW-midterm review. De regio heeft hiervoor informatie over de voortgang 

aangeleverd aan het Rijk.  

 

In 2012 bent u over de voortgang van de KRW-maatregelen in Drenthe geïnformeerd (brief met  

kenmerk 49/3.5/2012008226). Inmiddels zijn we een jaar verder en willen we u opnieuw informeren 

over de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van maatregelen maar evenzeer over de 

stappen die de komende twee jaar worden gezet op weg naar de volgende planperiode.  

 

 

2.  Werking Kaderrichtlijn water 

 

2.1. Deelstroomgebieden (zie bijlage 1) 

De implementatie van de KRW is in Nederland georganiseerd via stroomgebieden van de grensover-

schrijdende rivieren. De provincie Drenthe heeft te maken met de deelstroomgebieden Rijn Noord, 

Rijn-Oost en Nedereems. Het afgelopen jaar is Rijn-Midden samengevoegd met Rijn-Oost. Elk deel-

stroomgebied kent een Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) waarin bestuurders met elkaar afspraken 

maken en besluiten nemen over het proces en de geleverde producten. 

 

2.2. Waterlichamen (zie bijlage 1) 

Binnen de KRW wordt gebruik gemaakt van een indeling in waterlichamen van zowel het oppervlak-

tewater als het grondwater. Binnen Drenthe worden daarbij 27 oppervlaktewaterlichamen en 4 grond-

waterlichamen onderscheiden. Voor zowel grondwaterlichamen als voor oppervlaktewaterlichamen 

zijn doelen vastgesteld en zijn afspraken gemaakt over de te nemen maatregelen om die doelen te 

realiseren.  

 

 

3.  Verantwoordelijkheden 

 

Het Rijk is verantwoordelijk voor zowel de rijkswateren als ook voor generieke maatregelen gericht op 

het realiseren van de KRW-doelen. Daarbij kan gedacht worden aan de milieuwetgeving en bijbeho-

rende programma's die invloed hebben op de te realiseren KRW-doelen zoals het nitraatactiepro-

gramma. Daarnaast is het Rijk verantwoordelijk voor de rapportage richting Brussel (Stroomgebied-

beheerplan (SGBP)).  

 

  



De provincie is verantwoordelijk voor het vaststellen van de doelen voor het grondwater en het opper-

vlaktewater én voor de uitvoering van regionale grondwater maatregelen. Het gaat dan vooral om 

maatregelen ter bescherming van grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening en 

maatregelen gericht op voldoende grondwater in natuurgebieden (verdrogingsbestrijding).  

 

Het waterschap is verantwoordelijk voor het uitvoeren van regionale maatregelen gericht op het op-

pervlaktewater, zoals het realiseren van natuurvriendelijke oevers en vispassages, het verminderen 

van belastingen door rioolwaterzuiveringsinstallaties, het aanpakken van riooloverstorten etc.  

 

In de uitvoering is er veelal sprake van een nauwe samenwerking tussen provincie en waterschap 

daar waar het integrale projecten betreft waarbij meerdere doelen worden gerealiseerd. Afstemming 

over en weer is dan ook gemeen goed geworden in de afgelopen planperiode. Zo is bijvoorbeeld bij 

de herijking van de EHS het realiseren van de KRW doelstellingen een belangrijk gegeven geweest.  

 

 

4. Samenhang andere dossiers 

 

Voldoende en schoon grond en oppervlaktewater, duurzame watersystemen en de bescherming van 

het drinkwater voor de toekomst. Dat zijn, heel in het kort, de belangrijkste doelstellingen van het  

Europese beleidsdossier 'Kaderrichtlijn Water' (KRW) en het nationale beleidsdossier ‘Waterbeheer 

21e Eeuw’ (WB21).  

Als onderdeel van het WB21 proces zijn waterbergingsgebieden aangelegd, is de normering voor 

wateroverlast bepaald en heeft de provincie kijkend naar de toekomst een beekdalvisie opgesteld.  

Om in voldoende mate te kunnen anticiperen op klimaatsveranderingen is op 28 juni 2011 de Deltawet 

aangenomen. Deltawet richt zich op de bescherming tegen hoog water en het op orde houden van de 

zoetwatervoorziening. Voor Drenthe is daarbij vooral de zoetwatervoorziening van belang.  

Naast specifieke waterdossiers is ook wetgeving op gebied van natuur mede bepalend voor de reali-

satiemogelijkheden van de wateropgave. Zo is bij de herijking van de EHS de KRW opgave mede 

bepalend geweest voor de begrenzing van de EHS. In die context kan ook het Natura2000 dossier 

worden genoemd waar maatregelen worden geformuleerd gericht op realisatie van de gewenste na-

tuurdoelen.  

In bijlage 2 is een beknopt overzicht gegeven van het proces in 2014 en 2015 op bovengenoemde 

dossiers.  

 

 

5.  Voortgang 

 

5.1. Landelijk overzicht 

De uitvoering van maatregelen uit de stroomgebiedbeheersplannen vordert gestaag. Inmiddels is 

meer dan de helft van de KRW-maatregelen gerealiseerd. Wel zijn in 2012 diverse maatregelen ge-

faseerd tot na 2015 of vervangen door andere maatregelen. De volledige KRW-opgave zal in 2015 

nog niet zijn gerealiseerd. Oorzaken hiervan zijn vooral vertraging bij grondverwerving en onduidelijk-

heid over de gevolgen van decentralisatie natuur en herijking EHS. De maatregelen die niet voor 2015 

zijn gerealiseerd zullen doorgeschoven worden naar de volgende planperiode.  

 

5.2. Voortgang in Drenthe 

De waterschappen in Drenthe zijn verantwoordelijk voor de maatregelen gericht op het verbeteren van 

de oppervlaktewaterkwaliteit. Het aantal in uitvoering en afgeronde maatregelen lag eind 2012 net 

boven de 60%. Eind 2015 zal het grootste deel van het voorgenomen maatregelenpakket in Drenthe 

zijn gerealiseerd.  



Dat geldt echter niet voor alle maatregelen. Vooral maatregelen die deel uitmaken van complexe pro-

jecten waarvoor ook grondverwerving nodig is vragen meer voorbereiding. Daarnaast zijn er ook 

maatregelen waarbij twijfels zijn ontstaan over de effectiviteit. Deels zijn er andere maatregelen voor in 

de plaats gekomen (bijvoorbeeld aanpassen rioolwaterzuiveringsinstallaties door waterschap Hunze 

en Aa's in plaats van de aanleg van spuitvrije zones). Daarnaast zijn maatregelen uitgesteld in af-

wachting van de discussie over doelen en effectiviteit (effectiviteit aanleg natuurvriendelijke oevers 

(zie tabel (*)).  

 

De provincie zelf is verantwoordelijk voor de regionale maatregelen gericht op het realiseren van de 

goede grondwatertoestand. Onderscheid kan worden gemaakt in maatregelen gericht op de verdro-

gingsbestrijding en maatregelen gericht op het beschermen van grondwaterwinningen ten behoeve 

van de drinkwatervoorziening.  

In de lopende planperiode gaat het in Drenthe om de volgende gebieden: Fochteloërveen,  

Bargerveen, Dwingelderveld, Drents Friese Wold en Drentsche Aa. Vertraging is opgetreden in de 

aanpak vanwege rijksbezuinigingen op grondaankoop en inrichtingskosten (zie tabel (**)).  

Inmiddels zijn de maatregelen in zowel het Fochteloërveen als het Dwingelderveld bijna afgerond. In 

de andere gebieden zal in 2015 de uitvoering wel zijn gestart maar nog niet zijn afgerond.  

Om in de toekomst grondwaterwinningen beter te kunnen beschermen is voor elke grondwaterwinning 

een gebiedsdossier opgesteld. De bijbehorende uitvoeringsplannen zijn inmiddels afgerond. Die  

vormen de basis om te komen tot een maatregelenpakket in de komende planperiode (2015-2021).  

 

 

In onderstaande tabel is op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de voortgang van de maatregelen. 

  

 

Maatregel Voortgang 

Hermeandering (km)  

Natuurvriendelijke oevers (km) (*) vertraging door discussie 
effectiviteit 

 

Vispasseerbaar, stuwen etc (aantal)  

Rioolwaterzuiveringsinstallaties aanpassen  

Afkoppelopgave  

Gedifferentieerd onderhoud  

Verwijderen verontreinigde bagger  

Gebiedsdossiers  

Aanpak verdroging N2000 (**) vertraging grondverwerving 

 

 

 

6.  Proces 2
e
 planperiode (2015 – 2021) 

 

6.1. Activiteiten 2013 

In het afgelopen jaar is zowel door de waterschappen als de provincies hard gewerkt aan het be-

schrijven van de actuele toestand van het grond- en oppervlaktewater. Er is veel energie gaan zitten 

in het afstemmen van meetmethodes en het landelijk uniform maken van de resultaten. Daartoe wordt 

gebruik gemaakt van landelijke databanken en analyse instrumenten. De resultaten van de toe-

 Conform planning 

 Vraagt aandacht 



standsbeschrijvingen zijn gebruikt om samen met partners in gebiedsbijeenkomsten (gehouden in het 

najaar van 2013) te komen tot een set van maatregelen om in de komende planperiode de KRW- 

doelen te halen. Verwachting is dat de maatregelen uit de 2
e
 planperiode op hoofdlijnen een voort-

zetting zullen zijn  van de maatregelen uit de 1
e
 planperiode. Op onderdelen zal bijstelling plaats  

vinden.  

 

Bij de actualisatie van KRW-maatregelen wordt nog meer dan in de vorige planperiode gestreefd naar 

maximale synergie met maatregelen ten behoeve van andere beleidsdoelen of -thema's, zoals het 

deltaprogramma zoet water, regionale wateroverlast (WB21), Natura2000 en het Deltaplan Agrarisch 

Waterbeheer (DAW).  

 

6.2. Toestand grond- en oppervlaktewater 

Provinciebrede gegevens over de kwaliteit van het oppervlaktewater zijn nog niet beschikbaar gesteld 

door de waterschappen. Met name de uniformering naar nieuwe landelijke normen hebben meer tijd 

gevraagd dan voorzien. Wel hebben de waterschappen op hoofdlijnen informatie verstrekt over de 

toestand van het oppervlaktewater. Daarin is een lichte kwaliteitsverbetering zichtbaar. Wat het daarbij 

gecompliceerd maakt is dat de periode waarin gemeten is nog te kort is om goede conclusies te  

trekken ten aanzien van de structurele verbetering van de waterkwaliteit. De definitieve beoordeling 

van de oppervlaktewaterkwaliteit komt begin 2014 beschikbaar.  

 

De eerste conceptresultaten van de kwaliteit van het grondwater zijn inmiddels wel beschikbaar. Op 

basis daarvan wordt geen verandering van de goede toestand voor het grondwater verwacht. Het 

nitraatgehalte van het regionale grondwater is aan de hoge kant. Op meerder plekken wordt de norm 

voor zowel nitraat als bestrijdingsmiddelen overschreden. Het grondwater voldoet echter conform de 

KRW wel aan de goede toestand.  

De normoverschrijdingen zorgen lokaal voor een bedreiging van de doelen voor het oppervlaktewater 

en voor de grondwaterwinningen (drinkwater). Een tekort aan grondwater zorgt voor verdroging van 

natuurgebieden.  

 

6.3. Vervolgstappen 

Om uiteindelijk te komen tot een tweede stroomgebiedbeheerplan (SGBP-2) is landelijk een tijdpad 

afgesproken. Binnen dat tijdpad zal iedere betrokken overheid zijn plannen moeten aanpassen voor 

zover betrekking hebbend op de KRW.  

 

28-02-2014  Opleveren maatregelen en toestand ten behoeve van behandeling RBO's 

 

maart 2014 GS/PS Informeren GS en PS over uitkomsten KRW-proces 

 

april/mei 2014 RBO Behandeling RBO's 

 

juli/aug 2014 GS Opstellen ontwerp partiële herziening Omgevingsvisie (onderdeel KRW) 

 

sept/okt 2014 PS PS om advies vragen   

 

01-11-2014 GS Vaststellen ontwerp partiële herziening Omgevingsvisie (onderdeel KRW) 

22-12-2014 GS Ter visielegging ontwerp partiële herziening Omgevingsvisie (onderdeel KRW) 

01-09-2015 GS  Verwerken inspraakreacties 

01-11-2015 PS Vaststellen partiële herziening Omgevingsvisie (onderdeel KRW) 

 

22-12-2014 Rijk Vaststellen definitieve SGBP-2  



 



Bijlage 1 

Deelstroomgebieden, oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen. 

 

 

 
 

  



Bijlage 2 

 

 KRW Deltaprogramma WB21 Natura2000 

1
e
 

helft 

2014 

Maatregelenprogramma 

opstellen 

Beleidskeuzes en maat-

regelenprogramma op-

stellen 

Vaststellen omgevings-

visie met onder andere 

beekdalbeleid. 

 

Opstellen maatregelepro-

gramma Natura2000 be-

heerplan. 

 

Vaststellen Programma-

tische Aanpak Stikstof 

(PAS) 

2
e
 

helft 

2014 

Ontwerp Waterplannen  Inspraakprocedure Delta-

beslissing 

 

Vaststellen Deltabe-

slissing (Rijk) 

Pilots beekdalvisie Vaststellen Natura2000 

beheerplannen 

1
e
 

helft 

2015 

Inspraak procedure  Evaluatie beekdalpilot Uitvoeren programma 

2
e
 

helft 

2015 

Vaststellen water-

plannen (*) 

   

 

(*) SGBP voor Rijk, waterbeheerplan door waterschap en partiele herziening Omgevingsvisie 

voor onderdeel KRW door provincie 

 




