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Inleiding

Op 22 december 2000 werd de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000/60/EG) van
kracht. Zij bundelt alle op dat moment bestaande waterrichtlijnen van de Europese
Gemeenschap. Reeds in de preambule wordt het kerndoel van deze omvangrijke richtlijn
duidelijk. Het bestaat uit het voor toekomstige generaties in een goede toestand te
brengen, c.q. deze toestand te behouden, van de Europese wateren – beken, rivieren,
meren, het grondwater en de kustwateren – en de hulpbron water duurzaam te beheren.
De EU legt de bijzondere status van water als een te beschermen goed als volgt vast:
„Water is geen gewone handelswaar, maar een erfgoed dat als zodanig beschermd,
verdedigd en behandeld moet worden.“
In heel Europa moet met de KRW en de aanvullende richtlijnen (Grondwaterrichtlijn,
2006/118/EG; Milieukwaliteitsnormrichtlijn, Richtlijn Prioritaire Stoffen, 2008/105/EG en
2013/39/EU; Monitoringrichtlijn, Technische Specificaties/Chemische Analyse-Richtlijn,
2009/90/EG) een uniforme norm bij het waterbeheer worden bereikt.
Met de uniformering van de normen voor ogen werd op Europees niveau een gezamenlijke
omzettingsstrategie (Common Implementation Strategy – CIS) ontwikkeld. Nationale
experts uit alle lidstaten werken richtsnoeren uit (CIS-Guidances) ter ondersteuning van de
omzetting in talrijke detailkwesties. Voor Duitsland vertegenwoordigt de Bondsregering in
overleg met de Werkgroep Water Bond/Deelstaten (LAWA) het Duitse standpunt.
De Kaderrichtlijn Water en haar dochterrichtlijnen zijn door de Waterhuishoudingwet
(WHG), de Grondwaterverordening (GrwV) en de Oppervlaktewaterverordening (OGewV),
evenals op deelstaatniveau door de Noordrijnland-Westfaalse Waterwet (LWG), in de
nationale waterwetgeving opgenomen.
In Duitsland bestaat met de LAWA een centraal overlegorgaan, waarin afstemming en
vastlegging van processen plaatsvindt. Voor de actualisering van de beheerplannen en
actieprogramma’s heeft de LAWA talrijke methoden, handelingsaanwijzingen en
tekstbouwstenen uitgewerkt, die zowel door de Duitse stroomgebiedgemeenschappen als
door de deelstaten zijn geïntegreerd. Het doel is de harmonisering van de aanpak van de
deelstaten en als gevolg daarvan van de handhaving van met water samenhangende
wetgeving en het uitvoeren van waterbeheer.
Om de doelen van de EG-KRW dan wel van de WHG te bereiken hebben de lidstaten, voor
he teerst op 22-12-2009, op nationaal en internationaal niveau gecoördineerde
beheerplannen en actieprogramma’s opgesteld, die om de 6 jaar geactualiseerd worden.
De wateren in de aangesloten stroomgebieden (FGE) dienen daarbij zonder rekening te
houden met land-, deelstaat- en administratieve grenzen als één geheel te worden
beschouwd.
Dee EU-Commissie gebruikte de inspectieresultaten van de eerste Europese
beheerplannen in 2009 voor een grootschalige beoordeling van het tot dan toe gevoerde
waterbeleid. De analyseresultaten werden in een Blauwdruk Ter Bescherming van de
Europese Wateren (Europese Commissie 2012) samengevat. Zowel de blauwdruk als de
geschiktheidscontrole van het Europese zoetwaterbeleid (Europese Commissie 2012)
werden begeleid door omvangrijke consultaties. Alles bij elkaar vallen onder de
kernvraagstukken onder andere de verbetering van de waterstructuur en het terugbrengen
van de vervuiling door stoffen als nitraat, prioritaire stoffen, bestrijdingsmiddelen en overige
stoffen uit industriële en gemeentelijke bronnen, de aanpassing van de toewijzing van te
grote hoeveelheden water, de verbetering van het gebruik van oppervlakken en het
waterbeheer.
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De inspectiebevindingen van de Commissie werden net als de richtinggevende uitspraken
met betrekking tot het Europese waterbeleid bij het opstellen van het tweede beheerplan en
actieprogramma meegenomen.
Aan de gehele proces van waterbeheerplanning ligt de zogenaamde DPSIR-benadering als
richtsnoer ten grondslag.

Figuur 1: Causale keten volgens de DPSIR-Benadering

De afkorting staat voor de causale keten bestaande uit sturende krachten – druk – toestand
– impact – maatschappelijke reactie (Drivers – Pressures – State – Impact – Responses).
Een systeemanalytische benadering van de behandeling van alle watervraagstukken is
nodig, zodat aan het einde van de causale keten niet alleen de symptomen worden
bestreden. Hij begint consequent met de analyse van de sociale, economische en overige
oorzaken (sturende krachten), die druk op de hulpbron water kunnen uitvoeren. De daaruit
ontstane belastingen veranderen de toestand van de wateren. Dit leidt tot gevolgen voor
bijv. de waterkwaliteit of de menselijke gezondheid en de ecologische systemen. De
mogelijke reacties daarop bestaan uit maatregelen ter aanpassing of ter veranderingen, die
op elk van de schakels van de causale keten betrekking kunnen hebben.
Het concept beheerplan werd eind 2014, een jaar voor het begin van de periode waar het
plan betrekking op heeft, door de hoogste instantie op het gebied van waterbeheer ter
inzage
gelegd.
De
documenten
zijn
te
vinden
op
de
projectwebsite
www.flussgebiete.nrw.de; de wettelijke basis en de mogelijkheden om op het concept te
reageren worden in het Ministerialblatt (officiële publicatie) van de deelstaat NRW
gepubliceerd.
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Met het afgeven van een akkoordverklaring door de betrokken hoogste deelstaatinstanties
en de commissie milieuzaken van het deelstaatparlement eind 2015 worden het beheerplan
en het actieprogramma voor de overheid bindend.

1
1.1

Algemene beschrijving
Stroomgebiedgemeenschappen en waterlichamen

In Noordrijnland-Westfalen bevinden zich delen van de internationale stroomgebieden Rijn,
Eems en Maas, evenals van de nationale stroomgebied Weser. Het NoordrijnlandWestfaalse beheerplan en het actieprogramma vatten de deelplannen en –programma’s
van de vier stroomgebieden op het grondgebied van Noordrijnland-Westfalen samen. Ze
zijn op de overstijgende plannen voor de stroomgebieden afgestemd.

Figuur 2: De ligging van Noordrijnland-Westfalen ten opzichte van de stroomgebieden

Terwijl de stroomgebiedgemeenschappen Eems en Weser elk een eigen overstijgend
beheerplan hebben opgesteld, zijn voor de stroomgebieden van Rijn en Maas slechts
plannen in zeer grove lijnen gepland. Het beheerplan en het actieprogramma voor
Noordrijnland-Westfalen bereiken een wezenlijk hoger niveau van detaillering. De daarin en
in de bijlagen opgenomen gegevens worden na de samenvoeging op landelijk niveau aan
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de Europese Commissie via het databanksysteem WISE (Water Information System for
Europe) doorgegeven.
Het Noordrijnland-Westfaalse deel van de Rijn werd in de deelstroomgebieden van
Rheingraben-Noord, Sieg, Wupper, Erft, Roer, Emscher, Lippe, Deltarijn NRW en
Middelrijn/Moezel NRW onderverdeeld, het Maasaandeel in de deelstroomgebieden MaasZuid NRW voor het stroomgebied van de Eifel-Rur en Maas-Noord NRW, dat de
Noordrijnland-Westfaalse delen van de stroomgebieden van de Niers en de Schwalm
omvat. Het Eems- en Westerstroomgebied werd in Noordrijnland-Westfalen niet nader
onderverdeeld.
Oppervlaktewater
50.000 km stromend water beweegt zich door Noordrijnland-Westfalen. Het aantal,
overwegend zeer kleine – meren ligt bij ca. 5.100. De doelstellingen van de KRW gelden
voor alle wateren. In het beheerplan zijn de grotere beken en rivieren met een
stroomgebied vanaf 10 km² en meren van een oppervlakte van 50 ha opgenomen. Over
deze wateren worden alle verzamelde gegevens, na aggregatie op landelijke niveau, via
het databanksysteem WISE (Water Information System for Europe) aan de Europese
Commissie doorgegeven.
In dit concept-beheerplan worden op deze manier 14.136 km aan stromend water 1727
deelstukken (oppervlaktewaterlopen) verdeeld, alsmede 25 meren nader geanalyseerd en
onder de loep genomen. Tussen het eerste beheerplan en het concept van het tweede
moest vooral de typering van de wateren in het laagland worden aangepast, omdat deze
ontoereikend was gebleken. Vervolgens werden ook de grenzen van waterlichamen
aangepast, daar een waterlichaam volgens de betreffende richtlijnen slechts bij één type
water mag horen. Het type water vormt de basis voor de beoordeling van de ecologische
toestand.

Figuur 3: Onderverdeling van de soorten stromend water in NRW

Van de 14.136 km aan waterlopen zijn 7.068 km, oftewel 883 waterlichamen, als in grote
mate veranderd aangemerkt. Nog eens 889 km c.q. 80 waterlichamen worden als
kunstmatig ingeschaald. Tot de kunstmatige wateren behoren onder andere de
scheepvaartkanalen. Slechts twee meren in NRW zijn natuurlijk. Bij de overige meren gaat
het om mijnbouwgaten of zandgaten, die kunstmatig zijn ontstaan. De waterkeringen in
NRW zijn als in grote mate veranderde waterlichamen gecategoriseerd. Vanwege de

4

Waterbeheerplan NRW 2016-2021 (CONCEPT)

Beknopte versie

gelijkenis met diepe, gelaagde meren, worden zij als stilstaande wateren ingedeeld en
daarom thematisch ook bij de meren behandeld.

Figuur 4: Oppervlaktewaterlichamen in NRW
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Grondwater
In Noordrijnland-Westfalen zijn 275 grondwaterlichamen begrensd met een gemiddelde
grootte van 124 km². In de laaglandgebieden, bijv. in de Münsterländer Bucht of aan de
linkerzijde van de Neder-Rijn zijn uitgestrekte poreuze watervoerende lagen te vinden,
terwijl in het middelgebergte de gespleten watervoerende lagen overheersen. In het
poreuze gesteente (poreuze watervoerende lagen) is de begrenzing gebaseerd op de
onderaardse stroomgebieden en de geologische omstandigheden. In het vaste gesteente
(gespleten watervoerende lagen) werden de geologische omstandigheden alsmede de
bovengrondse waterscheidingen als begrenzingscriteria gebruikt.
Beschermde gebieden
Waterlichamen die voor de winning van water voor menselijk gebruik worden gebruikt,
vallen onder verregaande eisen voor de waterkwaliteit. In Noordrijnland-Westfalen zijn er
100
oppervlaktewaterlichamen
en
196
grondwaterlichamen
die
voor
de
drinkwatervoorziening worden gebruikt. 416 beschermde waterwingebieden zijn op dit
moment aangewezen, het beschermen van nog meer gebieden is gepand. Voor deze
gebieden, evenals voor de reeds vastgelegde en geplande beschermde gebieden met
geneeskrachtige bronnen (bij elkaar opgeteld ca. 20% van de deelstaatoppervlakte) geldt
een bijzondere bescherming.
In Noordrijnland-Westfalen zijn 82 zwemwateren aangemerkt, die vooral op het gebied van
hygiëne een bijzondere bescherming genieten.
NRW is als geheel als nutriëntgevoelig en kwetsbaar ingeschaald conform de Nitraatrichtlijn
c.q. de Gemeentelijke Afvalwaterrichtlijn. Daardoor gelden bijzondere doelen, die bijdragen
aan de bescherming van de Noordzee.
De beschermingsdoelen van de Flora-Fauna-Habitatrichtlijn, alsmede van de
Vogelbeschermingsrichtlijn werden bij de omzetting van de KRW meegenomen. In NRW
bestaan 392 FFH-gebieden en 22 vogelbeschermingsgebieden voor waterafhankelijke
leefgebiedtypen en of soorten. Vrijwel in alle grondwaterlichamen bevinden zich
belangrijke, met het grondwater verbonden landecosystemen (FFH-Gebieden,
vogelbeschermingsgebieden, beschermde natuurgebieden en onderdelen van nationale).
In totaal zijn 2.924 beschermde gebieden met betrekking tot een mogelijke aantasting
gecontroleerd.

1.2

Gebruik van de Noordrijnland-Westfaalse delen van de
stroomgebiedeenheden

Rijn
Het Noordrijnland-Westfaalse deel van het stroomgebied van de Rijn is met 13,2 miljoen
inwoners zeer dicht bevolkt en omvat diverse vormen van gebruik die tot belasting van de
wateren leiden of in het verleden hebben geleid. De gevolgen van deze belasting bepalen
tegenwoordig de toestand van de wateren.
In het Sauer- en Siegerland (stroomgebied van de Roer en de Sieg) en in de regio
Mechernicher (stroomgebied van de Erft) vond reeds in de pre-industriële tijd op grote
schaal ertswinning plaats. Als gevolg daarvan kan nu nog grondwatervervuiling door zware
metalen, vooral in het sediment, worden vastgesteld. Reeds toen werd de drijvende kracht
van het water voor het winnen of verwerken van erts gebruikt, wat tot de nu nog aanwezige
onderbreking van de stromende wateren door talloze stuwbekkens heeft geleid.
De steenkoolwinning was de aanleiding tot de snelle industrialisering van NoordrijnlandWestfalen. Als gevolg daarvan groeide de bevolking snel. De noodzakelijke
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drinkwatervoorziening leidde tot de bouw van grote stuwdammen in het Sauerland, die de
waterhoeveelheid in de “drinkwaterrivier” de Roer op peil houden. De afvalwaterverwerking
vormde een grote uitdaging. Vanwege de mijnverzakkingen in het steenkoolbekken en de
daarmee samenhangende afwateringsproblemen in vele woongebieden in de omtrek,
werden wateren gekanaliseerd, verplaatst en het afvalwater van de bevolking en de
industrie naar open afvalwaterlopen getransporteerd (stroomgebied van de Emscher). De
mijnverzakkingen kunnen niet meer worden teruggedraaid. Vandaag de dag nog worden
verdere verzakkingen in het noordelijk deel van het mijnbouwgebied (stroomgebied van de
Lippe) of aan de linkerzijde van de Neder-Rijn verwacht.
Aan de westzijde van het Noordrijnland-Westfaalse stroomgebied van de Rijn
(stroomgebied van de Erft) zien wij de gevolgen van grootschalige bruinkoolwinning in NRE
aan de op grote schaal voorkomende daling van het grondwaterpeil en
grondwatervervuiling door grondbergen. Bij het opwekken van stroom uit steenkool wordt
koelwater gebruikt, dat samen met weggepompt warm mijnwater vooral in de Erft wordt
geloosd. Met nog andere elektriciteitscentrales aan de Rijn, de Lippe en de Wupper is
temperatuurbeheer noodzakelijk.
In het kielzog van het grondstof- en energieaanbod heeft zich in het stroomgebied van de
Rijn in NRW zware industrie, de van nationaal belang zijnde chemische industrie,
raffinaderijen en nog andere belangrijke industrietakken gevestigd. De Rijn zelf, als de
meest bevaren binnenwaterweg van Duitsland, en de overige fijnmazige
verkeersinfrastructuur boden en bieden hiervoor ideale omstandigheden.
In de laaglandgebieden van het Noordrijnland-Westfaalse stroomgebied van de Rijn wordt
intensieve landbouw bedreven, die alleen mogelijk is geworden door omvangrijke drainage
en waterreguliering. Het aandeel akkerland ligt net onder 30%. Vooral in het Deltarijngebied
bevinden zich de regio’s met de hoogste veestapeldichtheid. Parallel aan het daar
aanwezige veredelingssector vindt een intensieve teelt van energiegewassen en op
plaatselijk niveau de gespecialiseerde teelt van groente en fruit plaats.
Weser
In het Noordrijnland-Westfaalse stroomgebied van de Weser bevinden zich in de regio’s
Bielefeld en Minden stedelijke gebieden met de nadruk op industrie.
Op dit moment wordt 40,7% van het oppervlak van het Noordrijnland-Westfaalse deel van
het stroomgebied van de Weser voor akkerbouw gebruikt. Voor dit gebruik zijn in het
verleden grote stukken land door middel van drainage bewerkbaar gemaakt. Bestaande
waterlopen werden verbreed en gekanaliseerd. Naast de uitwerkingen op de morfologie
van de wateren heeft dit ook aanzienlijke uitwerking gehad op het nutriëntengehalte in
grond- en oppervlaktewater en daarmee op de bescherming van het zeewater.
In het kalimijnengebied van Hessen en Thüringen vindt intensieve zoutwinning plaats,
waarvan het effect op de daarmee verbonden waterlichamen van de Boven- en
Middenweser zich over meer dan 500 km waterloop uitstrekt, en ook in de tot
Noordrijnland-Westfalen behorende waterlichamen ervoor zorgt dat op dit moment een
goede ecologische staat niet kan worden bereikt.
De Weser wordt ook in Noordrijnland-Westfalen voor de scheepvaart gebruikt, boven
Minden weliswaar vrijwel uitsluitend noch voor de pleziervaart. Door middel van de
aanwezige stuwbekkens in de Weser zelf en in de vele zijrivieren wordt waterkracht
opgewekt.
Eems
Het aandeel akkerbouwgebruik bedraagt in het stroomgebied van de Eems bijna 52%. Om
deze gronden overeenkomstig te kunnen gebruiken, moest men op grote schaal land
draineren en waterlopen kanaliseren of nieuw aanleggen. De nutriëntenconcentraties liggen
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bij de monding van de Eems, waar hij in de Noordzee stroom, boven de streefwaarde voor
de bescherming van de zee van 2,8 mg/l.
Additionele invloed komt van de langzaam afbouwende steenkoolwinning in NoordrijnlandWestfalen, waardoor via de Ibbenbürener Aa op dit moment nog duidelijk te hoge
hoeveelheden zout in de Eems vloeien.
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Figuur 5: Bodemgebruik in NRW
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Maas
Net als in het Noordrijnland-Westfaalse stroomgebied van de Rijn werden ook in het
zuidelijk stroomgebied van de Maas, voor een deel reeds voor de industrialisering,
omvangrijke hoeveelheden erts gewonnen. De tegenwoordig nog aanwezige concentraties
zware metalen concentreren zich in het gebied aan de Inde en rondom Stolberg.
Met bijna 1,9 miljoen inwoners laat het Noordrijnland-Westfaalse deel van het stroomgebied
van de Maas de op een na hoogste bevolkingsdichtheid van de vier stroomgebieden zien.
Daarnaast komt in de stedelijke gebieden rond Aken en Mönchengladbach een grote
verscheidenheid aan industrieën voor.
De steenkoolwinning aan de Nederlandse grens werd reeds lang geleden stilgelegd. Wel
zijn aan de noordoostrand van het Noordrijnland-Westfaalse deel van het stroomgebied van
de Maas de gevolgen van de mijnbouw aan de linkerkant van de Neder-Rijn te zien, bijv.
door markante mijnverzakkingen. Tegenwoordig heeft de bruinkoolwinning een enorme
invloed op de boven- en ondergrondse wateren. Op dit moment zijn er twee grote
dagbouwmijnen in bedrijf, waarvoor het grondwaterpeil tot enkele honderden meters onder
het maaiveld werd verlaagd.
Om de drinkwatervoorziening in de regio’s Aken en Stolberg te kunnen garanderen,
alsmede om de waterloop in de Eifelrur uit te balanceren, werden grote stuwdammen
gebouwd.
Het aandeel van akker- en tuinbouwareaal in het Noordrijnland-Westfaalse deel van het
stroomgebied van de Maas bedraagt bijna 39%. Zoals ook bij de aandelen van de andere
stroomgebieden vermeld, werd ook hier het land gedraineerd en werden de waterlopen
gekanaliseerd.

2

Belangrijke waterbeheervraagstukken en aanzienlijke
belastingen

Reeds een jaar voor het opstellen van het concept van het tweede beheerplan en
actieprogramma werden de waterbeheervraagstukken die van belang waren naar buiten
gebracht. Ze zijn ten opzichte van de eerste beleidscyclus voor het overgrote deel
ongewijzigd gebleven. Nog steeds ligt de nadruk op
•
•

de verbetering van de waterstructuur en de passeerbaarheid van de stromende
wateren en
het terugdringen van de belasting van grond- en oppervlaktewater

Daarnaast moet er rekening gehouden worden met bijzondere vraagstukken als de
gevolgen van de bruin- en steenkoolwinning. Bij alle planvorming moeten bovendien de nu
al zichtbare invloeden van de klimaatverandering betrokken worden. Ook moeten uit
andere
richtlijnen,
zoals
de
Natura-2000-Richtlijnen,
de
Richtlijn
Overstromingsrisicomanagement en de Kaderrichtlijn Maritieme Strategie, voortvloeiende
eisen worden geïntegreerd.
De voor de stroomgebiedaandelen in NRW beschreven sturende krachten en vormen van
gebruik leiden tot belastingen. Op waterlichamen die niet aan de doelstellingen voldoen, is
vaak sprake van 2 of 3 belastende factoren.
Onder de aanzienlijke belastingen die gevolgen hebben voor de watertoestand, nemen bij
de oppervlaktewateren de belastingen door de waterstructuur (morfologie), inclusief de
onvoldoende passerbaarheid, nog steeds de meest prominente plaats in. Belastingen uit
diffuse bronnen worden bijna even vaak als aanzienlijk aangemerkt. Ook puntbronnen zijn
nog steeds zeer vaak voor de matige tot slechte chemische dan wel ecologische toestand
10
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van het water verantwoordelijk. Minder relevant blijken de belastingen door het onttrekken
van water.

Fig. 6:

Onderverdeling van de relevante belastingsfactoren over de stroomgebieden van de
Eems, de Maas, de Rijn en de Weser

De belangrijkste bron van chemische belasting voor het grondwater is de diffuse invoer
(stikstof en bestrijdingsmiddelen) uit de landbouw. Aanzienlijk minder vaak veroorzaken
punctuele belastingen door de invoer van schadelijke stoffen vanuit oude stortplaatsen,
verlaten
terreinen,
industriegebieden,
vuilnisbelten
en
andere
plaatselijke
vervuilingsbronnen, dan wel diffuse belastingen uit mijnbouwactiviteiten een slechte
chemische toestand van het grondwater.
Wateronttrekking en het leegpompen ten behoeve van de mijnen in het
bruinkoolwinningsgebied langs de Rijn, alsmede in mindere mate ten behoeve van de
kalkwinning, zijn de belangrijkste oorzaken voor de slechte toestand van het grondwater
qua hoeveelheid.
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Uitwerking van de verschillende soorten aanzienlijke belastingen van de
grondwaterkwaliteit in NRW, alsmede voor verschillende
verontreinigingsindicatoren

Risicoanalyse

Zoals reeds bij de eerste inventarisatie in 2004 diende ook bij de inventarisatie van 2013
voor de tweede cyclus te worden ingeschat of de doelstelling voor 2021 haalbaar,
onhaalbaar of niet te voorspellen is. Deze inschatting vond plaats op basis van de
vastgestelde aanzienlijke belastingen en hun gevolgen, waarbij rekening werd gehouden
met de tot 2015 geplande en uitgevoerde maatregelen uit het eerste Beheerplan voor de
periode 2010-2015.
Oppervlaktewateren
In de analyse van de te halen doelstellingen voor oppervlaktewateren werden ook de
resultaten van de monitoring conform de KRW betrokken. Bij de eerste prognose van het
halen van de doelstellingen konden we nog niet van deze meetinstrumenten gebruik
maken. Daarom is alleen een kwalitatieve vergelijking van de resultaten mogelijk.
Rekening houdend met de tot 2015 uitgevoerde maatregelen zullen waarschijnlijk 130
stromende wateren (7,5% c.q. 6,5% van de totale lengte aan stromende wateren) en 12
zandgaten het predicaat goede ecologische toestand, dan wel goed ecologisch
potentieel, bereiken. 21 natuurlijke waterlichamen, alsmede het overgrote deel (856
waterlichamen - 44,9%) van de in grote mate veranderde stromende wateren en
kunstmatige waterlichamen (67 waterlichamen, 3,7% van de totale lengte aan stromende
wateren) kregen het predicaat “halen doelstelling onwaarschijnlijk”. Bij in grote mate
veranderde en kunstmatige waterlichamen ontbreken op dit moment nog de
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monitoringresultaten voor de visstand, omdat de nieuwe beoordelingsmethode voor deze
kwaliteitscomponent in de genoemde watercategorieën nog aangepast moet worden.

Figuur 8:

Prognose haalbaarheid van doelen t.a.v. de chemische toestand zonder
prioritaire universele stoffen, afgezet naar waterlengte
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Bij de prognose voor het halen van de doelstellingen voor de chemische toestand worden
de milieukwaliteitsnormen uit Bijlage 7 van de Oppervlaktewaterverordening (OGewV)
betrokken. Volgens die normen haalt geen van de oppervlaktewaterlichamen in Duitsland
het predicaat goede chemische toestand, omdat de milieukwaliteitsnormen voor kwik over
de hele linie worden overschreden, wat tot 2021 niet ingrijpend zal veranderen. Voor
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en gebromeerde diphenylether (zgn.
alomtegenwoordige schadelijke stoffen) worden vergelijkbare resultaten verwacht. Dit heeft
volgens het one out/all out-principe onmiddellijk gevolgen voor de algehele toestand.
Als de alomtegenwoordige schadelijke stoffen – dat zijn overal in het milieu aanwezige
stoffen afkomstige uit verbrandingsprocessen en vroegere industriële activiteiten, zoals
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en kwik – niet in de prognose voor het
halen van de doelstellingen worden betrokken, zullen 1.333 (77%) van de waterlichamen in
2021 het predicaat goede chemische toestand bereiken, c.q. hebben dit reeds bereikt.
Grondwater
Bij de risicobeoordeling moeten ook de effecten op grondwaterlichamen van actuele
wijzigingen van het gebruik aan het einde van de betrokken cyclus worden ingeschat, en
bovendien moeten vanaf de tweede planningscyclus een prognose van de gevolgen van de
maatregelen van het actieplan dat bij het eerste beheerplan is opgesteld, worden gemaakt.

Figuur 9:

Volgorde monitorfasering m.b.t. de bedreigingen en de toestand van
grondwaterlichamen (GWK) volgens de Werkgroep Water Bond/Deelstaten
(LAWA)

Het bereiken van de doelstelling m.b.t. de chemische toestand tot 2021 wordt voor 99 van
in totaal 275 grondwaterlichamen als waarschijnlijk ingeschaald (ca. 36% van de
oppervlakte van de deelstaat). Wat betreft de indicatieve parameter nitraat wordt het
bereiken van de doelstelling voor 165 grondwaterlichamen al waarschijnlijk ingeschaald
(ca. 63% van de oppervlakte van de deelstaat). Bij alle overige als „bedreigd“
gecategoriseerde grondwaterlichamen worden de vastgestelde risicofactoren, in het kader
van de dienovereenkomstig aan te passen operationele monitoring, in de komende
beheersfase
verder
bewaakt
en
evt.
wordt
door
preventieve
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grondwaterbeschermingsmaatregelen voorkomen dat de doelen niet zouden kunnen
worden gehaald c.q. dat er een verslechtering zou kunnen optreden.
Wat de kwantitatieve toestand betreft wordt het bereiken van de doelstelling tot 2021 bij
22 grondwaterlichamen (77,7% van de oppervlakte) als waarschijnlijk ingeschat, bij de
overige 53 grondwaterlichamen werd een bedreiging vastgesteld. Oorzaken daarvoor zijn
een onevenwichtige grondwaterbalans vanwege het doorpompen van water in de mijn/dagbouw (24 GWK), significante lange termijnontwikkelingen bij de grondwaterstanden,
dan wel mogelijke schade aan belangrijke, van grondwater afhankelijke, ecosystemen in de
deelstaat.

4

Toestand van de wateren

Terwijl de toestand van het grondwater hoofdzakelijk aan de waterstand en een
evenwichtige kwantitatieve balans, alsmede aan het gehalte aan chemische stoffen wordt
gemeten, geven in het oppervlaktewater, behalve de chemische stoffen, de
leefgemeenschap in het water – vissen, ongewervelde dieren, grote waterplanten, algen en
plankton – een beeld van de toestand. Talloze indicatoren verwijzen naar de oorzaken van
storingen en geven de behoefte aan maatregelen om een goede toestand te kunnen
bereiken aan. Alle stoffen en componenten, evenals nadere ondersteunende parameters,
worden regelmatig in een cyclus van drie of zes jaar gemeten. Zo wordt vooruitgang
gedocumenteerd, worden potentiële nieuwe belastingen geconstateerd en tekortkomingen
bij het omzetten van maatregelen vroeg genoeg vastgesteld, zodat de maatregelen
doelgericht kunnen worden aangepast.

Watermonitoring
Noordrijnland-Westfalen onderhoudt een trapsgewijs opgezet, conform landelijk
afgestemde criteria ontwikkeld, netwerk van meetpunten. Het is bedoeld voor het monitoren
van de toestand van oppervlaktewateren, grondwater en beschermde gebieden, alsmede
voor planning en effectmeting van de maatregelen die ter bescherming of ter verbetering
van de wateren zijn worden getroffen.
De resultaten van de monitoring geven informatie over de huidige toestand en de
ontwikkeling van de kwaliteit van de wateren. In het kader van de omzetting van de EGKRW maken zij het mogelijk om te beoordelen in hoeverre de milieukwaliteitsnormen zijn
gehandhaafd en de doelen bereikt. Bijzondere nadruk ligt bij het onderzoek naar de diffuse
belastingen door nutriënten en schadelijk stoffen, de effecten van structuurveranderingen
en de hoeveelheid geloosde stoffen. De meetmethoden, -programma’s en –netwerken
worden in de komende jaren op basis van het analyseren van de resultaten continu
aangepast.
Oppervlaktewateren
In het hier gepresenteerde concept-beheerplan wordt een beeld gegeven van de actuele
toestand van de waterlichamen. Ten opzichte van tot op heden geldige beoordeling
daarvan is de algemene toestand maar weinig veranderd. Dat betekent niet dat er geen
verbeteringen zijn opgetreden. Integendeel, een beslissende factor bestaat uit het feit dat
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voor de beoordeling van de toestand telkens het slechtste deelresultaat moet worden
gebruikt (one out/all out-principe). Meestal zijn er meerdere belastingen verantwoordelijk
voor het niet halen van de doelstelling van een waterlichaam, die niet allemaal tegelijk
kunnen worden opgeheven.
Daarnaast leidden de wijzigingen in de typologie van de wateren, evenals de aanpassing
van de beoordelingsprocedures in het intercalibreringsproces (afstemming van procedures
op Europees niveau) tot een strengere beoordeling. Alle veranderingen ten opzichte van
het eerste beheerplan zijn in hoofdstuk 13 van het lopende concept-beheerplan opgevoerd.
Bovendien werden de in de beoordeling centraal staande ecologische en chemische
kwaliteitscomponenten ook op plaatsen verzameld, waarvoor in de eerste
monitoringscyclus nog geen gegevens beschikbaar waren.

Figuur 10 :

•

Algehele beoordeling van de ecologische en chemische toestand met betrekking tot
de oppervlaktewateren

Ecologische toestand/ecologisch potentieel
In Noordrijnland-Westfalen halen, gerekend over de lengte van de stromende wateren,
op dit moment ca. 94% van de gemonitorde stromende wateren en ca. 33% van de
gemonitorde stilstaande wateren het predicaat goede ecologische toestand/goed
ecologisch potentieel niet. Het niet halen van het predicaat goede ecologische
toestand/goed ecologisch potentieel is bij waterlopen meestal het gevolg van de
kwaliteitscomponenten macrozoönbenthos en vissen, gevolgd door de component
diatomeeën (kiezelwieren), die een te hoge nutriëntenbelasting vertoont. Bij stilstaande
wateren is meestal de component macrofyten doorslaggevend.

•

Chemische toestand
In Noordrijnland-Westfalen bereiken volgens de huidige stand van de gegevens rond
75% van de waterlichamen die als stromend water worden betiteld, evenals alle
gemonitorde stilstaande wateren, op één na, die een geogene belasting door zware
metalen laat zien, de goede chemische toestand, als de ubiquitaire stoffen niet worden
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meegerekend. Volgens de huidige gegevens wordt voor alle oppervlaktewateren de
milieukwaliteitsnorm voor het voorkomen van kwik in vissen overschreden.
d
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Ecologische toestand, algehele beoordeling

Grondwater
Met de nu voorliggende meetgegevens voor het grondwater kon de prognose in het kader
van de inventarisatie, dat veel grondwaterlichamen vooral vanwege belastingen door
schadelijke stoffen niet het predicaat goede toestand bereiken, in principe worden
bevestigd.
•

Chemische toestand
In totaal halen 54 % van de grondwaterlichamen (49 % van de oppervlakte van de
grondwaterlichamen) het predicaat goede chemische toestand. Rond 41% van de
deelstaatoppervlakte is belast met nitraat. In totaal is rond 16% van de oppervlakte van
grondwaterlichamen met ammonium belast. Tot de overige veel voorkomende
belastingen van het grondwater behoren bestrijdingsmiddelen, die in rond 12% van de
oppervlakte van waterlichamen te vinden zijn. Verdere stoffen spelen in minder mate
een rol. Een met betrekking tot de maatregelen relevante toename werd in 68
grondwaterlichamen voor nitraat gemeten. Tot nu is in geen van de waterlichamen
reeds een omkeer van deze trend vastgesteld.

•

Kwantitatieve toestand
De kwantitatieve toestand is in 32 grondwaterlichamen (12,6% van de oppervlakte aan
grondwaterlichamen) in Noordrijnland-Westfalen aangetast. Voor een deel kan de
toename van het aantal grondwaterlichamen met een slechte kwantitatieve toestand
aan het feit dat er voor het eerst een volledige meting van de toestand van de van
grondwater afhankelijke terrestrische ecosystemen heeft plaatsgevonden, worden
toegeschreven. Voor een aantal van deze grondwaterlichamen, die tot nu toe van het
predicaat goede kwantitatieve toestand weden voorzien, moeten de oorzaken voor de
verandering nog nader worden onderzocht, waarbij men ervan moet uitgaan dat
verscheidene invloeden elkaar overlappen.
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Beoordeling van de grondwaterlichamen, chemische toestand, algeheel resultaat
en voor maatregelen relevante trends
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Beheerdoelstellingen en strategieën

Beheerdoelstellingen en strategieën richten zich niet alleen naar de eisen van de EG-KRW
c.q. van de Waterhuishoudingweg (WHG). De koppeling met andere richtlijnen is een
belangrijk onderdeel van het proces.
In de EG-KRW staat reeds de eis vermeld dat de doelen voor de beschermede gebieden –
waterwingebieden, kwetsbare gebieden volgens de Nitraatrichtlijn en de Gemeentelijk
Afvalwaterrichtlijn
(Noordzee),
zwemwater,
natuurgebieden,
FFHen
Vogelbeschermingsgebieden – mee moeten worden genomen. In de jaren na het van
kracht worden van de EG-KRW zijn er nog meer richtlijnen bijgekomen, waar eveneens
rekening
mee
moet
worden
gehouden.
De
belangrijkste
zijn
de
Overstromingsrisicomanagementrichtlijn, de Kaderrichtlijn Maritieme Strategie en de
Europese Palingverordening.
De vereisten vanuit alle mee te nemen richtlijnen zijn in het ontwikkelingsproces van het
beheer- en actieplan opgenomen.

5.1

Doelstellingen

De doelstellingen van de KRW kunnen als volgt worden samengevat:
Doelstellingen
•

Voor de als natuurlijk ingeschaalde en slechts nauwelijks of matig veranderde
oppervlaktewateren dient de goede chemische en de goede ecologische toestand
worden bereikt.

•

Voor kunstmatige oppervlaktewateren en voor die oppervlaktewateren, die vanwege
morfologische veranderingen en bepaalde vormen van gebruik als sterk veranderd
zijn ingeschaald, dient een goede chemische toestand en een goed chemisch
potentieel worden bereikt.

•

Bij de grondwaterlichamen dient de goede kwantitatieve en de goede chemische
toestand worden bereikt.

•

Bij een significant stijgende trend bij het gehalte aan schadelijk stoffen in het
grondwater is bovendien het omkeren van de trend een beheerdoelstelling.

•

Bovendien moet de waterverontreiniging door prioritaire stoffen teruggebracht en
lozingen van prioritaire gevaarlijke stoffen tot 2020 (phasing-out) volledig te zijn
gestopt.

•

Er geldt voor alle waterlichamen een algeheel verbod op verslechtering.

Het concept-beheerplan is op de resultaten van de inventarisatie (hoofdstuk 1 t/m 4),
incuslief de economische analyse (hoofdstuk 6) en de belangrijkste hydrologische
vraagstukken (ter inzage gelegd van 22 december 2013 t/m 22 juni 2014) gebaseerd.
De beheerdoelstellingen dienen per 22 december 2015 te zijn bereikt. Deze termijn kan
tweemaal met elk 6 jaar worden verlengd. Tot en met 2027 dienen conform de
Waterhuishoudingwet (WHG) alle doelen te zijn bereikt. Uitsluitend als reeds alle
noodzakelijke acties zijn uitgevoerd en het bereiken van de doelstellingen alleen op grond
van natuurlijke omstandigheden nog tijd vraagt, is verdere verlenging toegestaan.
Vanwege technische onmogelijkheden, onevenredig hoge kosten of natuurlijke
omstandigheden moeten ook in de tweede plancyclus termijnverlengingen worden
opgenomen.
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In voorkomende gevallen kan bovendien ook op minder strenge beheerdoelstellingen (Art.
30 WHG) en uitzonderingen op de beheerdoelstellingen conform Art. 31 WHG aanspraak
worden gemaakt.
Oppervlaktewateren
De onderstaande tabel geeft weer voor welke onderdelen van de stromende wateren op
termijnverlengingen ten aanzien van het halen van het predicaat goede ecologische
toestand, dan wel goed ecologisch potentieel, aanspraak is gemaakt. De redenen daarvoor
zijn eveneens aangegeven.
De met afstand vaakst aangegeven reden (rond 69% van de in aanmerking genomen
waterlooptrajecten, 1152 waterlichamen) is de onvoldoende beschikbaarheid van
oppervlakken, - die zich uitdrukt in het vaak noemen van de reden “Onevenredig hoge
kosten”.
Reden voor
termijnverlengingen

Percentage van de trajectlengte van stromende wateren waarvoor
verlenging van de termijn voor de ecologische toestand/het
ecologisch potentieel is besloten
Tussen haakjes: aantal oppervlaktewaterlichamen (dubbeltellingen
mogelijk)
Rijn
NRW

Technische uitvoerbaarheid
Onevenredig hoge kosten
Natuurlijke omstandigheden

Weser
NRW

Eems
NRW

Maas
NRW

NRW

14,5 (147)

9,7 (10)

5,7 (5)

18,1 (52)

13,0 (214)

75,0 (775)

76,5 (186)

92,3 (195)

63,6 (134)

76,3 (1290)

2,3 (25)

5,94 (10)

0,0

4,3 (6)

2,7 (41)

Voor de chemische toestand werd op veel kleinere schaal aanspraak gemaakt op
termijnverlenging, waarbij alleen geen rekening is gehouden met de belasting door de
alomtegenwoordige (ubiquitaire) stoffen zoals kwik.
Reden voor
termijnverlengingen

Percentage van de trajectlengte van stromende wateren waarvoor
verlenging van de termijn voor de chemische toestand is besloten
Tussen haakjes: aantal oppervlaktewaterlichamen (dubbeltellingen
mogelijk)
Rijn
NRW

Weser
NRW

Eems
NRW

Maas
NRW

NRW

18,0 (154)

13,5 (21)

1,5 (3)

14,8 (33)

14,7 (211)

Onevenredig hoge kosten

1,6 (14)

0,75 (2)

0,6 (3)

0,0

1,1 (19)

Natuurlijke omstandigheden

1,3 (18)

0,0

0,0

2,1 (3)

1,0 (21)

Technische uitvoerbaarheid

Op uitzonderingen, d.w.z. minder strenge beheerdoelen, werd zowel voor de ecologische
toestand (0,56 % de lengte van de waterlopen, 11 waterlichamen) als voor de chemische
toestand (0,61 % van de lengte van de waterlopen, 11 waterlichamen) werd tot nu toe
slechts in geringe mate aanspraak gemaakt. De oorzaak hiervoor is een te hoge belasting
van de wateren door metalen, die zowel geogeen (natuurlijk in de bodem aanwezig) als
door historische ertswinning kan zijn bepaald.
De doelstellingen voor de Noordrijnland-Westfaalse waterlichamen in de hoofdstroom van
de Weser kunnen op dit moment nog niet worden vastgelegd, aangezien in de
stroomgebiedgemeenschap Weser tot op heden geen overeenstemming over het
terugbrengen van de belasting door zout uit Hessen tot een voor de waterkwaliteit
aanvaardbaar niveau kon worden bereikt. Als mocht blijken dat er van de kant van Hessen
geen overeenkomstige maatregelen ten behoeve van de terugdringing worden genomen,
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kan voor de Weser in Noordrijnland-Westfalen op afzienbare termijn geen goede
ecologische toestand worden bereikt en dan zou gebruik van de mogelijkheid van minder
strenge beheerdoelstellingen gemaakt moeten worden.

Grondwater
Voor de kwantitatieve toestand zullen voor acht grondwaterlichamen termijnverlengingen
worden opgenomen. Deze grondwaterlichamen laten voor het eerst een slechte
kwantitatieve toestand zien en de oorzaak daarvan moet nader worden onderzocht.
Procentueel oppervlakteaandeel van de grondwaterlichamen
waarvoor termijnverlening voor de kwalitatieve toestand is opgenomen
Tussen haakjes: aantal waterlichamen (dubbeltellingen mogelijk)
Motivatie voor de termijnverleningen
Technische uitvoerbaarheid
(oorzaak afwijkingen onbekend)

Rijn
NRW

Weser
NRW

Eems
NRW

Maas
NRW

NRW

4,5% (7)

0,0% (0)

0,0% (0)

1,5% (1)

3,0% (8)

Met betrekking tot de chemische toestand wordt bij talrijke grondwaterlichamen vanuit
gegaan dat ze pas in de volgende of in de daaropvolgende beheercyclus hun doelstellingen
kunnen halen. Een verbetering op middellange termijn kan op die plaatsen worden
verwacht waar het saneren van stortplaatsen of het opruimen van de gevolgen van voor het
grondwater schadelijke incidenten reeds staan gepland.
Bij de door nitraat en bestrijdingsmiddelen belaste grondwaterlichamen moet rekening
gehouden worden met het vertraagd behalen van de doelstelling tot 2027.

Procentueel oppervlakteaandeel van de grondwaterlichamen waarvoor termijnverlening is opgenomen
Tussen haakjes: aantal waterlichamen (dubbeltellingen mogelijk)
Rijn
NRW

Weser
NRW

Eems
NRW

Maas
NRW

NRW

- oorzaak afwijkingen onbekend

3,3% (9)

0,0% (0)

0,0% (0)

0,0% (0)

2,0% (9)

- overige technische redenen

3,3% (8)

0,0% (0)

0,0% (0)

6,5% (1)

2,8% (9)

5,0% (7)

0,0% (0)

0,0% (0)

10,1% (2)

4,3% (9)

39,3%
(58)

24,9%
(10)

77,8%
(15)

69,7%
(18)

45,4%
(101)

Motivatie voor de termijnverleningen
Technische uitvoerbaarheid, daarvan:

Onevenredig hoge kosten
Natuurlijke omstandigheden

De grondwaterstand wordt op in het bruinkoolwinningsgebied op de linker Rijnoever
dusdanig verlaagd dat een goede kwantitatieve toestand, ook na het stilleggen van de
bruinkoolwinning, voor lange tijd niet zal kunnen ontstaan. Een soortgelijke situatie, maar in
aanzienlijke geringere omvang, bestaat op de rechter Rijnoever op die plaatsen waar
kalksteen wordt gewonnen. Voor deze gebieden zullen minder strenge
beheerdoelstellingen worden vastgelegd.
Voor enkele grondwaterlichamen staan de komende jaren nog verdere uitdiepingen c.q.
uitbreidingen van de dagbouw gepland. Daar zal van extra uitzonderingen op het
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verslechteringsverbod (Art. 31 WHG) gebruik worden gemaakt, daar de redenen voor de
wijziging van overstijgend publiek belang zijn. De tabel hieronder geeft weer, welke
oppervlakteaandelen aan de Noordrijnland-Westfaalse stroomgebiedaandelen c.q. hoeveel
grondwaterlichamen met uitzonderingen te maken hebben.
Aandeel aan de oppervlakte van de grondwaterlichamen waarvoor gebruik gemaakt wordt van minder
strenge beheerdoelstellingen met betrekking tot de kwantitatieve toestand
Tussen haakjes: aantal waterlichamen (dubbeltellingen mogelijk)
Reden
voor
minder
beheerdoelstellingen

strenge

Minder strenge beheerdoelstellingen
(Art. 30 WHG, Art. 4-5 KRW) algemeen
(technische haalbaarheid)
Verslechteringen van de
watertoestand (Art. 31 lid 2, Art. 4-7
KRW) algemeen (redenen voor de
veranderingen zijn van overstijgend
publiek belang (Art. 31 lid 2 nr.2))

Rijn
NRW
7,6% (12)

Weser
NRW

Eems
NRW
-

1,6% (2)

-

Maas
NRW

NRW

42,3% (12)

9,6% (24)

19,1% (4)

3,2% (6)

Figuur 14 laat zien voor welke oppervlakteaandelen van termijnverlenging of uitzonderingen
m.b.t. de chemische toestand gebruik is gemaakt, en welke oppervlakken in 2015, of met
termijnverlenging in 2021 of 2027 het de goede chemische toestand zullen bereiken.

Figuur 13: Beheerdoelstellingen voor de grondwaterlichamen in NRW, chemische toestand

Legenda:
•
•
•
•
•

Doelstelling tot en met 2015 (GC 2015)
Doelstelling tot en met 2021(GC bis 2021)
Doelstelling tot en met 2027 (GC bis 2027)
Termijnverlenging wegens technische uitvoerbaarheid (F-1)
Termijnverlenging wegens onevenredig hoge kosten (F-2)
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Termijnverlenging om natuurlijke redenen (F-3)
Minder strenge beheerdoelstellingen (A-1-1)
Uitzonderingen op het verschlechteringsverbod (A-3-2)

Strategieën

De Werkgroep Water Bond/Deelstaten en de stroomgebiedgemeenschappen zijn het voor
Duitsland als geheel c.q. voor hun stroomgebieden eens geworden over de belangrijke
waterbeheervraagstukken. De omzettingsstrategieën van de deelstaten gaan op in de
deelstaatoverstijgende strategieën.
Strategieën ter verbetering van de waterstructuren en de passeerbaarheid van
stromende wateren
Reeds in 2009 heeft Noordrijnland-Westfalen het Programma Levende Wateren in het
leven geroepen. Doel van dit programma is om zoveel watersectoren te renatureren en
weer passeerbaar te maken als nodig is om de goede ecologische toestand c.q. het goede
ecologische potentieel te bereiken. Het programma gaat gepaard met subsidies die het de
uitvoerders van maatregelen mogelijk moet maken om de kosten van de voor hen voor deel
nieuwe taken op te vangen.
De specifieke strategische componenten ter verbetering van de waterstructuren en de
passeerbaarheid zijn:
•
•

•
•

Corridorconcept: In NRW ontwikkeld om te kunnen bepalen hoeveel watertraject
onder welke omstandigheden ecologisch verbeterd moet worden, om de
doelstellingen te halen.
Omzettingsstappenplan: In NRW weden tot en met 2012 op basis van
samenwerking omzettingsstappenplannen opgezet, waarin de noodzakelijke
individuele maatregelen concreet met plaats en uitvoerder worden genoemd.
Passeerbaarheidsmaatregelen zijn opgenomen, waar de wateren voor de trekvissen
zalm en paling en de door de stroomgebiedgemeenschappen vastgestelde
hoofdtrekcorridors met voorrang passeerbaar dienen te worden.
Ondersteuning van de uitvoerders van maatregelen door subsidies:
Watermaatregelen kunnen tot maximaal 80% worden gesubsidieerd.
Voorlichting aan de uitvoerders van maatregelen: Lagere wateroverheden en
regionale overheden geven de uitvoerders van maatregelen voorlichting, bijv. bij het
doen van aanvragen. In het Münsterland werd een speciaal adviespunt voor de
kleine waterschappen en organisaties voor grondbeheer opgezet.

Gepland is om in 2015 extra voorlichtingscapaciteit ter beschikking te stellen. Aan verdere
strategieën bijv. ten behoeve van de verbetering van de grondaankoop c.q. van het gebruik
van de voor de maatregelen benodigde gebieden, wordt op dit moment gewerkt.
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Levende wateren vormen een
habitat voor veel levende wezens. Zij
behoren tot de meest soortenrijke
habitats in NRW. Ons mensen
bieden zijn rust en recreatie. Veel
goede redenen om ze te behouden
of om ze revitaliseren.

Terugdringing van de stoffelijke belastingen van oppervlaktewateren
In veel wateren kunnen stoffelijke belastingen uit diffuse bronnen of uit lozingen worden
vastgesteld, die het bereiken van een goede toestand verhinderen. In NoordrijnlandWestfalen werden de laatste 30 jaar aanzienlijke middelen geïnvesteerd, met als resultaat
dat de waterzuiveringsinstallaties over de gehele linie aan de eisen van de Europese
afwalwaterrichtlijnen voldoen. Er zijn nog wel meer inspanningen nodig om de
doelstellingen conform de WHG te kunnen halen. In het bijzonder produceert en gebruikt de
moderne industriële samenleving vandaag de dag een grote hoeveelheid nieuwe stoffen,
zoals medicijnen, contrastmiddelen voor röntgenfoto’s, industriële chemicaliën, cosmetica
enz., die voor een deel in de wateren terug te vinden zijn en een goede ecologische
toestand kunnen verhinderen. Met de onderstaand beschreven strategieën wordt gestreefd
naar het halen van de doelstellingen:
•

•

•

•

Optimalisering c.q. aanpassingen bij de behandeling van afvalwater: Om de
resterende belastingen verder terug te dringen zijn maatregelen ter optimalisering
van de afvalwaterzuivering gepland (verdergaande maatregelen om fosfaten
volledig te verwijderen en processen te optimaliseren), vooral in die gevallen waarin
het volume gezuiverd afvalwater hoog is in vergelijking met de totale uitstroom in de
wateren bij een lage waterstand.
Activiteiten met betrekking tot microverontreinigingen: In NRW informeert en
adviseert
het
„Kenniscentrum
Microverontreinigingen“
de
afvalwaterzuiveringsplichtigen op het gebied van de „nieuwe“ stoffen en de
mogelijkheden om ze te elimineren. Haalbaarheidsstudies, waarmee wordt
onderzocht welke verdergaande afvalwaterzuivering door een zuiveringsinstallatie,
met betrekking tot de gegeven probleemstelling, geschikt is, en welke kosten bij een
aanpassing ontstaan, worden in NRW gesubsidieerd.
Schone Roer: Doelstellingen van dit programma zijn het voorkomen en het
verregaande uitzuiveren van microverontreinigingen. Vooral aan rivieren die voor de
drinkwatervoorziening worden gebruikt, is een bescherming door vele barrières
nodig. Daarbij horen zowel maatregelen ter voorkoming en vermindering aan de
bron van de industriële lozing, ter verfijning van de gemeentelijke
zuiveringsinstallaties, alsmede maatregelen bij de behandeling van drinkwater.
Bovendien vindt subsidiëring van het upgraden van gemeentelijke
zuiveringsinstallaties, ter verwijdering van microverontreiniging, plaats.
Upgraden van de zuivering van neerslag- en afvloeiend straatwater: De lozing van
neerslag- en afvloeiend straatwater is voor een deel als oorzaak voor de belasting
van wateren bepaald, vooral als er geloosd wordt op wateren met een lage
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hoeveelheid water. In de afgelopen jaren zijn concepten voor de verwerking van
neerslagwater ontwikkeld, die de volgende cyclus moeten worden omgezet.
•

Strategieën ter vermindering van de belasting door ubiquitaire stoffen: De nog
bestaande resterende belastingen uit lozingen worden in het kader van het
waterbeheer verder gezuiverd. NRW ontwikkelt een kwikstrategie, waarin
verschillende actiesporen zijn beschreven die tot een vermindering van de inlaat via
de verschillende diffuse lozingskanalen moeten leiden.

•

Vastleggen profielen voor erosiebescherming, voorlichting en gebruik van
agrarische milieumaatregelen: Ter bescherming tegen de inlaat van uit erosie en
afkalving afkomstige stoffen in intensief gebruikte landbouwgebieden werd in NRW
het profiel van gebieden met erosiegevaar in relatie tot de Cross Compliance-eisen
op basis van de Wet op de Rechtstreekse Betaling van Subsidiegelden en hun
Tegenprestaties in de Deelstaatverordening voor Erosiebescherming (LEschV)
bepaald. Het adviespunt voor de agrarische sector richt zich o.a. op het
terugdringen van diffuse lozingen.

Terugdringen van de stoffelijke belastingen van het grondwater
Het terugdringen van de belasting van het grondwater met nutriënten en
bestrijdingsmiddelen is in Noordrijnland-Westfalen gebaseerd op drie principiële
beleidsuitgangspunten:
1. Wettelijke eisen aanscherpen en de handhaving verder uitbouwen: De
mestverordening als omzetting van de nitraatrichtlijn in de nationale wetgeving
vormt de essentiële basis voor de agrarische bemesting volgens goede
landbouwpraktijken. Naar de mening van de deelstaat Noordrijnland-Westfalen zijn
de op dat gebied getroffen regelingen onvoldoende om de doelen van de
Waterhuishoudingswet en een duurzame bescherming van het grondwater te
bereiken. Noordrijnland-Westfalen zet zich daarom op bondsniveau nadrukkelijk in
voor een beleidswijziging.
2. Omzetting van de eisen door middel van voorlichting, subsidiëring en het
ondersteunen van particulier initiatief: De sinds 2009 opgezette en specifiek op
achterstandsterreinen gerichte voorlichting aan de agrarische sector wordt
voortgezet en de subsidiëring van de biologische landbouw wordt versterkt. Verder
werden er modelbedrijven opgezet en resultaatcontroles uitgevoerd. De goede
samenwerking in beschermde drinkwatergebieden moet geïntensiveerd en meer op
resultaat gericht worden. Onder eigen verantwoordelijkheid van de agrarische
sector wordt sinds 2003 een centrale mestbeurs georganiseerd, met als doel om
dierlijke mest uit ernstig belaste gebieden naar gebieden waar nog
opnamecapaciteit voorhanden is, te verplaatsen.
3. Agrarische milieumaatregelen en de biologische landbouw stimuleren: Het
stimuleren van agrarische milieumaatregelen en de biologische landbouw is een
belangrijke prioriteit van het NRW-programma Landelijke Ruimte (ELER).
Maatregelen als bijv. de tussenteelt, het extensiveren van de graslandbouw en
biologische landbouwmethoden leiden o.a. tot een vermindering van de
nitraatlozingen.
Terugdringen van overige milieueffecten op de wateren
Als belasting met bovenregionale milieueffecten kan in Noordrijnland-Westfalen de
mijnbouw worden genoemd.
De steenkoolmijnbouw veroorzaakt tot nu toe in een aantal wateren tot verhoogde
belastingen, met name met chloor, zink en ammonium. Hierbij moet vooral het hoge
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chloorgehalte in de Ibbenbürener Aa (Speller Aa) worden genoemd, die nog invloed
hebben op de Eems buiten de grenzen van Noordrijnland-Westfalen. Het mijnbouwbedrijf
werkt voor deze locatie op dit moment aan een grondwaterzuiveringsconcept dat met de
beheerdoelstellingen overeenkomt.
De bruinkoolwinning op de linker oever van de Neder-Rijn leidt zowel in het stroomgebied
van de Maas als in delen van het stroomgebied van de Rijn op grote schaal tot verlaging
van het grondwaterpeil c.q. tot drukverlaging in onderaardse grondwaterbekkens. Voor
zover dit technisch mogelijk is, worden de effecten van de grootschalige verlaging van het
grondwaterpeil verminderd.
Tagebau

Terugdringen van de gevolgen van de klimaatverandering
In Noordrijnland-Westfalen wordt aan actieve klimaatbescherming gedaan. Sinds 2013 is
de Klimaatbeschermingswet van kracht een omvangrijk klimaatbeschermingsplan staat vlak
voor de voltooiing. Bovendien worden voor alle maatschappelijke terreinen strategieën
m.b.t. de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering ontwikkeld.
De strategieën voor het terugdringen van de gevolgen van de klimaatverandering hebben
betrekking op de volgende actieterreinen:
•
•
•
•

Beperking
van
de
door
de
klimaatverandering
veroorzaakte
temperatuursverhogingen in de wateren
Beperking van de gevolgen van verhoogde concentraties van schadelijke stoffen in
periodes met laag water
Beperking van de toename aan inlaat van stoffen door bodemerosie doordat het
vaker harder regent
Beperking van de gevolgen op de kwantitatieve toestand van het grondwater en op
de waterhuishouding van de oppervlaktewateren (droogvallen)
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Economische analyse, kosten en financiering van de
acties

De inventarisatie bevat een „economische analyse van het watergebruik“ voor elk
stroomgebied. Deze economische analyse (EA) heeft als algemene taak om de planning
van actieprogramma’s te ondersteunen. Hij moet licht werpen op de economische
achtergrond van het huidige gebruik en de huidige belastingen van de wateren, om
doeltreffende, op de bestrijding van oorzaken gerichte maatregelen te kunnen plannen en
omgekeerd ook rekening te kunnen houden met de economische effecten van potentiële
acties op het watergebruik. Met de nadruk op de economische aspecten geeft de EA een
beeld van een belangrijk deel van de sturende krachten die tot belastingen en gevolgen
voor de toestand van de wateren leiden.
Daarbij is ook het kostendekkend aspect van de bestaande waterleveranties onder de loep
genomen, vanuit de vraagstelling of door middel van heffingen voldoende en adequate
prikkels worden gegeven om water efficiënt te gebruiken en een bijdrage aan een goede
toestand van het water te leveren. Verder moet de EA de noodzakelijke informatie leveren
om de beste combinatie van acties op het punt kosten/baten te kunnen beoordelen.
Als gegevensbron is vooral informatie van de Bureaus voor Statistiek van de deelstaten
(2013), stand van zaken per 31-12-2010, gebruikt. Afwijkingen zijn aangetekend. Daarnaast
is gebruik gemaakt van gegevens van de Landbouwtelling 2010 (Bureau voor Statistiek van
de Bond).
Reeds op basis van eerdere EU-richtlijnen, evenals op basis van de nationale en de
deelstaatwetgeving werden aanzienlijke investeringen in waterbeschermingsmaatregelen
gedaan. Aan het bereiken van de beheerdoelen zal ook in de komende beheercycli met
een hoge inzet van middelen zijn verbonden.
De financiering van acties vindt volgens het in Duitsland geldende principe „de vervuiler
betaalt“ door de watergebruiker plaats. De kosten van de afvalwaterverwerking worden via
heffingen gefinancierd. De deelstaat ondersteunt noodzakelijke acties op het terrein van het
waterbeheer in de bebouwde kom met subsidiemiddelen afkomstig uit afvalwaterheffingen
in het kader van het “Investeringsprogramma Afvalwater”. De wegbeheerders zullen als
verplichte verwerkers van afvalwater binnenkort ook een bijdrage moeten leveren.
Acties die de hoeveelheid lozing van stoffen vanuit de landbouw in het grondwater moeten
terugdringen komen voort uit de mestverordening en de wetgeving m.b.t.
bestrijdingsmiddelen. De omzetting van deze maatregelen gaat gepaard met een
voorlichtingsconcept. Dit adviespunt valt onder de directeur van de Kamer van Koophandel
voor agrarische bedrijven, in zijn rol als gevolmachtigde vanuit de deelstaat, en wordt voor
100% door de deelstaat NRW gefinancierd.
Het NRW-programma Landelijke Ruimte 2014 tot 2020 (Concept van 16-7-2014, ligt ter
goedkeuring bij de Europese Commissie) voorziet in de subsidiëring van desbetreffende
landbouwmilieuacties ten behoeve van de waterbescherming. De in de programperiode van
2007-2013 gevolgde aanpak kan voor het grootste gedeelte worden voortgezet, maar
tevens ook worden geoptimaliseerd en via herschikking van middelen uit de eerste tranche
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid financieel worden versterkt.
De kosten tot dusverre voor het omzetten van watermaatregelen lagen bij € 360 miljoen. De
oorspronkelijke kostenramingen waren uitgegaan van rond € 100 miljoen aan jaarlijks
investeringsvolume. Het benodigde budget voor de maatregelen ten behoeve van de
ecologische waterontwikkeling en de verbetering van de passeerbaarheid van wateren (van
2010 tot en met het jaar 2027) wordt op dit moment geschat op ongeveer 2,7 miljard euro.
De tot nu toe niet uitgegeven middelen zullen de komende jaren worden ingezet.
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In Noordrijnland-Westfalen worden de renatureringskosten tot maximaal 80% van de
kosten voor de actie gesubsidieerd. Gemeentes die onder curatele staan 1 kunnen tot
maximaal 90% worden gesubsidieerd. De subsidiemiddelen voor het omzetten van de EGKRW zijn afkomstig uit de waterheffingen.

7

Actieprogramma

Het actieprogramma bevat per waterlichaam precies de maatregelen die volgens de
actuele stand van kennis als antwoord (response) op de vastgestelde algehele toestand ten
behoeve van het halen van de doelstellingen dienen te worden uitgevoerd. De maatregelen
in
het
actieprogramma
worden
in
Noordrijnland-Westfalen
bijv.
via
omzettingsstappenplannen en plannen van aanpak voor de afvalwaterverwerking
geconcretiseerd. Daarin zijn de individuele acties met plaatsaanduiding te vinden.
Beheerplan
en
actieprogramma
zijn
in
Noordrijnland-Westfalen
voor
alle
overheidsbeslissingen bindend. De planning in detail en de uitvoering van de acties is over
het algemeen de verantwoordelijkheid van de gebruiker, c.q. van de partij die de
verplichting tot afvalwaterverwerking en waterbeheer heeft.

Figuur 14: Voorbeeld van de omzettingsgraad van acties ten behoeve van de terugdringing van
belastingen uit puntbronnen bij oppervlaktewateren (1739 acties beoordeeld).

De mate van vooruitgang bij het uitvoeren van maatregelen uit het eerste beheerplan kwam
niet met de tijdgebonden doelen van het plan overeen. De redenen voor de vertraging
lagen o.a. bij de ontbrekende concretisering, onvoldoende middelen en onvoldoende
beschikbare grond. Ze zijn reeds in concreto in het jaarverslag van 2012 aan het
deelstaatparlement aangegeven en worden in het nu voorliggende beheerplan in hoofdstuk
14 beschreven.
Bescherming en behoud van oppervlaktewateren en het grondwater vormen geen nieuwe
taak. Reeds vanaf de jaren ’70 werden bindende richtlijnen ten behoeve van deze
doestelling ingevoerd. Zij blijven van kracht en dienen nog steeds te worden omgezet. In de
KRW worden de „oude“ richtlijnen samengevat.
Het actieprogramma voor de stroomgebieden in Noordrijnland-Westfalen bestaat uit
fundamentele en aanvullende acties:

1

Vergelijkbaar met Artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet in Nederland

29

Waterbeheerplan NRW 2016-2021 (CONCEPT)

•
•

Beknopte versie

Fundamentele acties komen voort uit de omzetting van bestaande
gemeenschappelijke watervoorschriften en de daaruit resulterende landelijk c.q.
specifiek per deelstaat geldige wetgeving en verordeningen.
Aanvullende acties zijn acties die aanvullend aan de fundamentele acties zijn
gepland en worden ondernomen om de vastgelegde doelen conform de KRW te
bereiken.

Een scherp onderscheid tussen fundamentele en aanvullende acties is in individuele
gevallen niet altijd mogelijk. Het verschil speelt voor de praktische uitvoering van de
noodzakelijke maatregelen slechts een ondergeschikte rol.
Het actieprogramma laat op het laagste planningsniveau de programma-acties voor de
waterlichamen in een op landelijke niveau overeengekomen vorm zien. In het
actieprogramma is het in principe niet de bedoeling dat concrete individuele maatregelen
met plaatsaanduiding worden benoemd. Desondanks is de overgrote meerderheid van de
programma-acties reeds voorzien
van
individuele
maatregelen vanuit
de
omzettingsstappenplannen en de plannen voor de verwerking van afvalwater.
Ten opzichte van het eerste actieprogramma zijn er maar weinig veranderingen te zien bij
de acties ter verbetering van de waterstructuur en de passeerbaarheid, terwijl acties ten
opzichte van puntbronnen en diffuse bronnen zijn toegenomen. De oorzaak hiervoor
bestaat hieruit dat in de eerste beheercyclus nog talrijke onderzoeken of het opstellen van
plannen als acties werden aangemerkt – zogenaamde conceptuele acties. De daaruit
voortgekomen resultaten zijn nu in het actieprogramma als omzettingsacties zichtbaar. Als
additioneel resultaat van de uitgevoerde onderzoeken werden bovendien ook acties van tot
nu toe niet bekende vervuilers, zoals bijv. de wegbeheerders, opgenomen.
De onderstaande tabel geeft het aantal in Noordrijnland-Westfalen en de
stroomgebiedeenheden geselecteerde omzettingsprogramma-acties weer. In enkele
gevallen werd een actie meerdere keren aan een waterlichaam gekoppeld, om daarmee
verschillende soorten acties of verschillende uitvoerder van acties aan te geven.
Actie

4

NRWtotaal
15

5

13

1

6

36

18

46

17

173

87

20

24

6

137

006 – Buiten bedrijf stellen zuiveringsinstallaties

24

3

3

5

35

007 - Nieuwbouw/Verbetering kleine zuiveringsinstallaties

15

1

008 – Nieuwe aansluiting zuiveringsinstallaties

19

8

3

30

009 – Verwijdering andersoortig water - N en P

138

104

16

25

283

010a – Nieuwbouw/aanpassing behandeling gemengd
water
010b – Nieuwbouw/aanpassing scheidingssystemen

280

90

61

71

502

558

311

135

97

1101

011a - Optimalisering behandeling gemengd water

185

91

25

20

321

011b - Optimalisering scheidingssystemen

138

85

32

4

259

001 – Nieuwbouw en aanpassing van de gemeentelijke
zuiveringsinstallaties
002 - Uitbouw van de gemeentelijke zuiveringsinstallaties Stikstof
003 - Uitbouw gemeentelijke zuiveringsinstallaties - fosfor

Rijn

Weser

Eems

8

2

7

1

24

5

004 - Uitbouw gemeentelijke zuiveringsinstallaties –
overige stoffen
005 - Bedrijfsvoering - gemeentelijke zuiveringsinstallaties

92

Maas
1

16

012 – Overige maatregelen gemengd en neerslagwater

17

1

18

013 – Nieuwbouw en aanpassing van industriële/zakelijke
zuiveringsinstallaties
014 - Optimalisering industriële/zakelijke-

10

1

11

16

4

4

3

27

30
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zuiveringsinstallaties
015 – Overige maatregelen industrieel/zakelijk afvalwater

19

016 – Puntbronnen mijnbouw (oppervlaktewater)

20

017 - Warmwaterlozingen
018 - Andere Puntbronnen (oppervlaktewater)

4

2

94
2

020 – Puntbronnen mijnbouw (grondwater)

3

5

1

9

1

164
2

1

1

4

3

27

2

2

6

6

51

3

15

027 – Directe nutriëntenlozingen landbouw

29
22

64

23

024 - Diffuse belastingen mijnbouw (oppervlaktewater)
025 – Diffuse belastingen uit stortplaatsen
(oppervlaktewater)
026 – Diffuse bronnen bevestigde grondpercelen

1

8

019 – Puntbronnen industrieel/zakelijk (grondwater)
021 – Puntbronnen uit stortplaatsen en verlaten terreinen
(grondwater)
023 – Overige puntbronnen (grondwater)

5

6

54
21

2

2

028 - Waterbeschermingsstroken (nutriënten)

247

70

95

45

457

029 – Terugdringing erosie en wegspoelen

253

108

99

52

512

030 – Terugdringing uitspoelen nutriënten landbouw

32

4

13

1

50

031 – Terugdringing lozingen nutriënten vanuit drainage

18

1

2

Actie
032 – Terugdringing bestrijdingsmiddelen landbouw
(oppervlaktewater)
035 – Vermijding inlaat door ongevallen

Rijn

Weser

41

4

Eems

29

21
Maas

16

20

12

NRWtotaal
106
12

036 – Overige acties – diffuse bronnen

5

037 – Terugdringing verzuring als gevolg van mijnbouw

1

2

3

038 - Diffuse belastingen als gevolg van mijnbouw

4

6

10

039 – Sanering rioolwater-/afvalwaterbehandelingsinstallaties
041 – Uitspoelen nutriënten landbouw (grondwater)

4

042 - Terugdringing bestrijdingsmiddelen landbouw
(grondwater)
043 – Terugdringing nutriëntenlozing in beschermde
drinkwatergebieden (grondwater)
044 - Diffuse grondwaterbelastingen uit overige bronnen
(grondwater)
045 – Wateronttrekking industrie/bedrijven

8

13

4

72

10

16

27

125

6

1

2

4

13

30

8

8

16

62

13

13
2

2

32

21

53

049 - Wateronttrekking visserijbedrijf

9

3

12

053 - Andere wateronttrekkingen

7

048 - Wateronttrekking landbouw (oppervlaktewater)

056 - Wateronttrekking mijnbouw (grondwater)
059 – Aanvullen van grondwater

7

15

5

20

4

12

16

3

85

2

36

061 – Garanderen minimale stroomsnelheid

76

6

062 – Verkorting stilstaand watertrajecten

34

063 – Stroomkarakteristieken naar watersoort

19

5

5

29

064 – Terugdringen waterpieken

93

3

51

147

065 – Stimuleren van de natuurlijke retentie

49

23

5

15

92

068 – Herstel passeerbaarheid - Stuwen

46

5

2

7

60
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069 – Herstel passeerbaarheid – overige
waterbouwwerken
070 – Waterlopen de kans geven zich vrij te kunnen
ontwikkelen
071 – Habitatverbetering in het profiel

677

177

170

72

1096

592

26

146

123

887

638

120

187

124

1069

072 – Waterontwikkeling (bouwkundig)

621

160

160

101

1042

073 – Habitatverbetering op de oevers

680

125

190

131

1126

074 - Uiterwaardenontwikkeling (primair en secundair)

487

29

139

88

743

075 – Aansluitingen van zijlopen, afgesloten armen
(onderlinge verbinding)
076 – Verbeteringen aan waterbouwkundige installaties

195

27

2

28

252

73

27

15

1

116

81

8

6

18

113

1

3

120

699

077 – Verbetering van de sedimenthuishouding
078 – Terugdringen van sedimentwinning

2

079 – Optimalisering wateronderhoud

525

080 - Morfologie stilstaand water
085 - Andere hydromorfologische belastingen (stromend
water)
086 - Andere hydromorfologische belastingen (meren)

54

7

1

174

4

8
104

2
10

10

5

25

20

090 - Visserij (meren)

3

092 - Belastingen uit visvijvers

3

15

Maatregel

Rijn

316
2

088 - Uitzetten/ondersteunen (vissen)
089 - Visserij (stromend water)

34

3
Weser

9
Eems

3

30

3

NRWtotaal
18

Maas

094 - Neozoöen/Neofieten

15

095 - Recreatieactiviteiten

5

5

096 - Andere antropogene belastingen (oppervlaktewater)

9

9

099 – Terugdringen van andere antropogene belastingen
(grondwater)
Totaal

9
7817

11
1718

1926

20
1414

12875

Behalve de omzettingsacties noemt het huidige concept van het actieprogramma opnieuw
zogenaamde conceptuele acties. Het belangrijkste deel van dit type actie bestaat uit de van
de landbouwsector, die voor 636 waterlichamen is gepland.
Intussen werd de actielijst met actie 101 en 102 aangevuld. Actie 102 wordt in NRW
aanvullend voor de grondwaterlichamen gepland, waarbij vanwege belastingen uit de
landbouw het gehalte aan zware metalen stijgt.
In totaal zijn bijna 13.000 omzettingsacties en ca. 1.650 conceptuele acties voor de
waterlichamen in Noordrijnland-Westfalen besloten. De meerderheid van deze
maatregelen, ca. 70%, werd vanuit de eerste beheercyclus voortgezet. Dat volgt ten eerste
uit het feit dat reeds de eerste beheercyclus de ambitie had om met alle noodzakelijke
programma-acties voor het bereiken van de doelstelling in 2027 rekening te houden. Ten
tweede konden niet alle acties zo uitgevoerd worden als ze gepland waren.

8

Register
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Gedetailleerde programma’s en beheerplannen, die conform Art. 83 lid 3 van het WHG het
beheerplan aanvullen, zijn ook voor het tweede beheerplan niet gepland.
De Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (IKSR) heeft voor het gehele
stroomgebied een internationaal beheerplan vanuit een totaalconcept uitgewerkt. Voor het
Duitse deel van de Rijn heeft de stroomgebiedgemeenschap Rijn een overkoepelend
hoofdstuk met een iets hogere graad van detaillering geschreven. De Duitse
stroomgebiedgemeenschap Weser en de internationale stroomgebiedgemeenschap Eems
hebben beide een eigen beheerplan opgesteld. Daarin worden de overkoepelende
waterbeheervraagstukken in de stroomgebiedgemeenschap behandeld en de acties en
gegevens van de deelstaten, die deel uitmaken van de stroomgebiedgemeenschap,
opgevoerd. Voor het stroomgebied van de Maas verschijnt eveneens een grootschalig
internationaal beheerplan. De overkoepelende plannen zijn via de volgende links te vinden:

9

•

Stroomgebiedgemeenschap Rijn:

•

Stroomgebiedgemeenschap Weser:http://www.fgg-weser.de

•

Stroomgebiedgemeenschap Eems: http://www.ems-eems.de

•

Stroomgebiedgemeenschap Maas: http://www.meuse-maas.be

http://www.iksr.org, http://www.fgg-rhein.de

Communicatie en inspraak

Water en wateren, evenals een duurzame bescherming van hulpbronnen, raken de hele
samenleving. De EG-KRW voorziet daarom in een brede publieke participatie in alle fases
van de planning en de omzetting van de maatregelen. Daartoe werden reeds voor de start
van het voortraject van het beheerplan het tijdschema- en werkplan (2012) en het overzicht
met de belangrijkste waterbeheervraagstukken (2013) openbaar gemaakt. Het
conceptbeheerplan (2014) werd een jaar voordat erover beslist zou worden, openbaar
gemaakt. Over alle drie de documenten konden geïnteresseerde instellingen en personen
een half jaar lang zienswijzen indienen.
In Noordrijnland-Westfalen bestond sinds het van kracht worden van de KRW het doel om
van betrokkenen deelgenoten te maken. Vertegenwoordigers van belangengroepen en
uitvoerders werden al van begin af aan bij de ontwikkeling van omzettingsstrategieën
betrokken. Het KRW-proces is in Noordrijnland-Westfalen op samenwerking gestoeld. Op
alle bestuurlijke niveaus zijn werkgroepen gevormd waarin specifieke vragen op de agenda
zijn gezet en een uitwisseling van ideeën plaatsvindt.
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Organisatie van het traject van de waterbeheerplanvorming in NRW

Uitvoerders van maatregelen en vertegenwoordigers van belangengroepen zijn in het kader
van
de
planvorming
o.a.
samenwerkingsverbanden
ter
ontwikkeling
van
omzettingsstappenplannen betrokken en de uitvoerders van maatregelen zijn in
zogenaamde afvalwater-rondetafelgesprekken bijeen gebracht. Het actieprogramma werd
op het niveau van regionale overheden samen met uitvoerders van maatregelen en
vertegenwoordigers van belangengroepen in twee series rondetafelgesprekken uitgewerkt.
De communicatie wordt al sinds jaren door publicaties en bijeenkomsten en ook door de
website www.flussgebiete.nrw.de ondersteund.

Figuur 16:
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Startpagina van de website www.flussgebiete.nrw.de

Bevoegd gezag

De bevoegdheden bij de omzetting van de EG-Kaderrichtlijn Water en overkoepelend bij de
uitvoering van waterbeheerstaken zijn geregeld in de Deelstaatwaterwet van de deelstaat
Noordrijnland-Westfalen (LWG NRW) en in de Bevoegdhedenverordening Milieubeheer
Noordrijnland-Westfalen (ZustVU).
Verantwoordelijk voor de planning van het waterbeheer is volgens Art. 2d lid 1 van de
Deelstaatwaterwet in Noordrijnland-Westfalen het Ministerie voor Klimaatbescherming,
Milieu, Landbouw, Natuur- en Consumentenbescherming (MKULNV) als het hoogste voor
water verantwoordelijk overheidsorgaan. Het nu voorliggende concept werd in nauwe
samenwerking met de Dienst Natuur, Milieu en Consumentenbescherming (LANUV)
alsmede de regionale overheden opgesteld.
Voor de uitvoering en de omzetting van het actieprogramma zijn de 54 lagere en de 5 bij de
regionale overheden ondergebrachte waterschappen verantwoordelijk.
Het beheerplan en het actieprogramma zijn na de parlementaire vaststelling voor alle
beslissingen van de overheid bindend.
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11 Aanspreekpunten voor het verkrijgen van
onderliggende stukken en -informatie
Het beheerplan en het actieprogramma, samen met de zogenaamde informatiebrieven voor
de planningseenheden, werden vanaf 22 december 2014 op de websites
www.umwelt.nrw.de en www.flussgbiete.nrw.de ter inzage gelegd. De voor de ontwikkeling
van het plan onderliggende documenten zijn eveneens daar te vinden.
De informatiebrieven voor de
planningseenheden geven in overzichtelijke
vorm en begrijpelijke taal informatie over de
aanwezige belastingen, de wijze van
vaststelling, de toestand van het water en
de geplande maatregelen.
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Conclusies en vooruitzichten

Het beheerplan en het actieprogramma voor de Noordrijnland-Westfaalse delen van de
stroomgebiedeenheden Rijn, Weser Eems en Maas vormen de basis van het beheer van
de Noordrijnland-Westfaalse wateren in de komende beheercyclus, van 2016-2021. De
onderliggende gegevens en de resultaten van het planvormingsproces t.b.v. het beheerplan
en het actieprogramma zijn transparant, begrijpelijk en openbaar toegankelijk. Met de op
deelstaatniveau samenhangende weergave van sturende krachten, belastingen, de
toestand van de wateren, de gevolgen en de maatregelen, kan een holistisch en
geharmoniseerd waterbeheer worden gegarandeerd, waarmee aan een van de centrale
eisen van de EG-KRW tegemoet is gekomen.
De ervaringen uit de eerste omzettingscyclus hebben laten zien dat de in het
actieprogramma vastgelegde programma-acties continu aan de nieuwe ontwikkelingen
moeten worden aangepast, nader geconcretiseerd en met de uitvoerders van maatregelen
moeten worden overlegd, om een doelgerichte omzetting van maatregelen volgens
planning mogelijk te maken.
Het eerste centrale thema van de belangrijkste waterbeheervraagstukken voor NRW –
structuur van de wateren en passeerbaarheid – werd in de eerste beheercyclus diepgaand
bestudeerd en in de tussentijd door de uitwerking van omzettingsstappenplannen
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geconcretiseerd. Daaruit volgde inmiddels rond 100.000 lokale individuele acties, die de te
vervullen taak voor het overgrote deel beschrijven. In het tweede actieprogramma bestaan
er voor deze sector nauwelijks nieuwe acties. Er bestaat echter nog een aanzienlijke
behoefte aan de uitvoering van maatregelen. In de komende cyclus moet nader aandacht
worden besteed aan de dialoog met de uitvoerders. Behalve de materiële ondersteuning is
er hulp bij de gedetailleerde planning van acties, bij het aanvragen van subsidies enz. nodig
en ook gepland, waarbij de uitvoerders van maatregelen in staat worden gesteld om ieder
hun bijdrage tot het halen van de doelstellingen in hun water.
Het tweede centrale thema – de belasting door schadelijke stoffen van grond- en
oppervlaktewateren – stond in het eerste beheerplan niet op de voorgrond. Aan de ene
kant waren er op dit gebied bij het omzetten van bestaande richtlijnen als de Gemeentelijke
Afvalwaterrichtlijn reeds aanzienlijke inspanningen gedaan. Aan de andere kant moesten
op veel plaatsen de oorzaken nader bepaald worden. Na de afronding van inventariserende
monitoring en overige onderzoeken konden in de tussentijd vele onduidelijkheden m.b.t. de
oorzaken van belastingen worden opgeheven. Als gevolg daarvan werden voor de tweede
beheercyclus extra maatregelen opgenomen.
De maatregelen voor het terugdringen van de belasting door schadelijke stoffen in het
oppervlaktewater werden in het tweede actieprogramma voorbij de programma-acties
geconcretiseerd en bij de veroorzakers neergelegd. Om de belastingen met nutriënten, bijv.
uit de landbouw, de belastingen door straten, microverontreinigingen en ten dele fosfor uit
gemeentelijk zuiveringsinstallaties, terug te dringen, is ook het aantal programma-acties
verhoogd.
Bij de belasting van het grondwater door nitraat en bestrijdingsmiddelen kon tot nu toe geen
omkering van de trend in de grondwaterlichamen worden bereikt. Dit laat duidelijk zien dat
de in de eerste cyclus opgenomen maatregelen (nog) niet effectief zijn, c.q. nog lang niet
voldoende zijn om een verbetering te bereiken. Op bondsniveau staat een herziening van
de mestverordening op de agenda, waarbij deze aan de eisen van een duurzame
bescherming van de wateren zal worden aangepast. De voorlichting aan de agrarische
sector werd op basis van de onderzoeken uitgebreid en strategisch aangepast. Als mocht
blijken dat de aanpassingen onvoldoende zijn om veranderingen bij het gebruik van de
bodem, in relatie tot de noodzakelijke bescherming van de wateren te bereiken, zijn na de
evaluatie in 2017 nadere acties gepland.
In de tweede omzettingscyclus is op alle gebieden een verhoging van de omzettingsquote
gepland, die ook zijn weerslag heeft in de planning van acties.
Na de omzetting van de geplande acties zullen de oppervlakte- en grondwateren in
Noordrijnland-Westfalen een duidelijk verbeterde toestand bereiken. Deze verbetering zal
voor een aantal belastingen, zoals de chemische belasting van het grondwater en de
belasting door sedimenten in het oppervlaktewater, niet op korte termijn plaatsvinden, maar
meer tijd nodig hebben.
Vanaf 22-12-2014 zullen de concepten van het beheerplan en het actieprogramma een half
jaar lang bij de waterschappen van regionale, provinciale en stedelijke overheden ter
inzage worden gelegd, c.q. online onder www.umwelt.nrw.de en www.flussgebiete.nrw.de
beschikbaar zijn. Tot 22 juni 2015 hebben burgers de mogelijkheid om in het kader van een
online-enquête of schriftelijk een zienswijze over de concepten in te dienen. De resultaten
uit de zienswijzen worden, voor zover passend en redelijk, in de eindfase van de
planvorming meegenomen.
In het voorjaar vindt tegelijkertijd de openbaarmaking van de milieurapporten t.b.v. de
strategische milieu-inspectie conform de voorschriften van de Art. 14h e.v. van de UVPG
plaats. De desbetreffende zienswijzen en opmerkingen worden in het eindoordeel over de
informatie en de beoordelingen van het milieurapport meegenomen. Met de conclusies uit

36

Waterbeheerplan NRW 2016-2021 (CONCEPT)

Beknopte versie

het eindoordeel worden in het verdere verloop van het opstellen van de beheerplannen en
actieprogramma’s rekening gehouden.
Eind 2015 wordt de definitieve versie van het tweede beheerplan en het actieprogramma
door de deelstaatregering vastgesteld.
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