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Samenvatting
Voldoende voor Gezond Water?!
Zowel een vraag als een uitdaging. Enerzijds de vraag of we voldoende weten over het functioneren
van onze watersystemen en anderzijds de uitdaging om voldoende te doen teneinde de ambities
waar te kunnen maken. In deze RBO-nota 2020 zet het Regionaal Bestuurlijk Overleg Schelde de
stand van zaken op een rijtje en wordt in beeld gebracht wat er nodig is om in 2027 tot een goede
toestand voor grond- en oppervlaktewaterlichamen te komen. De RBO-nota 2020 vormt daarmee de
bestuurlijke bouwsteen voor de derde generatie water(beheer)programma’s voor de Europese
Kaderrichtlijn Water 2022-2027 binnen het stroomgebied van de Schelde, die eind 2021 definitief
vastgesteld dienen te zijn.
Indeling in waterlichamen
Het grond- en oppervlaktewater is ingedeeld in zogenaamde waterlichamen. Die waterlichamen
vormen de basis voor de keuze van doelen en maatregelen. De meeste oppervlaktewaterlichamen
zijn gegraven en hebben daarmee de status ‘kunstmatig’. De overige waterlichamen zijn door
menselijk ingrijpen aangepast en hebben daarom de status ‘sterk veranderd’. Het grondwater
bestaat uit vijf waterlichamen die begrensd zijn op basis van chloridegehalte en diepteligging.
Toestand
Geen van de oppervlaktewaterlichamen in het stroomgebied verkeert in een goede toestand. Dit is
vooral een gevolg van belasting met verontreinigingen en een ontoereikende hydromorfologie
(natuurlijkheid van bodem, oevers en waterstroming). Voor de Rijkswateren zien we dat de
geleidelijke verbetering van de toestand met name voor de biologische parameters doorzet. Bij de
waterschappen zien we nauwelijks verdere verbetering ten opzichte van 2015, waarbij waterschap
Scheldestromen zelfs een achteruitgang van de biologische kwaliteit signaleert. Een duidelijke
oorzaak is daarvoor niet gevonden. De ontwikkeling van de visstand onderscheidt zich in positieve
zin en laat wel een doorgaande stijgende lijn zien.
De grondwaterlichamen zijn en blijven over het geheel genomen in een goede toestand. Wel laten
de regionale testen zien dat grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen hier en daar vragen
om anti-verdrogingsmaatregelen en verder laat de geleidelijke toename van bestrijdingsmiddelen
en opkomende stoffen in grondwater zien dat waakzaamheid geboden is.
Doelen
Elke nieuwe plancyclus wordt bekeken of nieuwe inzichten aanleiding geven tot technische
doelaanpassing (lees: lagere of hogere doelwaarden vaststellen). Dit is voor waterschap Brabantse
Delta en Rijkswaterstaat aanleiding geweest de doelen voor een aantal waterlichamen technisch
aan te passen. Hoewel duidelijk is dat de doelen voor de brakke binnenwateren aanpassing
behoeven, is de kennis over het functioneren van brakke wateren nog onvoldoende om voor de
waterlichamen binnen het beheergebied van waterschap Scheldestromen nieuwe doelen af te
kunnen leiden. In de periode tot vaststelling van het stroomgebiedbeheerplan wordt bezien in
hoeverre de uitkomsten van de Kennisimpuls brakke wateren alsnog gebruikt kunnen worden voor
een onderbouwde technische doelafleiding. Om deze doelen nog op te kunnen nemen in de
definitieve plannen zal uiterlijk in april 2021 een bestuurlijk besluit genomen moeten worden over
de nieuwe doelen.
Maatregelen
Het opgenomen maatregelpakket is een voornemen van de individuele organisaties die zijn
betrokken bij de uitvoering van de KRW. De maatregelpakketten worden definitief door de
afzonderlijke besturen begin november 2020 vastgesteld.
Het maatregelpakket voor de oppervlaktewateren is gericht op ecologische verbetering van de
waterkwaliteit. De maatregelen zijn gericht op het fysiek herstellen van watersystemen zoals beeken kreekherstel, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en vispassages. Verder worden
maatregelen genomen ter verbetering van de chemische waterkwaliteit in relatie tot prioritaire
stoffen, voedingsstoffen (nutriënten) en gewasbeschermingsmiddelen/bestrijdingsmiddelen. De
regionaal genomen maatregelen ondersteunen het generieke beleid op dat gebied.
De maatregelen voor de grondwaterlichamen richten zich op het verbeteren van de kwantitatieve
toestand en het tijdig signaleren van eventuele chemische verontreiniging.

Eindversie RBO-Schelde 22 juni 2020

4

RBO-nota 2020

Uit de uitgevoerde watersysteemanalyses volgt dat er sprake is van een grote opgave in het
verminderen van belasting met nutriënten vanuit landbouwgronden. Nu nationale regelgeving op het
gebied van mest en bestrijdingsmiddelen niet afdoende blijkt te zijn om de KRW-doelen te halen, is
de vraag hoe we tot effectievere maatregelen kunnen komen en wie daarvoor de aangewezen partij
is. Vanuit de agrarische sector zelf wordt ingezet op regionale programmering voor het Deltaplan
Agrarisch Waterbeheer. Verdere uitwerking en afstemming van dit traject vindt plaats binnen de
Delta-aanpak Waterkwaliteit.
Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat ‘Voldoende voor Gezond Water’ in 2027 een gegeven is.
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1.

Inleiding

1.1

Aanleiding

De titel van deze RBO-nota 2020 maakt duidelijk dat we niet alleen een ambitie, maar ook vragen
hebben. De ambitie hebben we al eerder met elkaar vastgelegd: we gaan voor een goede toestand
van het water in het Scheldestroomgebied. Daar houden we aan vast: Voldoende voor Water!
Daarnaast lopen we tegen een aantal vragen aan. Weten we voldoende over het water dat we in
beheer hebben en doen we wel genoeg om de ambities waar te maken: Voldoende voor Water?
In deze nota zetten we de stand van zaken op een rijtje en bepalen we met elkaar wat er nodig is om
de goede toestand in 2027 te bereiken.
Deze nota vormt de bestuurlijke bouwsteen voor de derde generatie water(beheer)programma’s voor
de Europese Kaderrichtlijn Water 2022-2027 binnen het stroomgebied van de Schelde, die eind 2021
definitief vastgesteld dienen te zijn (ontwerp-plannen voor 1 november 2020). Het derde nationaal
stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 vormt de nationale verantwoording aan de Europese Commissie.
De KRW-opgave voor het Scheldestroomgebied wordt hierin opgenomen. Het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de opstelling en de vaststelling daarvan. De
onderliggende regionale water(beheer)programma’s en de plannen van Rijkswaterstaat vormen de
belangrijkste basis voor het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027. Aan het eind van het derde
stroomgebiedbeheerplan (2027) moeten de maatregelen om de doelen te halen uitgevoerd zijn.
Voorafgaand aan het opstellen van deze nota werd op 9 september 2019 een bestuurlijk minisymposium georganiseerd voor de belangrijkste belangenpartijen met als doel te praten over
waterkwaliteit. Centrale vragen daarbij waren: Voldoen we in 2027 aan de eisen van de KRW?,
Hebben we in het Scheldestroomgebied een groot probleem?, Hebben we elkaar nodig om een goede
waterkwaliteit te bereiken in 2027? In 2020 worden de voorstellen voor de regionale plannen
nogmaals besproken met de belangrijkste belangenpartijen.
Bestuurders in het Schelde stroomgebied hebben besloten om de RBO-nota uit 2007 en 2014 te herzien
en deze herziening vast te leggen in een compacte RBO nota 2020.
Om in Nederland de waterkwaliteitsdoelen uiterlijk in 2027 te bereiken is een intentieverklaring
Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater opgesteld. Deze komt voort uit de gezamenlijke ambitie
voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. Op nationaalen regionaal niveau zijn een watersysteemanalyses uitgevoerd. Hierin hebben het rijk, de regio,
stakeholders, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten, samen gewerkt aan een
gemeenschappelijke kennisbasis. Parallel hieraan is de Kennisimpuls gestart. Hierin is onder meer
gestart met het vergroten van de kennis over het functioneren van brakke wateren.
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Figuur1: Overzicht Scheldestroomgebied
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1.2

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)

De Europese Kaderrichtlijn Water vereist dat lidstaten streven naar een goede toestand van alle
waterlichamen. Het oppervlaktewater moet daarvoor voldoen aan de normen voor chemische stoffen
en kwaliteitseisen met bijbehorende getalswaarden voor de biologische soortgroepen:





Vissen
Waterplanten en fytobenthos (overige waterflora)
Algen (fytoplankton)
Ongewervelde waterdieren (macrofauna)

Het grondwater dient te voldoen aan de juiste chemische samenstelling (drempelwaarden) en dient
kwantitatief op orde te zijn.
Op uitvoering van maatregelen voor het behalen van KRW-doelen rust een resultaatsverplichting.
Nederland moet uiterlijk 2027 voldoen aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water. In de eerste
planperiode bleek dat een goede toestand niet haalbaar was voor 2015. Daarom maakt Nederland
gebruik van de uitzonderingsbepaling voor het faseren van maatregelen tot eind 2027 (artikel 4.4
KRW). Deze fasering is volgens landelijke afspraken door de waterkwaliteitsbeheerders goed
onderbouwd en vastgelegd in het waterkwaliteitsportaal. De KRW kent een belangrijke link met
beschermde gebieden uit gerelateerde richtlijnen, zoals grondwaterbeschermingsgebieden,
vogelrichtlijngebieden, habitatrichtlijngebieden en officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Voor
deze gebieden vereist de KRW dat aan de noodzakelijke ‘watercondities’ wordt voldaan. Dit speelt
bijvoorbeeld voor de waterlichamen Markiezaatsmeer en Vennen Groote Meer, die ook een Natura
2000 gebied zijn of onderdeel van een Natura 2000 gebied zijn.
De KRW gaat uit van waterlichamen waarbij voor het behalen van de doelen drie stappen worden
onderscheiden die in 2009 zijn doorlopen: de indeling in grond- en oppervlaktewaterlichamen waar
de KRW betrekking op heeft, de doelen voor de KRW en de maatregelen die ertoe moeten leiden dat
deze doelen bereikt worden. Voorafgaand aan elke planperiode worden de analyses behorende bij
deze stappen opnieuw verwerkt.
De doelen voor grond- en oppervlaktewaterlichamen zijn voor 2009 volgens de voorgeschreven
kaderrichtlijn waterrichtlijnen afgeleid. Landelijk is afgesproken dat doelverlaging (artikel 4.5 KRW)
niet wordt gebruikt voor 2027. Wel kan ten gevolge van nieuwe wetenschappelijke inzichten – sprake
zijn van technische doelaanpassing (lees: lagere of hogere doelwaarden vaststellen).

Figuur 2: Onderdelen oordeel biologie
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2. Regionale invulling KRW
De milieudoelstellingen voor de KRW (artikel 4) zijn deels op Europees, deels op nationaal en deels
op stroomgebiedsniveau geformuleerd. Op Europees niveau zijn een aantal prioritaire stoffen
aangewezen, waarvoor ook normen zijn vastgesteld. Op nationaal niveau zijn in het Besluit
kwaliteitseisen en monitoring water (Bkmw 2009) milieukwaliteitseisen voor stoffen vastgelegd,
waaronder de stoffen die door Europa zijn aangewezen. Daarmee worden in het Bkmw de chemische
milieukwaliteitseisen geformuleerd voor oppervlaktewaterlichamen, overige wateren en grondwater.
Dit wordt aangeduid als de Goede Chemische Toestand (GCT).
Ook geeft het Bkmw de ecologische milieukwaliteitseisen voor de Goede Ecologische Toestand (GET)
in de oppervlaktewaterlichamen voor natuurlijke wateren. In sterk veranderde of kunstmatige
oppervlaktewaterlichamen hoeft de natuurlijke goede toestand niet gehaald te worden. Daar gelden
aangepaste of afgeleide doelen, die de richtlijn aanduidt als Maximaal Ecologisch Potentieel (MEP) en
Goed Ecologisch Potentieel (GEP). Deze worden regionaal in de provinciale waterprogramma’s
vastgelegd en geconcretiseerd in getalswaarden. Vanuit hun expertise adviseren de waterschappen
de provincies hierover. Elke 6 jaar kunnen deze doelwaarden technisch worden geactualiseerd op
basis van nieuwe wetenschappelijke kennis en praktijkinzichten over de effectiviteit van uitvoerbare
maatregelen.
Niet terug naar de natuurlijke situatie
Alle oppervlaktewaterlichamen in het Nederlandse Scheldestroomgebied zijn volgens de systematiek
van de Kaderrichtlijn Water kunstmatige of sterk veranderde wateren. Een (volledige) terugkeer
naar de natuurlijke referentiesituatie is niet reëel. Wel is gebleken dat het mogelijk is om de
schaduwkanten van de onnatuurlijke situatie te verminderen. Binnen het Kaderrichtlijn Water
proces is dus gezocht naar mogelijkheden om de milieubelasting verder terug te dringen en
inrichting natuurlijker te maken, zonder significante schade te veroorzaken aan het huidige,
maatschappelijk belangrijk geachte, water- en landgebruik. Belangrijke vereiste uit de KRW is dat
de achteruitgang van waterkwaliteit moet worden voorkomen en de waterkwaliteit mits uitvoerbaar
en betaalbaar wordt verbeterd.

2.1. Oppervlaktewater
Indeling oppervlaktewateren
De waterlichamen zijn begrensd (figuur 3) en ingedeeld in een nationaal vastgesteld watertype. De
indeling van oppervlaktewaterlichamen in het stroomgebied van de Schelde is voor 2009 als volgt tot
stand gekomen:
Indeling in categorieën:





Meer (stilstaande en langzaam stromende wateren > 50 ha)
Rivier (stroomgebied tot aan een gemaal > 10 km2)
Overgangswater
Kustwater

Begrenzing:
 Vlakvormig: 5 ha open water binnen een waterrijk gebied van 250 ha.
 Lineair: afwatering van een gebied van min. 10 Km2
indeling in watertypen:


Per categorie onderverdeeld naar o.a. stroomsnelheid, zoutgehalte, dimensies en getij

indeling naar status:
 Sterk veranderd
 Kunstmatig
 natuurlijk
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Figuur 3: KRW oppervlaktewaterlichamen van het Scheldestroomgebied (nog aanpassingen WBD nodig)

In 2020 is opnieuw bekeken of de indeling van de waterlichamen nog steeds van toepassing is. Een
aantal KRW-lichamen hebben door een aangepast waterbeheer een ander watertype gekregen. De
aanleg van gemaal Schore (nabij Hansweert) heeft geleid tot een nieuw KRW-lichaam en een
aanpassing van het KRW-lichaam Dekker.
In de periode 2015 tot eind 2019 hebben de waterschappen watersysteemanalyses uitgevoerd voor
alle regionale KRW-waterlichamen in het Scheldestroomgebied. Voor een aantal waterlichamen
(Agger, Binnenschelde, Willem, Zuidwatering, Loohoek, Luyster en Stavenisse) is de conclusie dat een
ander watertype beter past bij de huidige hydrologische en morfologische karakteristieken van het
waterlichaam.
Doelen zijn MEP en GEP
In de ideale situatie voldoen de levensgemeenschappen van algen, ongewervelden, waterplanten en
vissen aan de Goede Ecologische Toestand (GET). Vrijwel alle waterlichamen binnen het
Scheldestroomgebied hebben echter de status "sterk veranderd" of "kunstmatig". Gebleken is dat de
GET niet voor alle parameters haalbaar is vanwege het feit dat zich (on)omkeerbare veranderingen
hebben voorgedaan, die bij herstel van de natuurlijke situatie leiden tot onevenredige kosten of
significante schade aan aanwezige gebruiksfuncties. (Bijvoorbeeld, het terug brengen van getij in de
kreekrestanten zoals de Otheense kreek in Zeeuws-Vlaanderen of de Rietkreek in West-Brabant). Ook
kan een reden zijn dat door de mens aangebrachte veranderingen niet kunnen worden teruggedraaid
vanwege de veiligheid.
Voor de Kaderrichtlijn Water is het bereiken van een iets minder ideale toestand in die gevallen
echter toereikend. De maximaal haalbare ecologische toestand voor sterk veranderde of kunstmatige
waterlichamen wordt het Maximaal Ecologisch Potentieel (MEP) genoemd. Het doel voor de KRW ligt
iets onder deze maximaal haalbare toestand, dit wordt het Goed Ecologisch Potentieel (GEP)
genoemd. Binnen het Scheldestroomgebied zijn de maatregelen gericht op het bereiken van het GEP.
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Als hieronder gesproken wordt over doelen, wordt daarmee steeds het GEP bedoeld. Schematisch is
deze doelbepaling weergegeven in figuur 4.

1

0,8
0,6

Zeer Goede Ecologische Toestand (ZGET)

Goed Ecologisch Potentieel (GEP)

doelformulering waarbij niet
omkeerbare belastingen
worden verdisconteerd, o.a.:
- dijken
- gemalen

Huidige toestand waterlichaam

Maatregelpakket tot 2027
gefaseerd per planperiode:
- 2010-2015
- 2016-2021
- 2021-2027

Maximaal Ecologisch Potentieel (MEP)

0,4
0,2

Figuur 4: Schematische weergave bepaling Goed Ecologisch Potentieel

Alle kwaliteitsdoelen zijn voor elk waterlichaam getalsmatig vertaald in Ecologische Kwaliteits
Ratio's (EKR’s met een waarde 0 tot 1).
Tabel 1: Kwaliteitsdoelen
Biologisch
Algen (fytoplankton)
Waterplanten (overige
waterflora)
Ongewervelde waterdieren
(macrofauna)
Vissen

fysisch-chemisch
fosfor
stikstof
zuurstofverzadigingsgraad
zuurgraad
zoutgehalte
doorzicht
temperatuur

hydromorfologisch
continuïteit (passeerbaarheid kunstwerken)
hydrologie (peilbeheer)
morfologie (oeverinrichting, bodem,
stroming)

De chemische toestand voldoet als alle stoffen als goed worden beoordeeld en ‘voldoet’ niet als er
een of meer stoffen niet aan de norm voldoen (one out-all out). De ecologische toestand wordt
bepaald door het slechtste oordeel van de biologische kwaliteitselementen. Indien de biologie op orde
is dienen ook alle algemeen fysisch-chemische parameters en specifieke verontreinigende stoffen aan
de norm te voldoen, voordat het eindoordeel voor ecologie als 'goed' kan worden geduid. Wanneer
een algemeen fysisch-chemische parameter of een specifieke verontreinigende stof het doel niet
haalt, maar de biologische kwaliteitselementen wel allemaal goed scoren wordt het ecologisch totaaloordeel naar beneden gecorrigeerd tot 'matig'. De hydromorfologische parameters spelen bij de
toetsing alleen een rol bij het onderscheid tussen de goede en de zeer goede ecologische toestand
c.q. het maximaal ecologisch potentieel.
One-Out-All-Out Methode
De methode 'one-out-all-out' is bruikbaar om aan te geven of er nog een probleem resteert in een
waterlichaam. De weergave van de eindbeoordeling met die methode kan een onderschatting geven
van de verbetering die heeft plaatsgevonden, omdat op onderdelen het water wel goed kan zijn. Er
is bijvoorbeeld geen onderscheid in de eindscore tussen een waterlichaam waar één chemische stof
niet voldoet en een waterlichaam waar veel chemische stoffen niet voldoen aan het doel.
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2.2. Grondwater
Indeling grondwaterlichamen
Binnen het Scheldestroomgebied zijn de grondwaterlichamen ingedeeld op basis van enerzijds
bodemkundige eenheden en anderzijds zoet en zout grondwater. Op basis van deze indeling zijn in
totaal vijf grondwaterlichamen onderscheiden, te weten:
 Zoet grondwater in ondiepe zandlagen
a. in duingebieden (1)
b. in dekzand Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant (2)
c. in kreekruggen (3);
 Zout grondwater in ondiepe zandlagen (4);
 Grondwater in de diepe zandlagen onder de Boomse klei (5).
De ligging van deze grondwaterlichamen is weergegeven in figuur 5.
Doelen grondwater
Grondwaterlichamen moeten voldoen aan een “goede grondwatertoestand”. Dat betekent dat zowel
de kwantitatieve als de chemische toestand goed moeten zijn. Voor de kwantitatieve toestand mag
daarvoor niet meer water aan het grondwaterlichaam worden onttrokken dan er aangevuld wordt.
Het doel voor de chemische toestand houdt in dat vastgestelde normen niet overschreden mogen
worden. Voor een aantal stoffen is dit een Europees vastgestelde norm (nitraat en
bestrijdingsmiddelen) en voor andere stoffen een nationaal opgestelde drempelwaarde (chloride,
fosfaat, nikkel, arseen, cadmium en lood). De lijst met stoffen met een drempelwaarden is door de
lidstaten zelf bepaald.

Figuur 5 : Overzicht grondwaterlichamen Scheldestroomgebied
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3.

Toestand waterlichamen

Onderverdeling toestanden
De toestand van waterlichamen is onder te verdelen in een chemische toestand, de kwantitatieve
toestand (grondwaterlichamen) en de ecologische toestand (oppervlaktewaterlichamen). De toestand
is weergegeven ten opzichte van de doelen die zijn gesteld in het 2 e Stroomgebiedbeheerplan (20162021).
Effecten generieke maatregelen
Het generieke mest- en bestrijdingsmiddelen beleid is gericht op het terugdringen van de belasting
met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen vanuit landbouwgebieden en bestrijdingsmiddelen
vanuit stedelijk gebied. De kwaliteit van het oppervlaktewater is in de afgelopen decennia aanzienlijk
verbeterd, zowel chemisch als ecologisch. De chemische kwaliteit op basis van de prioritaire stoffen
voldeed bij 75 procent van de waterlichamen in Nederland. Maar de laatste jaren stagneert de
verbetering
van
de
oppervlaktewaterkwaliteit
wat
betreft
stikstof,
fosfor
en
gewasbeschermingsmiddelen.

3.1 Oppervlaktewater
Per waterbeheerder wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de toestanden. De
weergeven informatie is voor Rijkswaterstaat en waterschap Brabantse Delta afkomstig uit de
publieke factsheets 2019, die op het Waterkwaliteitsportaal te vinden zijn. Voor waterschap
Scheldestromen is voor 2019 gebruik gemaakt van een eigen analyse. De factsheets 2019 voor
waterschap Scheldestromen kloppen namelijk niet doordat er problemen zijn geweest bij de levering
van gegevens en deze (nog) niet hersteld konden worden bij het Informatiehuis Water.
Waterschap Brabantse Delta
Nutriënten
In de zes Scheldewaterlichamen van de Brabantse Delta is stikstof altijd in overmaat aanwezig
(Redfield ratio). De stikstofnorm wordt bij de huidige typering in vijf van de zes waterlichamen
overschreden (zie figuur 11). Om de ecologie voorruit te helpen is het daarom zinvol om te focussen
op het terugdringen van fosfor als meest limiterende factor. Minder fosfor leidt over het algemeen
tot een beter doorzicht, waardoor er meer kans is op een gevarieerde populatie aan ondergedoken
waterplanten. Dit is een belangrijke basisvoorwaarde voor een gezond ecosysteem.
Op basis van de watersysteemanalyses krijgen de Agger en de Binnenschelde een ander, beter
passend watertype, respectievelijk M1a (in plaats van M14) en M14 (in plaats van M30). De recente
gegevens uit het waterkwaliteitsportaal (2019) laten zien dat de normen voor stikstof en fosfor in
de Agger(bij toetsing aan de landelijke norm voor M1a) en Vennen Groote Meer beiden worden
gehaald. Vanwege de Natura 2000-doelen van Vennen Groote Meer zijn daar toch nog aanvullende
maatregelen gewenst (instroom van nutriëntenrijk water uit Vlaanderen). Hierover zijn afspraken
gemaakt in het kader van het Convenant Brabantse Wal.
Uit trendberekeningen blijkt dat er de laatste jaren geen verdere verbetering zit in de fosfor
concentratie van de zes waterlichamen in de Brabantse Delta. Met uitzondering van Vennen Groote
Meer voldoet bij de huidige typering geen van de waterlichamen aan de fosfornorm (zie figuur 6).
Biologie
Ten opzichte van 2010-2015 is het ecologisch eindoordeel (zes waterlichamen samen) iets verbeterd
in 2019 (lichte verschuiving van ontoereikend naar matig; zie figuur 12). De lichte verbeteringen
betreffen vissen en macrofauna. Voor fytoplankton en overige waterflora is de toestand
ongewijzigd. Let wel: voor het kunnen bepalen van structurele veranderingen zijn trendanalyses
over meerdere jaren nodig. De grafieken geven louter een indicatie van veranderingen. De cijfers
voor 2009 zijn niet goed te vergelijken met die van de latere jaren omdat er voor dat jaar nog
sprake was van veel expertoordelen in plaats van meetcijfers conform de KRW-systematiek.
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Figuur: 9

Figuur: 10

Figuur: 11

Figuur: 12
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Chemie Totaal
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Figuur: 13
Chemie
De prioritaire stoffen kwik (Rietkreek – Langewater) en benzo(ghi)peryleen (Markiezaatsmeer, Agger
en Rietkreek-Lange Water) zijn zogeheten ubiquitaire stoffen (= alom tegenwoordige stoffen). Dit
zijn stoffen die niet meer geloosd worden, maar die door nalevering uit bijvoorbeeld het sediment
nog lange tijd in het water kunnen worden aangetroffen.
Helaas is er geen handelingsperspectief voor het verder terugdringen van deze stoffen. Zoals
gebruikelijk bij ubiquitaire stoffen is er geen trend ten opzichte van eerdere rapportages. Wel mag
verwacht worden dat op langere termijn deze stoffen minder zullen voorkomen.
Ammonium (niet in Vennen Groote Meer en Agger) en zink (niet in Agger en Rietkreek-Lange Water)
overschrijden relatief vaak de norm in de West-Brabantse waterlichamen. Voor zink geldt dat naast
de bronnen “landbouw” en/of “stedelijk gebied” mogelijk ook de verhoogde
achtergrondconcentratie een rol speelt (pyrietoxidatie). De parameter ammonium is te relateren
aan de bronnen “landbouw”, en/of “riooloverstorten” en/of “effluent van
rioolwaterzuiveringsinstallaties”. Uit een beschouwing over de afgelopen periode blijkt dat voor
deze parameters over het algemeen geen verbetering of verslechtering optreedt in de Brabantse
Delta ten opzichte van eerdere jaren.
Andere





normoverschrijdingen (periode 2016-2018) betreffen:
Zuurstofverzadiging: Zoom-Bleekloop
Temperatuur: Binnenschelde
Doorzicht: Vennen Groote Meer en Agger
Chlorofyl: Vennen Groote Meer
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Waterschap Scheldestromen
In de KRW-lichamen is te zien dat met uitzondering van vissen alle biologische kwaliteitselementen
achteruit zijn gegaan. Het is onduidelijk wat hier de oorzaak van is, omdat de nutriënten
huishouding ten opzichte van 2009 wel is verbeterd. De aanleg van vispassages heeft geleid tot een
verbetering van de visstanden in het gebied, zie de volgende grafieken.
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Figuur:14
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Figuur:18
Biologie
In de biologie is bij vis een verbetering waar te nemen, doordat de categorie “ontoereikend” afneemt.
De toestand ten aanzien van de nutriëntenhuishouding is ook stabiel gebleven. De herkomst van de
nutriënten wordt bepaald door landbouwactiviteiten, RWZI’s en kwelwater. Om de ecologie vooruit
te helpen is het in tegenstelling tot de Brabantse wateren binnen het Scheldestroomgebied, zinvol
om te focussen op het terugdringen van stikstof als meest limiterende factor. Fosfor is door de rijke
kwel (met fosfor) in hoge concentraties aanwezig. Minder stikstof leidt over het algemeen tot minder
algen en daarmee een beter doorzicht. Dit is een belangrijke basisvoorwaarde voor een gezond
ecosysteem. De overige waterflora is sterk verslechterd. Ondanks de inspanningen door de aanleg van
natuurvriendelijke oevers en de verbetering in de nutriëntenhuishouding, heeft dit niet geleid tot
verbetering.
Aanvankelijk is bij de macrofauna een verbetering waargenomen in 2015. De jaren erna is de toestand
weer verslechterd. Een oorzaak hiervan kan te maken met de weersomstandigheden (waaronder
droogte). Per jaar fluctueert de toestand enigszins.
Voor fytoplankton geldt hetzelfde beeld als hiervoor is beschreven bij de overige waterflora.
Stoffen
Prioritaire stoffen worden sinds 2015 niet meer in te hoge concentraties aangetroffen in de KRWlichamen. Daarnaast komen de volgende probleemstoffen in normoverschrijdende hoeveelheden
voor in de KRW-lichamen binnen het beheergebied van waterschap Scheldestromen: ammonium,
arseen, imidacloprid, koper, metolachloor en zink.
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Rijkswaterstaat
Algemeen
De waterkwaliteit aan de hand van de KRW-elementen zit in de Rijkswateren al enkele jaren in de
lift. Alle biologische parameters laten een toename zien in kwaliteit. De kwaliteitselementen
macrofauna en fytoplankton scoren in bijna alle wateren goed. Vis scoort minder goed wat deels is te
verklaren door de monitoring die, gezien de grootte van de wateren, een onjuist beeld kan geven
bijvoorbeeld doordat de wateren helderder zijn geworden. De algemene verwachting is dat de
biologische kwaliteitselementen in 2027 goed zullen scoren.
De (fysisch-)chemische toestand is van een andere orde, deze wordt in de Rijkswateren grotendeels
(negatief) bepaald door de chemische parameters en nutriënten waardoor de goede kwaliteit voor
ecologie en chemie niet wordt gehaald. De nutriënten laten al jaren een neerwaartse trend zien, al
is deze trend de laatste jaren afgevlakt en in een enkel geval (Zoommeer) zelfs stijgend. Met name
de normen voor specifiek verontreinigende stoffen zullen waarschijnlijk niet gehaald worden in 2027.
In de meeste wateren worden de normen overschreden van stoffen die moeilijk aan vaste
(punt)bronnen te relateren zijn. In de Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen zijn de
overschrijdingen talrijk en hier ligt dan ook de grootste uitdaging. Deze overschrijdingen worden
veroorzaakt door bovenstroomse aanvoer, voor de aanpak binnen deze wateren is samenwerking
binnen de Internationale Scheldecommissie van groot belang.
Macrofauna
Macrofauna scoort over het algemeen goed. Aandachtspunten gelden voor Grevelingenmeer en Veerse
Meer waar problemen ontstaan door zuurstofloosheid in diepere delen. Als maatregel zal vanuit het
programma ‘aanpak ecologie grote wateren’ (PAGW) in het Grevelingenmeer getij worden
teruggebracht. In het Veerse Meer is in 2004 de Katse Heule geopend teneinde zuurstofrijk water in
te laten en nutriëntenrijk polderwater af te voeren. Momenteel (2020) zijn er aanwijzingen dat de
macrofauna onder druk staat, er zal nader onderzoek plaats vinden.

Figuur: 19
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Overige waterflora
Dit kwaliteitselement laat vooral in het Zoommeer een sterk positieve trend zien. Verklaring is te
vinden in het veel helderder worden van dit systeem als gevolg van voorkomen van de quaqqamossel.
Door de omslag die deze soort teweeg heeft gebracht is het areaal aan waterplanten enorm
uitgebreid. Voor het Grevelingenmeer en Veerse meer verklaart de afwezigheid van zeegras een
slechte score, er worden dan ook opnieuw maatregelen geprogrammeerd om deze soort te herstellen.
Verwachting is dat de doelen worden gehaald in 2027.
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Figuur: 20
Vis
Veel waterlichamen zijn nog aanzienlijk verwijderd van het doel. Om die reden worden in de derde
tranche opnieuw maatregelen genomen vooral gericht op connectiviteit. Daarnaast wordt verwacht
dat enkele externe maatregelen positieve invloed zullen hebben op de EKR-score voor vis zoals het
instellen van visserijvrije zones bij kunstwerken en een optimalisatieslag op gebied van monitoring
(fuiken, nacht/dag vissen). Ook maatregelen uit de PAGW zoals Getij op de Grevelingen zullen naar
verwachting positieve uitwerking hebben op dit kwaliteitselement. Verwachting is dat de doelen
worden gehaald in 2027.

Figuur: 21
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Fytoplankton
Fytoplankton scoort matig (kust) tot goed in alle Zeeuwse wateren. In de meeste gevallen is het
doelgat klein en is, vanwege verwachte nutriëntenreductie, de verwachting dat de doelen in 2027
gehaald zullen worden.

Figuur: 22
Stikstof
Algemene lange termijn trend voor stikstof in alle wateren vertoont een duidelijke dalende trend.
Echter, in de kustwateren is deze trend afgevlakt en in het Zoommeer is zelfs een lichte stijging
waarneembaar. Hoogste concentraties worden waargenomen in het Kanaal van Gent naar
Terneuzen, waarschijnlijk als gevolg van aanwezige industrie. De verwachting is dat, uitgezonderd
het kanaal van Gent naar Terneuzen, 2027 de doelen voor stikstof in de overige Rijkswateren
gehaald zullen worden.

Figuur: 23
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Ecologie
Het beeld ‘Totaal Ecologie’ laat voor de Rijkswateren een duidelijke verbetering zien, echter geen
enkel waterlichaam scoort nu al goed. Voornaamste reden is te vinden in het niet voldoen aan de
normen voor stoffen en in enkele gevallen een teveel aan nutriënten. De lange termijntrend is nog
steeds neerwaarts waardoor het waarschijnlijk is dat de doelen voor de nutriënten stikstof en
fosfaat in 2027 zullen worden gehaald. Echter de kustwateren en het Zoommeer laten een negatief
(opwaartse) trend voor de korte termijn zien. Voor het Grevelingenmeer is in een apart
besluitvormingstraject besloten getij terug te brengen door een doorlaatmiddel in de Brouwersdam
aan te leggen. Voor de overige slechte scores worden maatregelen genomen op gebied van
vis(migratie) en connectiviteit en herstel van zeegras.

Figuur: 24
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3.2 Grondwater
In Nederland voeren we voor de toestandsbeoordeling van de grondwaterlichamen 6 testen uit. Drie
generieke testen vormen samen het oordeel voor het hele grondwaterlichaam. Als één van deze testen
onvoldoende is, is het oordeel voor het hele grondwaterlichaam ‘ontoereikend'.
Daarnaast worden drie testen uitgevoerd voor specifieke aandachtsgebieden wanneer die in een
grondwaterlichaam aanwezig zijn. De uitkomst van deze locatiespecifieke testen heeft geen invloed
op het toestandsoordeel van het hele grondwaterlichaam. De ontoereikend beoordeelde locaties
worden op een kaart aangegeven en er worden maatregelen geformuleerd om de toestand daar te
verbeteren.
Tabel 2 geeft een totaalbeeld van de grondwatertoestand. Uit de generieke testen volgt dat alle
grondwaterlichamen in goede toestand zijn. Hoewel het eindoordeel voor de grondwaterkwaliteit
overal goed is, worden met name in het zoete grondwater in dekzand en in kreekgebieden regelmatig
bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Gelet op het uitgangspunt van de Kaderrichtlijn Water dat inbreng
van verontreinigende stoffen voorkomen of beperkt moet worden, vraagt dit wel aandacht. Het
generieke beleid lijkt voor deze gebieden niet te volstaan. Op basis van de regionale testen vraagt
met name het zoete grondwater in duin en dekzand om anti-verdrogingsmaatregelen in verband met
de beïnvloeding van terrestrische ecosystemen.
Tabel 2. Totaalbeeld grondwaterstand

Zoet grondwater in
duingebieden

Grondwaterlichaam

Generieke tests

Doelbereik

Toestand
2009

2015

2021

2027

1. Waterbalans

Vrijwel
zeker

2. Intrusies

Vrijwel
zeker

3. Chemische toestand

Vrijwel
zeker

Regionale tests
4. Grondwaterafhankelijke
oppervlaktewaterlichamen

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

5. Grondwaterafhankelijke
terrestrische ecosystemen

Vrijwel
zeker

6. Drinkwaterbron

Vrijwel
zeker
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Grondwaterlichaam

Zoet grondwater in dekzand
Generieke tests

Doelbereik

Toestand
2009

2015

2021

2027

1. Waterbalans

Vrijwel
zeker

2. Intrusies

Vrijwel
zeker

3. Chemische toestand

Vrijwel
zeker

Regionale tests
4. Grondwaterafhankelijke
oppervlaktewaterlichamen

Vrijwel
zeker

5. Grondwaterafhankelijke
terrestrische ecosystemen

?

6. Drinkwaterbron

Vrijwel
zeker

Zoet grondwater in
kreekgebieden

Grondwaterlichaam

Generieke tests

Doelbereik

Toestand
2009

2015

2021

2027

1. Waterbalans

Vrijwel
zeker

2. Intrusies

Vrijwel
zeker

3. Chemische toestand

Vrijwel
zeker

Regionale tests
4. Grondwaterafhankelijke
oppervlaktewaterlichamen

Vrijwel
zeker

5. Grondwaterafhankelijke
terrestrische ecosystemen

Nvt

6. Drinkwaterbron
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Grondwaterlichaam

Zout grondwater in ondiepe
zandlagen
Generieke tests

Doelbereik

Toestand
2009

2015

2021

1. Waterbalans
2. Intrusies

2027
Vrijwel
zeker

Nvt

Nvt

Nvt

3. Chemische toestand

Nvt
Vrijwel
zeker

Regionale tests
4. Grondwaterafhankelijke
oppervlaktewaterlichamen

Vrijwel
zeker

5. Grondwaterafhankelijke
terrestrische ecosystemen

Vrijwel
zeker

6. Drinkwaterbron

Nvt

Grondwater in diepe
zandlagen

Grondwaterlichaam

Generieke tests

Nvt

Nvt

Doelbereik

Toestand
2009

2015

2021

1. Waterbalans
2. Intrusies

Nvt

2027
Vrijwel
zeker

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Onb

Onb

Onb

Vrijwel
zeker

4. Grondwaterafhankelijke
oppervlaktewaterlichamen

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

5. Grondwaterafhankelijke
terrestrische ecosystemen

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

3. Chemische toestand

Regionale tests

6. Drinkwaterbron

Verklaring overzichtstabel:
Voldoet
Voldoet niet
Onb

Geen data

Eindversie RBO-Schelde 22 juni 2020

25

RBO-nota 2020

4. Waterkwaliteitsdoelen
Het Rijk heeft met de regionale partners in de stroomgebiedoverleggen (zoals RBOS) afgesproken om
voor de periode 2022-2027 geen beroep te doen op de uitzonderingsmogelijkheid om minder strenge
doelen te stellen. In 2027 bekijken we waar we staan met doelbereik en besluiten dan in hoeverre
(voor welke waterlichamen) doelverlaging (artikel 4.5 KRW) aan de orde is. Wel kunnen we
doelwaarden technisch bijstellen als gevolg van nieuwe wetenschappelijke kennis en
praktijkinzichten over de effectiviteit van maatregelen, ook wel de Praagse methode genoemd.
Praagse methode
De Praagse methode houdt in dat je vertrekt vanaf de huidige ecologische toestand. Daarbij tel je de
ingeschatte effecten (op basis van best beschikbare kennis) op van mitigerende maatregelen op. Dat
zijn maatregelen die de negatieve effecten van het sterk veranderde karakter verzachten zodat de
ecologische kwaliteit verbetert. Het gaat dan om maatregelen die geen significante negatieve
effecten opleveren op (maatschappelijk belangrijk geachte) gebruiksfuncties en het milieu in bredere
zin.

Figuur 25: (STOWA, 2018-15 Handreiking KRW doelen)

4.1 Oppervlaktewater
Rijkswaterstaat
RWS heeft in 2019 het resterende maatregelpakket voor de 3e planperiode geactualiseerd. De basis
van het maatregelpakket is het in 2008 samengestelde maatregelpakket. Door toegenomen inzichten
zijn er inmiddels nieuwe, extra KRW-maatregelen geïdentificeerd. Ook valt een aantal maatregelen
af vanwege veranderde inzichten of onverwacht opgetreden problemen in de uitvoering. Tijdige
oplevering van dit pakket vóór 2027 wordt haalbaar geacht. De ambitie is gelijk gebleven t.o.v. 2008,
deze maatregelen zijn voldoende voor het bereiken van het doel in 2027.
Aan de hand van de nieuwe maatlatten, de monitoringresultaten, het complete KRW-maatregelpakket
(gerealiseerd in de 1e en 2e tranche, lopend en voorgenomen in de 3e tranche) en nieuwe inzichten
heeft RWS een technische doelaanpassing uitgevoerd voor de biologie, conform de Handreiking KRW-

Eindversie RBO-Schelde 22 juni 2020

26

RBO-nota 2020

Doelen. Het Goed Ecologisch Potentieel (GEP) is consequent afgeleid onder toepassing van de door
de EU-Commissie goedgekeurde “Praagse methode” GEP = toestand + effect maatregelen. Door het
toepassen van de Praagse methode blijft de prognose dat in 2027 de biologie in de klasse ‘goed’ valt.
Hierbij is Rijkswaterstaat er van uit gegaan dat de waterlichamen van bovenstrooms aangrenzende
waterbeheerders aan de eigen normen voldoen. Ook is geen rekening gehouden met
vertragingseffecten (time-lag), klimaatverandering, ontwikkeling exoten of onvoorziene
omstandigheden.
De technische doelaanpassing heeft geleid tot aanpassingen voor macrofauna, overige waterflora en
vis.
De technische doelaanpassing voor kanalen wijkt af van de Praagse methode.
Voor de doelaanpassing van de kanalen is aangesloten bij de Guidance ‘Steps for defining and assessing
ecological potential for improving comparability of Heavily Modified Water Bodies’ . Kanalen zijn
gegraven voor de scheepvaart of dienen als afwateringseenheid. Daardoor, en door het profiel van
deze waterlichamen, hebben ze weinig potentie voor ecologische ontwikkeling. Een ecologische
verbetering past niet zonder dat er significante schade optreedt voor deze andere functies
(scheepvaart, waterhuishouding). Er zijn dan ook geen relevante ecologische maatregelen voor deze
kunstmatige waterlichamen geformuleerd. Dit is in 2009 vastgelegd in de brondocumenten
(http://publicaties.minienm.nl/ ). In de ideale situatie is het GEP voor deze kanalen gelijk aan de
huidige toestand, dit omdat er geen effecten van maatregelen te verwachten zijn. Het oordeel zou
dan ook altijd ‘goed’ zijn. RWS doet geen biologische monitoring in de meeste kanalen, de huidige
toestand is dan ook niet bekend en lastig uit te drukken in een GEP. Om toch tot een oordeel voor
deze waterlichamen te komen, wordt de toestand van een vergelijkend waterlichaam hierop
geprojecteerd. Om ervoor te zorgen dat de kanalen na projectie altijd in de klasse ‘goed’ terecht
komen, zijn de doelen voor kanalen laag gesteld en standaard op 0,1. Het geven van een
beheerdersoordeel is zo niet nodig. De chemische en algemeen fysisch-chemische kwaliteit van de
waterlichamen wordt gemonitord om zo de ontwikkeling te volgen.
.

macrofauna

overige waterplanten

vis

NL89_antwknpd

M30

K

0,51

0,25 0,1

0,15 0,1

0,09 0,1

NL89_grevlemr

M32

S

0,6

0,6

0,01

0,6

NL89_kantnzgt

M30

K

0,6

0,57 0,1

0,15 0,1

0,15 0,1

Watertype

Waterlichaam

fytoplankton

Natuurlijk, sterk veranderd of
kunstmatig

Tabel 3 : Aanpassing doelen Rijkswateren

NL89_oostsde

K2

S

0,6

0,6

0,14

NL89_spuiknl

M20

K

0,34

0,25 0,1

0,15 0,1

NL89_veersmr

M32

S

0,6

0,6

0,01

0,45

0,54

0,47 0,4

0,3 0,4

0,09 0,25

0,09 0,1

NL89_volkerak

M20

S

NL89_westsde

O2a

S

0,6

0,4 0,6

0,13 0,2

0,53 0,35

NL89_zoommedt

M20

S

0,58

0,42

0,2 0,4

0,09

S

0,6

0,6 0,5

0,08 0,1

NL89_zwin
K2
In rood zijn de doelen aangepast

Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Brabantse Delta adviseert de provincie Noord-Brabant over technische actualisatie van
de watertypen en biologische doelwaarden voor de zes Schelde KRW-waterlichamen in de Brabantse
Delta. Hiervoor zijn de bevindingen van de watersysteemanalyses gebruikt naast het doorrekenen
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van maatregelpakketten met de KRW-Verkenner. Hierbij is ook de impact van correcties in de
fosfornorm als gevolg van hoge achtergrondbelasting op de biologische doelwaarden in beeld
gebracht. Tabel 5 vat het advies samen. Zie voor een nadere onderbouwing de volgende twee
rapporten:
 “Technische actualisaties Kaderrichtlijn Water. Voorstellen voor aanpassing van
afbakening, typering en doelen van waterlichamen in de Brabantse Delta.” (notitie 74353)
 “Technische actualisaties Kaderrichtlijn Water - Voorstellen voor aanpassing van
biologische doelen voor waterlichamen in de Brabantse Delta met verhoogde
achtergrondbelasting.” (notitie 267277)
Alle watersysteemanalyses en de twee genoemde rapporten zijn te raadplegen op de website van
waterschap Brabantse Delta: www.brabantsedelta.nl/watersysteemanalyses-kaderrichtlijn-waterkrw.
Voor Markiezaatsmeer en Rietkreek – Lange Water heeft een nadere analyse van de (hoge)
achtergrondbelasting met fosfor (‘Maasmethode’, vergelijkbaar met de methodes van waterschap
Scheldestromen en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) geleid tot een voorstel voor
aanpassing van de norm (zie tabel 4). Voor Markiezaatsmeer is tevens een voorstel gedaan voor
aanpassing van het doorzicht.
Tabel 4. Voorgestelde normwaarden voor fosfor en doorzicht waterschap Brabantse Delta.
Code
Naam
Type
Fosfor (mg P/l)
Doorzicht (m)
NL25_24
Markiezaatsmeer
M30
0,16
0,25
NL25_45
Rietkreek - Lange
M14
0,13
water
- = Normwaarde blijft gelijk aan landelijke norm.
In het geval van Rietkreek-Lange Water (overige waterflora en vis) en het Markiezaatsmeer
(fytoplankton) heeft deze correctie gevolgen voor de biologische doelwaarden.
Tabel 5: Technische actualisatievoorstellen watertypen en biologische doelwaarden Brabantse
Delta(doorgehaalde getallen zijn huidige doelwaarden)
Code
Naam
Status Type Fytoplankton
Overige
Macrofauna
waterflora
NL25_24 Markiezaatsmeer
SV
M30
0,60 0,35*)
0,60
0,60 0,40
NL25_45
Rietkreek-Lange
SV
M14
0,60
0,50 0,35*)
0,55 0,45
Water
NL25_28
Vennen Groote
SV
M12
0,50 0,60
0,60
0,60 0,50
Meer
NL25_23
Zoom en
SV
R5
n.v.t.
0,45 0,40
0,55 0,25
Bleekloop
NL25_44
Agger
SV
M14
0,60 n.v.t.
0,50 0,40
0,55 0,50
M1a
NL25_42
Binnenschelde
SV
M30
0,60
0,50 0,55
0,55 0,45
M14

Vis
0,40
0,40
n.v.t.
n.v.t.
0,40
0,60
0,40

*) Mede op basis van de bijgestelde fosfornorm als gevolg van achtergrondbelasting.

De voorgestelde aanpassingen van de biologische doelwaarden (GEP’s) zijn gebaseerd op de
verwachte effecten van het zogenaamde maatregelscenario ‘Tandje erbij plus waterkwaliteit op
orde’ (tandje erbij +). In de geest van de Delta-aanpak Waterkwaliteit heeft het algemeen bestuur
van waterschap Brabantse Delta op 25 oktober 2017 besloten een impuls te geven aan verbetering
van de waterkwaliteit (KRW-opgave). Op basis van de watersysteemanalyses is een tandje erbij
maatregelpakket samengesteld dat met het landelijke instrument de KRW-Verkenner is
doorgerekend op ingeschat doelbereik voor 2027. Een tandje erbij kan op verschillende manieren
invulling krijgen. Het gaat niet per definitie om meer km of hectares, het kan ook gaan om een
andere combinatie van maatregelen. Bij het tandje erbij + scenario is als randvoorwaarde gesteld
dat de (fysisch-)chemische waterkwaliteit (waaronder stikstof en fosfor) aan de normen voldoet.
Inschatting van de analyse met de KRW-Verkenner is dat de (technisch geactualiseerde) biologische
doelen haalbaar of bijna haalbaar zijn in 2027, mits aan de nutriëntennormen zal zijn voldaan. Die
randvoorwaarde vergt investeringen van de agrarische sector, Vlaamse partners en het waterschap.
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Bijna haalbaar betekent dat de KRW score voor één of twee doelgroepen maximaal 0,05 EKR lager is
dan het GEP. Het GEP wordt dan bijna gehaald. Het kan dan zijn dat effecten van maatregelen na
2027 merkbaar gaan worden (na-ijleffect). Kanttekening hierbij is dat een model als de KRWVerkenner altijd een vereenvoudiging blijft van de werkelijkheid en ecosystemen onderhevig zijn
aan complexe processen en interacties. Uit meetgegevens zal uiteindelijk moeten blijken hoe
nauwkeurig de inschattingen in de praktijk werkelijk zullen zijn.
Waterschap Scheldestromen
Kennisgebrek over het ecologisch functioneren van brakke wateren maakt het vooralsnog niet
mogelijk om nieuwe onderbouwde doelen af te leiden op basis van de inzichten die met de
watersysteemanalyses zijn verkregen.
Binnen de Kwaliteitsimpuls Waterkwaliteit (KIWK, Stowa) is daarom gestart met de Kennisimpuls
Brakke Wateren. De kennisimpuls levert inmiddels wel nieuwe inzichten, maar nog niet voldoende
om nieuwe doelen te kunnen onderbouwen. In overleg met het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat heeft het Scheldestroomgebied de mogelijkheid om kort voor de vaststelling van het 3e
stroomgebiedsbeheerplan de definitieve doelen aan te leveren, zodat de laatste inzichten uit de
Kennisimpuls nog kunnen worden meegenomen. Desondanks is getracht om voorafgaand aan de
vaststelling van de ontwerpplannen nog tot een verbeterde doelafleiding voor de regionale wateren
te komen op basis van de tot nu toe verzamelde informatie in de kennisimpuls.
Dit heeft helaas niet tot bruikbare resultaten geleid. De effectiviteit van maatregelen valt op basis
van de ontwikkeling van de waterkwaliteit niet te herleiden. Zo volgt uit de monitoringsgegevens
geen duidelijke verbetering van de waterkwaliteit door de uitgevoerde maatregelen en ook
berekeningen met de KRW-Verkenner laten nauwelijks veranderingen tussen vóór en na maatregelen
zien. Voor een groot deel is dit te wijten aan hoge nutriëntenconcentraties. Pas als deze voldoende
verlaagd zijn, hebben andere maatregelen een positief effect. Dit betekent dat in eerste instantie
beter ingezet kan worden op verdere verlaging van de nutriëntenbelasting dan op andere
maatregelen. Als de nutriëntenbelasting voldoende is verlaagd, kan effectief worden ingezet op
andere maatregelen.
De kennisimpuls moet leiden tot het inzicht aan de hand waarvan het handelingsperspectief en het
daarbij behorende effect kan worden afgeleid. Wanneer dat duidelijk is, kunnen nieuwe afwegingen
worden gemaakt die tot nieuwe doelen leiden. Afhankelijk van de voortgang van de kennisimpuls
wordt dat traject in het voorjaar van 2021 afgerond zodat het nog meegenomen kan worden in het
3e stroomgebiedbeheerplan.
Vooralsnog worden de doelen uit het 2e stroomgebiedbeheerplan gehandhaafd.

4.2 Grondwater
Provincie Zeeland en Noord-Brabant
Voor beide provincies geldt dat de doelen voor grondwater niet gewijzigd worden. Wel moet nog
bepaald worden of er aanspraak gemaakt moet worden op artikel 4.6 van de KRW. Dit artikel geeft
aan dat tijdelijke achteruitgang door een natuurlijke oorzaak (in dit geval de droogte van 20182019) niet strijdig is met de doelstellingen van de KRW.
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5.

Maatregelen

De bestuurders in het stroomgebied van de Schelde hebben voor 2009 een maatregelenpakket
samengesteld waarmee zij verwachten de doelen van de Kaderrichtlijn Water te kunnen bereiken.
Alle waterbeheerders dragen daaraan bij: Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten.
Daarnaast zijn maatregelen van andere partijen (in Vlaanderen en Nederland) noodzakelijk om de
KRW-doelen te kunnen halen. Voorbeeld zijn maatregelen in de landbouwsector voor
gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in het kader van onder andere het Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer. De wijze waarop deze maatregelen een plaats kunnen krijgen in de waterplannen
vraagt nog om nadere afspraken.
Landelijk is vanuit het "haalbaar en betaalbaar" uitgangspunt gekozen dat Nederland gebruik maakt
van fasering. Dat wil dat zeggen het maatregelpakket 2010-2027 via 3 planperioden gefaseerd kan
worden uitgevoerd. De maatregelen van waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat zijn als
resultaatsverplichting opgenomen in stroomgebiedsbeheerplannen. Conform eerdere afspraken
binnen het Zeeuwse deelstroomgebied worden gemeentelijke maatregelen die ook (in)direct
bijdragen aan het behalen van kwaliteitsdoelen KRW enkel vastgelegd in gemeentelijke
rioleringsplannen en stedelijke waterplannen. Voor het deelstroomgebied Zeeland is dit via het
bestuurlijk overleg gekoppeld aan de samenwerking in de afvalwaterketen Zeeland (SAZ). Het
Brabantse deel van het stroomgebied kent vergelijkbare samenwerkingsverbanden.
Eisen Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water maakt onderscheid tussen ‘basismaatregelen’ en ‘aanvullende maatregelen’.
Basismaatregelen zijn gebaseerd op nationaal beleid. Aanvullende maatregelen bestaan uit
gebiedsgerichte maatregelen die regionale waterbeheerders hebben geformuleerd in aanvulling op
het landelijkbeleid. Het stroomgebiedbeheerplan moet ten minste de set basismaatregelen bevatten.
Hiertoe behoren maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan Europese richtlijnen die in bijlage VI
van de Kaderrichtlijn Water staan. In Nederland voorzien de bestaande nationale wetten,
vergunningenstelsels en het instrumentarium voor handhaving al grotendeels in de basismaatregelen.
Als de basismaatregelen niet toereikend zijn voor het behalen van de milieudoelen uit de
Kaderrichtlijn Water, zijn aanvullende maatregelen nodig. In het stroomgebied van de Schelde zijn
in alle waterlichamen aanvullende maatregelen noodzakelijk.
Kosten maatregelpakket 2022-2027
De Nederlandse interpretatie van de Kaderrichtlijn Water vraagt om de uitvoering van maatregelen
die haalbaar en betaalbaar zijn. Dat vereist een afweging van kosten en baten die aan de maatregelen
verbonden zijn. De belangrijkste baten van de maatregelen hangen samen met het schoner en
natuurlijker worden van de wateren.
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5.1 Evaluatie maatregelen voorgaande planperiodes
Provincie Noord-Brabant
De maatregelen die de provincie Noord-Brabant heeft opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen
bestaan uit een viertal groepen:
1. Omgaan met bodemverontreinigingen in relatie tot het behalen van KRW doelstellingen;
2. Stimulering van de landbouw tot vermindering van gebruik nutriënten (POP3) en
gewasbeschermingsmiddelen (schoon water voor Brabant);
3. Maatregelen rond winningen menselijke consumptie via gebiedsdossiers (openbare
drinkwatervoorziening) en feitendossiers (industriële en eigen winningen);
4. Onderzoeken naar effecten van klimaatveranderingen op KRW-doelbereik en aantreffen
gewasbeschermingsmiddelen en opkomende stoffen in het watersysteem (Brede Screening).
Ad 1. In de afgelopen planperiode is samen met het beleidsveld bodem gewerkt aan de overgang
van de wet bodembeheer naar de omgevingswet en de effecten daarvan op de KRW. Verder is
rond de winningen openbare drinkwatervoorziening gewerkt aan Early warning: vroegtijdige
signalering van risico’s voor de toekomstige kwaliteit van het te winnen grondwater. Hiervoor
zijn alle historische verontreinigingen beoordeeld op resterende risico’s voor drinkwater.
Ad 2. Er is 8 mln euro beschikbaar om via POP3 de landbouw te stimuleren om tenminste 20 mln te
investeren in maatregelen om de nitraatuitspoeling te verminderen.
Ad 3. Voor vrijwel alle winningen zijn of worden momenteel feiten- en gebiedsdossiers opgesteld.
De benodigde maatregelen zijn vastgelegd in uitvoeringsprogramma’s.
Ad 4. De afgelopen planperiode is er toenemende aandacht geweest voor klimaatadaptatie. De
doorwerking op het bereik van de KRW-doelen en verdergaande maatregelen moeten nog
bepaald worden. De brede screening is gedurende de planperiode uitgevoerd in 2016 en 2019.
Daarnaast zijn er in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tot uitvoering waterdoelen
(STUW) met de waterschappen afspraken gemaakt voor maatregelen ter bestrijding van de
verdroging. Uit toestands- en voortgangsrapportages is gebleken dat de voortgang hier nog
onvoldoende is. Momenteel worden er met de waterschappen daarover hernieuwde afspraken
gemaakt.
Provincie Zeeland
De watersysteemanalyse grondwater is vormgegeven aan de hand van verschillende onderzoeken/rapporten per deeltoets om de toestand te bepalen. Vaak is hier in samenwerking met de andere
provincies invulling aan gegeven. In de achtergrondrapportage grondwater worden de uitkomsten
van de verschillende deeltoetsen samengevat.
Vooruitlopend op de voor de derde planperiode geplande anti-verdrogingsmaatregelen op de Kop
van Schouwen is een uitgebreide ecohydrologische analyse uitgevoerd en is al een aantal
maatregelen uitgevoerd waarmee de situatie is verbeterd.
Waterschap Scheldestromen
Scheldestromen heeft ingezet op de volgende maatregelengroepen:
- Verbeteren van de morfologie (inrichting) en beheer van de wateren ter stimulering van
waterplantengroei, waarmee ook de andere biologische elementen zullen verbeteren;
- Verbeteren en actief biologisch beheer van visgemeenschappen, door onder andere de
aanleg van vispassages;
- Stimuleren van emissiebeperkende maatregelen in de landbouw.
Geconstateerd kan worden dat de emissie misschien licht verminderd is, maar nog steeds een te
hoge belasting blijft geven. Maatregelen op het gebied van visbeheer hebben geleid tot verbetering
van de vissamenstelling. Het aanpassen van de inrichting van de waterlopen heeft niet zichtbaar
geleid tot verbetering.
Waterschap Brabantse Delta
Samen met gebiedspartners heeft het waterschap geïnvesteerd in herinrichtingsmaatregelen, het
terugdringen van de belasting met nutriënten (stikstof en fosfor)door onder andere het stimuleren
van akkerrandenbeheer, meer op de ecologie afgestemd onderhoud en het wegnemen van
vismigratiebarrières. Uit de tussen 2016 en eind 2019 uitgevoerde watersysteemanalyses blijkt dat
de basiscondities voor de waterlichamen nog niet op orde zijn. De verbetering van de
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waterkwaliteit en het herstel van aquatische ecosystemen stagneert ondanks grote investeringen in
herinrichtingsmaatregelen. De uitgevoerde maatregelen leiden weliswaar lokaal tot verbetering,
maar op de schaal van de KRW-waterlichamen blijven de KRW-waterkwaliteitscijfers nog
grotendeels gelijk. In de zomermaanden is het beperken van blauwalgenoverlast een blijvend punt
van zorg.
De oorzaken voor een stagnatie in KRW-doelbereik (en gerelateerde natuurdoelen) zijn divers. Zo
hebben de beken in het grensgebied met Vlaanderen structureel te weinig water (met te lage
stroomsnelheden in droge zomerperioden), te weinig schaduw en in veel gevallen teveel nutriënten.
In de kreken, kanalen en sloten is de belasting met fosfor en stikstof te hoog. De hydrologie en
morfologie van deze watersystemen is sterk veranderd om akkerbouw en veeteelt mogelijk te
maken. Ook is er invloed van historische belasting van land en water en is er een hoge (natuurlijke)
achtergrondbelasting vanuit de van oorsprong zoute-brakke bodem in de westelijke poldergebieden.
Het landgebruik in de Brabantse Delta is veelal intensief. Ook is het waarschijnlijk dat toxische
stoffen negatieve gevolgen hebben voor het waterleven.
Voor het Markiezaatsmeer is gebleken dat er geen doelmatige maatregelen voorhanden zijn om de
troebelheid structureel te verminderen. Dit is een natuurlijk gegeven dat onder meer te maken
heeft met de hoge interne circulatie van fosfor uit de van oorsprong mariene waterbodem. Voor de
Binnenschelde heeft het waterschap samen met de gemeente Bergen op Zoom analyses en
experimenten uitgevoerd voor het verminderen van de blauwalgoverlast. De komende jaren wordt
hieraan verder gewerkt.
Rijkswaterstaat
RWS evalueert en actualiseert het KRW-maatregelprogramma volgens de PDCA-cyclus waarbij tevens
de DPSIR-systematiek wordt toegepast.
Het MWTL (meetnet waterkwaliteit HWS) begeleidt het evaluatie- en actualiseringsproces.
(Overigens is het MWTL zelf ook onderwerp van evaluatie en actualisering als gevolg van bijv nieuwe
inzichten en aanpassingen van maatlatten)
RWS heeft het complete KRW-maatregelpakket om de goede toestand te bereiken in 2010 (BPRW
2010-2015) vastgesteld. Sindsdien zijn inzichten veranderd en is ervaring opgedaan in de eerste en
tweede tranche van de KRW. Hierdoor is het op basis van de huidige inzichten voor een aantal
maatregelen niet effectief of kostenefficiënt om deze uit te voeren. Ook is de chemische en/of
ecologische toestand in waterlichamen zodanig verbeterd, dat een aantal maatregelen niet meer
nodig wordt geacht om de gewenste kwaliteit te halen. In de actualisatiefase worden deze
maatregelen gemotiveerd afgeschreven op basis van KRW-criteria.
Daarnaast is er een scherper beeld van de resterende opgave en zijn er nieuwe en/of alternatieve
maatregelen in beeld die kansrijk zijn voor het bereiken van de KRW-doelen. Deze maatregelen zijn
geïnventariseerd met de Regionale Organisatieonderdelen. Veelal betreffen dit maatregelen die in
samenwerking met natuurorganisaties of andere partners zijn bepaald, innovatieve oplossingen of
maatregelen die gekoppeld worden met andere programma’s als N2000, PAEGW en IRMa.

5.2 Maatregelen Oppervlaktewater 2022-2027
Een totaaloverzicht van de voorgenomen maatregelen is opgenomen in tabel 6. Deze worden
vervolgens per waterbeheerder nader toegelicht.
Tabel 6: Maatregelen oppervlaktewater

Maatregel

2022-2027

Geraamde kosten
(M€)

Natuurvriendelijke oevers

38,2 km

13,4

Vispassages

1. Waterschap Scheldestromen
6 stuks

3

RWZI

4

5,5

Beperken diffuse emissies

X

PM
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2. Waterschap Brabantse Delta
Klimaatrobuust kreekherstel
Ecologische verbindingszones
Vispassages

1
1

1,075
1,3
Uitvoering 0,9
Onderzoek 0,05
Via landelijke regeling
vergoedingen
Gemeenschappelijk Landbouw
Beleid)
Kosten moeten nog worden
uitgewerkt
0,3
0,5-1

1

0,42

5 ha

1

Optimalisatie vismigratie Bathse
Spuisluis

1 stuk

1

Vispassage Rijk-regio Borssele

1 stuk

0.35

Vispassage Rijk-regio Zuidwatering

1 stuk

0.35

Akkerrandenbeheer

Extensief maaibeheer
RWZI
Visstandbeheer
Combi-pakket fosfor
binden/bestrijding blauwalg
(Binnenschelde)
Extra maaibeheer t.b.v. woekerende
planten

4,3 km*)
5,15**)km
3 stuks uitvoering
5 stuks onderzoek
100 km

48,5 km
2

3. Rijkswaterstaat Zee en Delta
Zeegrasherstel in Grevelingenmeer en
Veerse Meer

Kosten zijn indicatief en exclusief onderhoudskosten
*) De kreekherstelmaatregelen maken onderdeel uit van maatregelpakket voor een klimaat-robuust
watersysteem (niet alleen KRW-doelen) met een realisatiehorizon voorbij 2027. Het kan dus zijn dat een deel
van de km na 2027 wordt uitgevoerd.
**) Deze opgave wordt nog kritisch tegen het licht gehouden op doelmatigheid en uitvoerbaarheid. Het totale
aantal km kan daarmee nog wijzigen.

Ad 1. Waterschap Scheldestromen
De watersysteemanalyse heeft in beeld gebracht welke druk vanuit menselijk handelen in welke
mate aanwezig is in de watersystemen. Zoals eerder vermeld, ontbreekt het voor brakke wateren
aan inzicht in de effectiviteit van maatregelen, waardoor geen doelen kunnen worden aangepast.
Vooralsnog zullen in enkele KRW-lichamen natuurvriendelijke oevers worden aangelegd, omdat deze
een bijdrage leveren aan andere waterschapstaken. Daarnaast is de impact van RWZI Oostburg zeer
groot in het gebied. Deze impact zal in deze planperiode worden gereduceerd. Naast RWZI Oostburg
zijn nog drie andere RWZI’s in beeld om te verbeteren.
Ten behoeve van het belang van brakke wateren voor estuarïene vissoorten worden 6 vispassages
aangelegd, te weten een vispassage bij de gemalen Eendracht, de Poel, Lovenpolder, Borssele, in
de afvoergebieden Zuidwatering en Boreel. Verder zal de stuw aan de Bathse dijk passeerbaar
worden gemaakt. Hiermee is de doelstelling bereikt.
Doordat de emissie van nutriënten vanuit de landbouw nog altijd een groot knelpunt is voor de
ontwikkeling van de waterkwaliteit, beziet Scheldestromen in hoeverre zij daar een stimulering
voor wil reserveren.
Ad.2 Brabantse Delta
Op basis van de watersysteemanalyses en de analyse met het landelijk instrument KRW-verkenner
wordt momenteel gewerkt aan een voorstel voor KRW-maatregelen voor de zes
Scheldewaterlichamen in de Brabantse Delta voor de periode 2022-2027. Dit kan leiden tot
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bijstelling van de maatregelopgave zoals indicatief voor SGBP3 is opgenomen in het
waterbeheerplan 2016-2021. In de tweede helft van 2020 wordt dit voorstel bestuurlijk besproken
als onderdeel van het ontwerp waterbeheerprogramma 2022-2027.
Met het uitvoeren van de voorgenomen maatregelen wordt een verbetering voorzien van de
ecologische en chemische waterkwaliteit. KRW doelbereik is echter voor alle waterlichamen in
grote mate afhankelijk van factoren die niet direct door het waterschap beïnvloed kunnen worden.
Het gaat dan om nutriëntenbelasting vanuit de bodem (nalevering), landbouw en afvalwater,
afkomstig uit zowel Nederland als Vlaanderen. Ook het gevoerde peilbeheer, dat is afgestemd op de
landgebruiksfuncties, belemmert KRW doelbereik. Voor de Binnenschelde geldt dat als de proef met
fosfaatbindend middel slaagt, er een goede kans is op een helder meer en met aanvullende
maatregelen de helderheid gehandhaafd kan worden.
Het conceptvoorstel voor de zes waterlichamen is als volgt:










Binnenschelde: Voor de aanpak van blauwalg in de Binnenschelde voert het waterschap samen
met de gemeente Bergen op Zoom een pilot uit met het toedienen van een fosfor bindend
middel (Phoslock). Bij positief effect is het de bedoeling om fosfor in de hele Binnenschelde te
binden, in combinatie met andere maatregelen: actief visstandbeheer (verwijderen brasem,
goed beheer van paai- en opgroeigebied voor snoek en overwinteringsgebied, aanvoer van
brasembroed uit Volkerak-Zoommeer bij inlaat tegengaan met filterzak), defosfateren van
inlaatwater uit het Volkerak-Zoommeer en verminderen wateraanvoer vanuit VZM (flexibel peil
instellen, minder doorspoelen Bergse Plaat). Ook is er dan extra maaibeheer van waterplanten
nodig voor waterrecreatie. Dit maatregelpakket is alleen doelmatig bij een zoet blijvend VolkerakZoommeer.
Het Markiezaatsmeer zal zijn zwak brakke karakter lang behouden. De hoge
achtergrondbelasting (met fosfor opgeladen waterbodem), de interne nutriënten-recirculatie en
de bodem-woelende brasem zorgen samen voor blijvend troebel water. Dat is een natuurlijk
gegeven en door deze zogenaamde interne ‘nutriëntenpomp’ is het Markiezaatsmeer naar
verwachting niet duurzaam helder te maken. Eventuele maatregelen richten zich vooral op de
vogelsoorten van de instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied.
Voor Vennen Groote Meer zijn geen aanvullende KRW-maatregelen voorzien. Voor de Natura
2000-doelen is een omvangrijk pakket Vlaamse en Nederlandse maatregelen voorzien, dat
uitgevoerd wordt door diverse partners in kader van het Convenant Brabantse Wal.
Rietkreek-Lange Water: naast het terugbrengen van de fosfaatbelasting (maatregelen bij twee
RWZI’s en maatregelen in de landbouwsector (DAW)) is het ook essentieel maatregelen te
treffen die de verblijftijd verkorten en de inrichting verbeteren
(kreekherstel/natuurvriendelijke oevers) . De inrichtingsmaatregelen (EVZ en kreekherstel)
zullen waar mogelijk worden gecombineerd met aanpak van droogte (vergroten waterbergend
vermogen): integrale aanpak voor een klimaat-robuust watersysteem. De nog bestaande
vismigratieknelpunten worden opgelost.
Agger: de nadruk ligt hier op extensivering van het maaibeheer. De wenselijkheid van een
vismigratieroute zal worden verkend met waterschap Scheldestromen. Bij Brabantse Delta gaat
het om potentieel vijf vismigratiebarrières.
Voor de Zoom en Bleekloop ligt de nadruk op extensiveren van het maaibeheer en het
terugdringen van de organische belasting in de vorm van bladval en in stromende delen
inbrengen/laten liggen van beekhout (‘bouwen met de natuur’). In het gedeelte waar een EVZ
wordt aangelegd, wordt deze gecombineerd met de aanpak van wateroverlast en natuurlijke
oevers.

Ad3. Rijkswaterstaat Zee en Delta
Rijkswaterstaat is bezig met digitale watersysteemanalyses het kennisniveau van de Rijkswateren te
verbeteren. Om het effect van de voorziene maatregelen in te kunnen schatten wordt ook gewerkt
met de KRW-verkenner. Al geldt ook hier dat gezien de omvang van de wateren de effectiviteit van
maatregelen lastig in te schatten is. Er wordt dan ook gekozen voor maatregelen die op
systeemniveau bij kunnen dragen aan verbetering van zowel KRW- als andere (bv N2000)waarden.
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Zeegras is een ontbrekend kwaliteitselement in Grevelingenmeer en Veerse Meer. Het is een
sleutelsoort die van nature in deze systemen voorkwam in grote arealen. Zeegras draagt bij
aan schoon en gezond water, vastleggen van CO2 en biedt een kraamkamer en schuilplaats
voor vis en vele andere soorten;
Ruim baan voor vis en herstel van ecologische verbindingszones is van belang om migrerende
en trekkende vis doorgang te bieden. Zo dragen de maatregelen zoals Bathse spuisluis en
vispassages die samen met waterschappen worden aangelegd niet alleen bij aan verbetering
van de visstand in de watersystemen die verbonden worden maar ook aan maatregelen die
verder stroomopwaarts worden genomen.
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5.3 Maatregelen grondwater 2022-2027
Tabel 7: maatregelen grondwater

Maatregel

2022-2027
(stuks)

Geraamde kosten
(M)

 Uitvoeren Brede Screening Maasstroomgebied

3

Geen specifieke KRWkosten

 Opstellen, uitvoeren en actualiseren maatregelen via
gebieds- en feitendossiers voor winningen openbare
drinkwatervoorziening resp industriëel gebruik en
kleine winningen
 Uitvoering early warning rond winningen openbare
drinkwatervoorziening
 Uitvoering en verdere uitrol van regionale initiatieven
als het Brabantse BodemUp
 Verminderen vraag (naar drinkwater) en inzetten
alternatieven voor laagwaardig gebruik

1

Geen specifieke KRWkosten

1

Geen specifieke KRWkosten
Geen specifieke KRWkosten
Geen specifieke KRWkosten

Provincie Noord-Brabant

1
1

Provincie Zeeland
Anti Verdroging Kop van Schouwen

1

N2000

Daarnaast voert Brabantse Delta in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tot uitvoering
waterdoelen (STUW) anti-verdrogingsmaatregelen uit.

5.4 Aanvullende maatregelen
In dit onderdeel worden de aanvullende maatregelen op het KRW pakket kort toegelicht.
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)
Uit de door de waterschappen uitgevoerde watersysteemanalyses volgt dat een belangrijk deel van
de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater is toe te schrijven aan landbouwbronnen (zie
figuur 26). Zo geldt voor de belasting met stikstof (N) in de Zeeuwse binnenwateren dat
landbouwbronnen in het algemeen het grootste aandeel in de N-belasting hebben en dat actuele
bemesting het grootste aandeel heeft in de landbouwbronnen. Met alleen de (niet of nauwelijks
beïnvloedbare) achtergrondbelasting is in de meeste gevallen het voorlopige KRW-doel (in brakke
wateren: 3,3 mg N/l) haalbaar.
Maatregelen gericht op beperking van de nutriëntenbelasting vanuit de landbouw kunnen derhalve
een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van de waterkwaliteit en het bereiken van de
KRW-doelen. Tot op heden is er steeds van uitgegaan dat de benodigde reductie van de
nutriëntenbelasting gerealiseerd zou worden via generiek beleid (mestwetgeving). Nu dat niet het
geval blijkt te zijn, vraagt een verdere reductie om bovenwettelijke maatregelen die niet door de
waterbeheerder uitgevoerd kunnen worden, maar waar de sector zelf - op vrijwillige basis - op in
kan zetten.
In maart 2018 is in Tiel de aftrap gegeven voor de DAW-impuls. Met deze impuls wil de agrarische
sector komen tot een regionale programmering voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, die bij
moet dragen aan de aanpak van de KRW-opgave en waterkwantiteitsopgaven voor de periode 20222027 van het waterschap.
Om te komen tot deze programmering treden waterschap en DAW-coördinator gezamenlijk op
waarbij het waterschap de (agrarische) wateropgave in beeld brengt en vanuit het DAW
oplossingsrichtingen worden voorgesteld om deze opgave in gebieden aan te pakken. Een en ander
wordt samengevoegd in een Gebiedsdocument Agrarische Wateropgave (GAW) dat voorgelegd wordt
aan de landbouw, waarbij agrariërs en/of landbouwvertegenwoordigers aan kunnen geven in
hoeverre zij de opgave en het handelingsperspectief herkennen en in welke mate zij deze kunnen
aanvullen en/of bereid zijn uit te voeren.
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ZLTO neemt hierin het initiatief, in samenwerking met het waterschap.

figuur 26

Bijdrage per brontype aan concentratie stikstof in oppervlaktewater.

Onderstaand overzicht geeft de stappen weer om te komen tot de uitvoeringsprogramma’s. De
planning loopt op dit moment wel achter op schema.

figuur 27: Naar uitvoeringsprogramma’s en bedrijfsplannen per gebied
De planning van dit traject wordt zoveel mogelijk gelijkgeschakeld aan de KRW-planning, maar is
nog onderwerp van discussie in de Delta-aanpak waterkwaliteit.
Natura2000/PAS
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, waar doelen gelden voor
specifieke soorten en leefgebieden. Doelen, maatregelen en fasering in beide plannen mogen niet
strijdig zijn met elkaar. Waar relevant, moeten de maatregelen van de Kaderrichtlijn Water de doelen
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voor Natura 2000 ondersteunen. Het is wenselijk de beheerplannen voor de Natura2000 gebieden af
te stemmen met de stroomgebiedbeheerplannen voor de Kaderrichtlijn Water.
De Provincie Zeeland is verantwoordelijk voor zeven Natura 2000-gebieden en heeft daarvoor vijf
beheerplannen opgesteld:
1) Kop van Schouwen
2) Manteling van Walcheren
3) Yerseke en Kapelse Moer
4) Grote Gat, Canisvliet en Vogelkreek
5) 't Zwin en Kievittepolder
De overlap met doelen voor de Kaderrichtlijn Water is in deze gebieden beperkt.
De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor het opstellen van de beheerplannen van de
Natura 2000-gebieden Markiezaat en Brabantse Wal. In het Markiezaat spelen vooral
oppervlaktewaterkwaliteitsproblemen, terwijl op de Brabantse Wal vooral sprake is van verdroging
door te lage grondwaterstanden. De noodzakelijke maatregelen voor de Brabantse Wal worden door
waterschap Brabantse Delta uitgevoerd en opgevoerd.
Alle grote deltawateren zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor deze wateren neemt
Rijkswaterstaat alle eisen en maatregelen die voortkomen uit de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000
op in het beheerplan rijkswateren. De samenhang tussen de programma’s wordt op die manier
gewaarborgd. De maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water dragen in een aantal wateren bij aan de
doelen voor Natura 2000.
Gebiedsdossiers
De provincie Zeeland heeft voor de drinkwaterwinning Haamstede en de drinkwaterwinning SintJansteen gebiedsdossiers opgesteld. De provincie Noord-Brabant heeft deze opgesteld voor Bergen op
Zoom, Huijbergen en Ossendrecht. In een gebiedsdossier worden de risico’s voor de kwaliteit rondom
een winning voor de openbare drinkwatervoorziening geïnventariseerd. Een dossier bevat feiten over
de winning, eventueel aanwezige verontreinigingen en bedreigingen en een analyse daarvan. De
documenten vormen daarmee een basis voor het formuleren van eventuele maatregelen en afspraken
daarover, om de risico’s voor de winningen weg te nemen of te verminderen en/of om toekomstige
risico’s te beperken met het oog op het realiseren van de KRW doelstellingen.
Zowel Sint Jansteen als Haamstede zijn ondiepe en kwetsbare winningen. Beide winningen verkeren
in een goede toestand. Voor winningen in een goede toestand, zoals het geval is bij de winningen
Haamstede en Sint Jansteen, hoeven met het oog op de doelstellingen van de KRW geen maatregelen
te worden ontwikkeld.
In het Brabantse deel van het Scheldestroomgebied ligt een drietal winningen voor de openbare
drinkwatervoorziening: Bergen op Zoom, Huijbergen en Ossendrecht. Alle drie zijn het kwetsbare
winningen waarvoor een gebiedsdossier is opgesteld. Bij elk van de winningen is er sprake van risico’s
met betrekking tot de grondwaterkwaliteit. Maatregelen ter beperking van de risico’s zijn in
algemene zin opgenomen als KRW maatregel.
Feitendossiers
Analoog aan de gebiedsdossiers zijn er door de provincie Noord-Brabant feitendossiers opgesteld
voor industriële grondwaterwinningen voor menselijke consumptie. Voor het Scheldestroomgebied
gaat het hierbij om één opgesteld feitendossier.
Programmatische Aanpak Grote Wateren
Via de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) werken LNV en IenW samen met regionale
overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Tot circa 2050 programmeren en
financieren zij een 33-tal maatregelen met een investeringsvolume van totaal circa 2 miljard euro om
deze natuurambitie te realiseren. De PAGW-maatregelen richten zich op het verbeteren van de
ecologische waterkwaliteit, de aanleg van verloren en ontbrekende leefgebieden en verbindingen
tussen de grote wateren en de inliggende natuurgebieden. Daarmee ontstaat een stabiel en
samenhangend ecologisch netwerk van de grote wateren en de inliggende natuur. Zo’n netwerk is in
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staat om externe milieudrukken op te vangen. In 2050 wordt zo voldaan aan de Natura 2000 doelen.
Een deel van de projecten draagt ook direct bij aan de KRW doordat ze op relatief korte termijn
worden uitgevoerd. Zo is in 2019 de Roggeplaat in de Oosterschelde gesuppleerd met zand en wordt
gewerkt aan het project Getij op de Grevelingen. De volgende projecten zijn in beeld tot en met
2032: Zandsuppletie bij de Galgeplaat in de Oosterschelde: Hiermee wordt voorkomen dat
intergetijdegebieden verdwijnen en de pleisterplaats voor steltlopers behouden. Sedimentbeheer in
de Westerschelde: opschalen van het storten van baggerspecie langs de randen van de zandplaten in
combinatie met het afvlakken van te sterk opgehoogde zandplaten. Zout en getij in VolkerakZoommeer: omdat de situatie zeker tot 2027 ongewijzigd blijft, kan nog niet vooruit gelopen worden
op eventuele maatregelen die gericht zijn op het herstel van estuariene dynamiek.
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6.

Afspraken

Samenwerking
Tussen Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen zijn in het kader van SGBP2016-2021 afspraken
gemaakt over de cofinanciering voor de aanleg van twee vispassages tussen rijks- en regionaal water.
Het gebruik van een convenant tussen betrokken partijen heeft in de eerste 2 planperioden goed
gefunctioneerd; aanbevolen wordt om ook voor de derde planperiode een convenant te sluiten. Voor
de derde planperiode (2022-2027) staan er bij waterschap Scheldestromen nog 2 vispassages vermeld
die in aanmerking komen voor cofinanciering door Rijkswaterstaat. Deze passages maken deel uit van
de meerjarenopgave bij Rijkswaterstaat voor de uitvoering en financiering van KRW-maatregelen.
Voor het terugdringen van diffuse emissies vanuit de landbouw (nutriënten en
gewasbeschermingsmiddelen) is in eerste instantie de landbouw aan zet om hier gestalte aan te
geven. Deze inzet is van belang voor het bereiken van de doelen. De voortgang en de effectiviteit zal
gemonitord worden, hiervoor zullen de overheden en de sector nauw moeten samenwerken. Invulling
hiervan vraagt nog om nadere afspraken.
Internationale Scheldecommissie (ISC)
De multilaterale internationale afstemming op het gebied van de kwaliteit en kwantiteit van het
grond- en oppervlaktewater
voor de grotere waterlichamen van het hele internationale
Scheldestroomgebieddistrict vindt plaats in de Internationale Scheldecommissie (ISC). Daarnaast vindt
sinds een aantal jaren ook de afstemming op het gebied van Richtlijn Overstromingsrisico’s onder de
paraplu van de ISC plaats.
De doelstelling van de Internationale Scheldecommissie (ISC) is een samenwerking tot stand te
brengen tussen de oeverstaten en -gewesten van de Schelde, om een duurzaam en integraal
waterbeheer van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde te bereiken. Zij wil deze
doelstelling realiseren door:




Eén enkel beheerplan voor het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde,
overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water, op te stellen.
Over de voorzorgsmaatregelen en beschermingsmaatregelen tegen hoogwater te
overleggen.
De maatregelen ter voorkoming en bestrijding van calamiteuze waterverontreiniging
onderling af te stemmen

Bilaterale regionale overleggen Nederland-Vlaanderen
De kaderrichtlijn water wordt verder op regionaal niveau internationaal met Vlaanderen afgestemd
binnen twee gremia. Het bilaterale overleg Nederland-Vlaanderen tussen de Vlaamse Milieu
Maatschappij en de Nederlandse stroomgebied Schelde en Maas, incl. het Rijk heeft als doel het
afstemmen van doelen, maatregelen en monitoring. Zo heeft het overleg geleid tot afspraken op het
gebied van monitoring van grensoverschrijdende waterlichamen en het uitwisselen van gegevens.
Overigens heeft in de voorbereiding op het derde stroomgebiedbeheerplan nog geen bilateraal overleg
plaatsgevonden wegens andere prioriteiten.
De Vlaamse Milieu Maatschappij kan daarnaast zaken agenderen binnen de Nederlandse Regionale
Bestuurlijke Overleggen. De Regionale Ambtelijke Overleggen fungeren hiervoor als brievenbus. De
waterschappen en provincies kunnen afstemmingszaken rondom de KRW inbrengen in het Vlaamse
Bekkenbestuur Maas.
De grensoverschrijdende werkgroep Kreken en Polders is samengesteld uit Vlaamse polderschappen,
de Vlaamse Milieu Maatschappij en Nederlandse waterbeheerders. Het doel is wederzijds informeren,
leren van elkaar en grensoverschrijdende (InterreG) projecten initiëren.
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7. Bronnen
-

Achtergrondrapportage stroomgebied Schelde monitoring, 2020

-

Achtergrondrapportage stroomgebied Schelde waterkwaliteit, 2020

-

Achtergrondrapportage stroomgebied Schelde grondwater, 2020

-

Artikel 4, 4.4 en 4.5
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32000L0060

-

BKMW 2009
Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027061/2017-01-01

-

Brondocumenten RWS
http://publicaties.minienm.nl/

-

Factsheets 2019
https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/Beheer/Data/Publiek?viewName=Factsheets&year=
2019&month=December

-

STOWA, 2018-15 Handreiking KRW doelen
https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202018/STOWA%
202018-15%20handreiking%20defdefversie.pdf

Eindversie RBO-Schelde 22 juni 2020

41

RBO-nota 2020

Bijlage I Overzicht toestand 2009, 2015, 2019
Brabantse Delta

Chemie Totaal

Ecologie totaal

Specifiek
Verontreinigende
stoffen

Fysisch Chemisch

Doorzicht

Stikstof

Fosfor

Biologie totaal

Algen

Vis

Overige waterflora

macrofauna

De Agger
2009
2015
2019
Rietkreek-Langewater
2009
2015
2019
Binnenschelde
2009
2015
2019
Markiezaatsmeer
2009
2015
2019
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Vennen Groote Meer
2009
2015
2019
Zoom en Bleekloop
2009
2015
2019
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Rijkswaterstaat

Chemie Totaal

Ecologie totaal

nvt
nvt

Specifiek Verontreinigende
stoffen

DIN
DIN

Fysisch Chemisch

Stikstof

nvt
nvt
nvt

Doorzicht

Fosfor

Biologie totaal

nvt
nvt

Algen

Vis
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Overige waterflora

macrofauna
Antwerps Kanaalpand
2009
2015
2019
Kanaal Gent Terneuzen
2009
2015
2019
Baths Spuikanaal
2009
2015
2019
Grevelingenmeer
2009
2015
2019
Oosterschelde
2009
2015

nvt
nvt
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2019

nvt

nvt

nvt

Veerse Meer
2009
2015
2019

nvt
nvt
nvt

DIN
DIN

2009
2015
2019

nvt
nvt
nvt

DIN
DIN
DIN

nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt

DIN
DIN
DIN

nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt

DIN
DIN
DIN

nvt
nvt
nvt

Westerschelde

Zeeuwse Kust
2009
2015
2019

nvt
nvt
nvt

Zwin
2009
2015
2019
Volkerakmeer
2009
2015
2019
Zoommeer
2009
2015
2019
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Waterschap Scheldestromen

Chemie Totaal

Ecologie totaal

Specifiek Verontreinigende stoffen

Fysisch Chemisch

Doorzicht

Stikstof

Fosfor

Biologie totaal

Algen

Vis

macrofyten

macrofauna

Adriaan
2009
2015
2019
Bath
2009
2015
2019
Bath-Oost
2009
2015
2019
Boreel
2009
2015
2019
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Van Borssele
2009
2015
2019
Dekker
2009
2015
2019
Dreischor
2009
2015
2019
Duiveland-Oosterland
2009
2015
2019
Duiveland-Ouwerkerk
2009
2015
2019
De Eendracht
2009
2015
2019
Glerum
2009
2015
2019
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Hellewoud
2009
2015
2019
Kanaal door Walcheren
2009
2015
2019
Kleverskerke
2009
2015
2019
Loohoek
2009
2015
2019
De Luyster
2009
2015
2019
Maelstede
2009
2015
2019
Oosterland
2009
2015
2019
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De Piet
2009
2015
2019
Poppekinderen
2009
2015
2019
t Sas
2009
2015
2019
Schore (nieuwe
waterlichaam)
2009
2015
2019
Schouwen
2009
2015
2019
De Noord-Stavenisse
2009
2015
2019
De Noord-Sint Maartensdijk
2009
2015
2019
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De Valle
2009
2015
2019
Waarde
2009
2015
2019
Whilemina
2009
2015
2019
Willem
2009
2015
2019
Yerseke Moer
2009
2015
2019
Zuidwatering
2009
2015
2019
Braakman
2009
2015
2019
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Cadzand
2009
2015
2019
Campen
2009
2015
2019
Nol Zeven
2009
2015
2019
Nummer Een
2009
2015
2019
Nieuwe Sluis
2009
2015
2019
Othene
2009
2015
2019
Paal
2009
2015
2019
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Bijlage II Drempelwaarden grondwater
Tabel : Drempelwaarden grondwaterlichamen en Europese norm
Stof

Grondwaterlichaam

Drempelwaarde/
Europese Norm

chloride

Zoet grondwater in duingebieden

≤160 mg/l

chloride

Zoet grondwater in dekzand

≤160 mg/l

chloride

Zoet grondwater in kreekgebieden

≤160 mg/l

nikkel

Zoet grondwater in duingebieden

≤20 µg/l

nikkel

Zoet grondwater in dekzand

≤20 µg/l

nikkel

Zoet grondwater in kreekgebieden

≤20 µg/l

nikkel

Zout grondwater in ondiepe zandlagen

≤20 µg/l

nikkel

Grondwater in diepe zandlagen

≤20 µg/l

arseen

Zoet grondwater in duingebieden

≤13.2 µg/l

arseen

Zoet grondwater in dekzand

≤13.2 µg/l

arseen

Zoet grondwater in kreekgebieden

≤13.2 µg/l

arseen

Zout grondwater in ondiepe zandlagen

≤18.7 µg/l

arseen

Grondwater in diepe zandlagen

≤18.7 µg/l

cadmium

Zoet grondwater in duingebieden

≤0.35 µg/l

cadmium

Zoet grondwater in dekzand

≤0.35 µg/l

cadmium

Zoet grondwater in kreekgebieden

≤0.35 µg/l

cadmium

Zout grondwater in ondiepe zandlagen

≤0.35 µg/l

cadmium

Grondwater in diepe zandlagen

≤0.35 µg/l

lood

Zoet grondwater in duingebieden

≤7.4 µg/l

lood

Zoet grondwater in dekzand

≤7.4 µg/l

lood

Zoet grondwater in kreekgebieden

≤7.4 µg/l

lood

Zout grondwater in ondiepe zandlagen

≤7.4 µg/l

lood

Grondwater in diepe zandlagen

≤7.4 µg/l

fosfor totaal

Zoet grondwater in duingebieden

≤2.0 mg/l
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fosfor totaal

Zoet grondwater in dekzand

≤2.0 mg/l

fosfor totaal

Zoet grondwater in kreekgebieden

≤2.0 mg/l

fosfor totaal

Zout grondwater in ondiepe zandlagen

≤6.9 mg/l

nitraat

Zoet grondwater in duingebieden

≤50 mg/l NO3

nitraat

Zoet grondwater in dekzand

≤50 mg/l NO3

nitraat

Zoet grondwater in kreekgebieden

≤50 mg/l NO3

nitraat

Zout grondwater in ondiepe zandlagen

≤50 mg/l NO3

nitraat

Grondwater in diepe zandlagen

≤50 mg/l NO3

Bestrijdingsmiddelen indiv.

Zoet grondwater in duingebieden

≤0.1 µg/l

Bestrijdingsmiddelen indiv.

Zoet grondwater in dekzand

≤0.1 µg/l

Bestrijdingsmiddelen indiv.

Zoet grondwater in kreekgebieden

≤0.1 µg/l

Bestrijdingsmiddelen indiv.

Zout grondwater in ondiepe zandlagen

≤0.1 µg/l

Bestrijdingsmiddelen indiv.

Grondwater in diepe zandlagen

≤0.1 µg/l

Bestrijdingsmiddelen som

Zoet grondwater in duingebieden

≤0.5 µg/l

Bestrijdingsmiddelen som

Zoet grondwater in dekzand

≤0.5 µg/l

Bestrijdingsmiddelen som

Zoet grondwater in kreekgebieden

≤0.5 µg/l

Bestrijdingsmiddelen som

Zout grondwater in ondiepe zandlagen

≤0.5 µg/l

Bestrijdingsmiddelen som

Grondwater in diepe zandlagen

≤0.5 µg/l

Voor zoutwater grondwaterlichamen geldt geen chloride norm.
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