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onderwerp Vaststellen van de concept factsheets van de KRW

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel de waterkwaliteit in Europa structureel te 
verbeteren. De KRW kent hiervoor drie planperioden waarin maatregelen moeten worden genomen 
die leiden tot het behalen van de doelen in 2027. 
De voorbereidingen voor de derde planperiode (2022-2027) van de KRW zijn inmiddels in een 
afrondende fase. Deze derde planperiode biedt de mogelijkheid om de typering en begrenzing van 
waterlichamen en de bijbehorende doelen en maatregelen, zoals deze zijn opgenomen in de 
factsheets, aan te passen. Het waterschap is hierbij bevoegd gezag voor het vaststellen van het 
maatregelenpakket, de provincies zijn bevoegd gezag voor het vaststellen van de begrenzingen, 
watertypen en doelen.

Op 23 april 2019 en in februari 2020 bent u middels een brief van het DB en een Delta-bijeenkomst op 
de hoogte gesteld van de voorgestelde wijzigingen.
De afgelopen periode hebben wij de belangrijkste stakeholders (gemeenten, landbouw,  natuur- en 
milieu organisaties, sportvisserij enz.) geconsulteerd en heeft er een intensieve afstemming met de 
provincies plaatsgevonden. Op hoofdlijnen zijn de nu voorgestelde wijzigingen dezelfde als de 
conceptwijzigingen die zijn vermeld in de DB brief van 23 april.

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor type-indeling, begrenzing en de 
herinrichtingsmaatregelen zijn:
Aanpassing watertype en/of begrenzing (advies aan provincies):

- Opsplitsing van het waterlichaam Drentse kanalen in een 8-tal waterlichamen;
- Hertypering van 18 waterlichamen van R5 (middenloop laaglandbeek) naar het nieuwe type 

R20 (moerasbeek); 
Vervallen maatregelen:

- Laten vervallen van de voorgenomen bypass in het Meppelerdiep.
- Laten vervallen van 18 ha berging en de verwijdering van het zomerdijk in de 

Goot/Ganzendiep ; 
- Laten vervallen van 25 km verondieping van het zomerbed van de Vecht;
- Laten vervallen van 20 km herinrichting en verwijderen van tegeldoek in het benedenstroomse 

deel van de Soestwetering; 
Aangepaste/toegevoegde maatregelen:

- Natuurvriendelijke (voor) oevers en vismigratiemaatregelen in de Drentse kanalen;
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- Aanpassing van de maatregelpakketten in  de Oude vaart, Wold Aa, Vledder & Wapserveense 
Aa, Goot/Ganzendiep en de Vecht;

- Meer aandacht voor aangepast beheer en onderhoud afgestemd op de doelen van de KRW.
- Kwaliteitsbaggeren in de Beilervaart. 

De consequenties van deze wijzigingen op de aard en omvang van het oorspronkelijke maatregelen 
pakket zijn beperkt. Alhoewel het gewijzigde maatregelenpakket vergelijkbaar is met de het huidige 
maatregelpakket is het, mede door de harde deadline van 2027, organisatorisch een stevige opgave 
die binnen het herinrichtingsprogramma (WOM) zal worden uitgevoerd.
De consequenties van de voorgestelde wijzigingen hebben een beperkt effect op de 
maatregelen/financiën en zijn in lijn met de begrotingsbrief 2021 en Deltabijeenkomst begin van dit 
jaar. 

Voor enkele waterlichamen is er sprake van overschrijding van de nutriëntenrichtwaarden waarbij de 
RWZI’s een belangrijke nutriëntenbron zijn. Het waterschap zal daarom aanpassingen van het beheer 
van enkele RWZI’s moeten uitvoeren. Het betreft beheermaatregelen waardoor de exploitatie met 
enkele honderdduizenden euro’s  per jaar toeneemt. 
Belangrijke maatregelen voor het terugdringen van emissie van nutriënten en 
gewasbeschermingsmiddelen worden in het DAW-programma, dat wordt uitgevoerd door de 
landbouwsector, opgenomen waarbij het waterschap ondersteunt. 

In het vervolgtraject worden de concept-factsheets gelijktijdig met rijk en provincies ter inzage gelegd 
in de periode 22 maart – 21 september 2021. Mogelijk wijzigt deze termijn als gevolg van corona na 
overleg met rijk en provincies.  De definitieve vaststelling volgt in het eerste kwartaal van 2022 door 
rijk, provincies en waterschappen. Dit lijkt nog ver weg maar door de ingewikkelde procedure, de 
lange inzagetermijn van het rijk en de noodzaak tot nauwe afstemming tussen de diverse overheden 
is voor WDODelta een eerste besluitvorming in het najaar van 2020 noodzakelijk. 
We hebben in onze vergadering van 22 september besloten de concept-wijzigingen in het 
maatregelenpakket voor de KRW  betreffende het StroomgebiedsBeheersPLan 3 (SGBP-3)  vast te 
stellen en vrij te geven voor ter inzagelegging. Tevens worden de provincies Drenthe en Overijssel op 
de hoogte te stellen van deze concept-wijzingen en ons advies betreffende wijzigingen van de 
begrenzingen, watertypen en doelen.

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris de dijkgraaf

E. de Kruijk D.S. Schoonman


