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Betreft: Verbeterrnaatregelen KRW

Geachte bestuursleden,
Bij gaand treft u aan een brief die ik heden aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat heb
verzonden. Daarin leg ik uit dat de huidige biologische waterkwaliteitsbeoordeling de
waterschappenstimuleert tot het nemen van nagenoeg zinloze maatregelen ter verbetering van de
waterkwaliteit teneinde aan de vereisten van de KRW te voldoen. Alle waterschappenleggen
natuurvriendelijke oevers en vispassagesaan waarbij men in de veronderstelling is dat dat zal
leiden tot verbetering van de waterkwaliteit. De realiteit is anders. Tien jaar geleden Was voor veel
waterschapsecologenal duidelijk dat de waterschapsbestuurdersmet hun beleid niet de juiste Weg
insloegen, en nu anno 2018 ligt er voldoende bewijs dat de waterbeheerdersniet de doelen zullen
bereiken, zelfs niet met het huidige malafide beoordelingssysteem.
Men schat dat het totale KRW-maatregelenpakket in Nederland in de periode 2007-2027 ruim 7
miljard Euro kost. Ruim 5 miljard komt ten laste van de regionale waterbeheerders.Stel dat uw
oftewel 250 miljoen euro. Dat is 12, 5 miljoen per
waterschap daarin een aandeel heeft van
jaar die de ingelanden en ingezetenen moeten opbrengen, maar welk bedrag niet benut wordt voor
het doel waarvoor het bestemd is. Dat u als waterschapsbestuurzo'n fors bedrag uitgeeft aan
maatregelen waar niets mee bereikt wordt, vind ik onacceptabel. U verspilt ook mijn
belastinggeld. Deze brief heb ik gericht aan het algemeen bestuur omdat alle bestuursledenzich er
van bewust moeten zijn dat het KRW-beleid in Nederland op onjuiste veronderstellingen is
gebaseerd.
Met de waterschapsverkiezingen voor de deur wordt het tijd voor verandering. Ook Waterschap
Drents Overijsselse Delta zal zijn beleid moeten wijzigen, van inrichtingsmaatregelen naar
bronmaatregelen en verschralingsmaatre gelen. Graag verneem ik voor 1 december 2018 of u
voornemens bent uw beleid ten aanzien van KRW-maatregelen te wijzigen.
Deze brief heb ik verzonden op 24 september 2018, tegelijk met de brief aan de minister.
Daar ik van het waterschap geen antwoord heb ontvangen, geef ik de brief heden op 18 oktober
2018 op het waterschapskantoor af.
Hoogachtend,

F

Ebbens, bioloog

Ebbens
Stofakkers 40
7963 AN Ruinen

Aan:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Mevrouw
van Nieuwenhuizen-Wijbenga
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Ruinen, 24 september2018

Betreft: biologische waterkwaliteitsbeoordeling KRW (Europese kaderrichtlijn water)

Samenvatting
In deze notitie beschrijf ik de oorzaken die tot gevolg hebben dat het KRW-proces in
Nederland niet tot de gewenste resultaat leidt. De kern-oorzaak ligt in de richtlijn zelf omdat
daarin niet
verplichte beoordelingswijze voor alle binnenwateren binnen de EU is
vastgelegd, maar als eerbiedigend recht is iedere lidstaat de vrijheid gegeven zelf een
beoordelingsmethode te ontwikkelen en toe te passen. Vervolgens heeft Rijkswaterstaat een
wijze van biologische beoordeling ontwikkelt die sterk gericht is op twee kwaliteitselementen
die slechts weinig correleren met waterkwaliteit maar waarmee uw voorganger-ministers wel
de waterbeheerders aangespoord hebben tot het nemen van Weinig zinvolle
inrichtingsmaatregelen met als gevolg dat in 2015 niet aan de doelstellingen is voldaan en dat
ook in het ultieme beoordelingsj aar 2027 de afgesproken doelen niet bereikt zullen worden.
Wat gewenst is, is een betrouwbaar beoordelingssysteem dat de waterbeheerdersaanspoort tot
het nemen van bronmaatregelen en “verschralingsmaatregelen,. Voorlopig maakt het niet uit
of dat beoordelingssysteem aan de richtlijnvereisten voldoet, want wat nu anno 2018 telt is dat
de waterbeheerders zo spoedig mogelijk overgaan tot het treffen van zinvolle maatregelen.
Zoveel te eerder daarmeeeen begin wordt gemaakt, zoveel te eerder aan de doelstelling van
de richtlijn tegemoet wordt gekomen en zoveel te eerder u als minister aan de burger goede
voor het gevoerde waterkwaliteitsbeheer.
verantwoording kan a¿eggen

De KRW is na jaren van onderhandelen op 22 december 2000 van kracht geworden, met dien
verstande dat enkele onderdelen in latere jaren in werking zijn getreden.Achtereenvolgens
moesten gereed zijn: in 2006 een operationeel monitoringsprogramma, in 2009 de
stroomgebied-beheerplannenen in 2012 de maatregelenprogrammaisvan de waterbeheerders,
l dan in 2015 de doelstellingen bereikt zouden zijn. Dat was althans in 2001 nog de
wens
De KRW heeft de EU-lidstaten verplicht tot het maken van ingewikkelde beoordelingswij zen
die berusten op stroomgebieden, deelstroomgebieden, waterlichamen, hydromorfologische
watertypen, kwaliteitselementen, referentieniveaus, normen, maatlatten, wij zen van

terwij1
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monitoring, wij zen van bemonstering en Wij zen van classificatie. Naast deze complexe en
weinig overzichtelijke opbouw is nog een kwalijke factor geïntroduceerd, te weten relatieve
beoordeling met referentieniveau per waterlichaam in plaats van absolute beoordeling met
maatlat. Vervolgens heeft Rijkswaterstaat de beoordeling nog ingewikkelder gemaakt door
veel meer hydromorfologische watertypen te onderscheiden dan volgens de richtlijn
De maatlatten zijn gesplitst in deelmaatlatten waarbij men in enkele
noodzakelijk zij
gevallen de voor- en nadelen van een deelmaatlat niet goed heeft weten af te wegen. Na enige
jaren kwamen de waterbeheerders tot de conclusie dat de maatlatten matig functioneerden met
als gevolg wijzigingen, en dat heeft bij voorbeeld bij de deelmaatlat water- en oeverplanten
van de maatlat “Overige waterfora7 geleid tot het verzamelen van gegevens die mijns inziens
juist niet voor de beoordeling van de waterkwaliteit gebruikt mogen worden3.
Vanaf nu heeft deze notitie enkel betrekking op kunstmatige of sterk veranderde
binnenwateren die niet brak of zout zijn en die niet in ernstige mate met bestrijdingsmiddelen,
geneesmiddelen, contrastmiddelen, zware metalen, of thermisch verontreinigd zijn. De
overgrote meerderheid van de Nederlandse wateren behoort tot die groep.

Zuurstofhuishouding
Voordat men een biologisch beoordelingssysteemmaakt moet duidelijk zijn wat de kern van
het probleem is en hoe het probleem op de juiste wijze te beoordelen is. Voor Nederland ligt
dat anders dan Europa-wijd. In het vlakke en laag liggende Nederland met overwegend
stilstaande wateren is het hoofdprobleem de voedselrijkdom van water en waterbodem. Alle
andere oorzaken van een slechte waterkwaliteit zijn in vergelijking daarmee verwaarloosbaar
klein. De belangrijkste nutriënten (voedingsstoffen) naar element uitgesplitst zijn N (stikstof),
S (zwavel) en P (fosfor). Van dit drietal is P in veruit de meeste wateren de beperkende factor
voor de primaire productie en derhalve de belangrijkste. De anorganische verbindingen van de
genoemde drie elementen vormen op zich geen belemmering voor de Waterkwaliteit. Echter,
in de vrije natuur worden deze verbindingen door algen en waterplanten met behulp van de
energie uit zonlicht gekoppeld aan C (koolstof) waardoor biologisch actieve verbindingen
ontstaan. De fotosynthese onder water heeft twee zij den, enerzijds brengt het kortdurend
zuurstof in het water en anderzijds leidt het tot een langdurig overschot aan koolstof in het
watersysteem met als gevolg een slechte waterkwaliteit omdat de koolstof niet tij dig genoeg
wordt afgevoerd. Als beginsel van waterkwaliteit kunnen we stellen: de zuurstofhuishouding
contra nutriëntenhuishouding en koolsto¿iuishouding samen. Een bergbeek in Oostenrijk
heeft een uitstekende waterkwaliteit omdat het water veel zuurstof en weinig koolstof bevat
en bij een kanaal in Nederland is dat precies andersom. Degene die een beoordelingssysteem
wil maken voor de biologische waterkwaliteit dient de zuurstofhuishouding van het water
centraal te plaatsen. De zuurstofhuishouding vertaalt zich vrij direct naar de autecologie en
synecolo gie Van de aangetroffen organismen terwijl de correlatie met de aantallen van de
gevonden soorten gering is. Anders gezegd: een biologische beoordeling dient vooral gericht
te zijn op autecologie en niet primair op kwantiteitsgegevens. Kwantiteitsgegevens zoals
aantal individuen per soort, kg/ha, cellen/ml, percentage bedekking, mogen enkel gebruikt
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van den Berg
Pot, Achtergronddocumenten
referenties en maatlatten overige waterflora ten
behoeve van de kaderrichtlijn water, 2007. De deelmaatlat abundantie van groeivormen zal mijns inziens in
meer dan de helft van de onderzochte locaties een positieve bijdrage leveren aan het beoordelingsresultaat,
maar dat is dan wel op zeer speculatieve basis. Daar staat tegenover dat er ook wateren zijn waarbij deze
deelmaatlat een volstrekt foute bijdrage levert, namelijk in die situaties waarbij er sprake is van een
monocultuur van waterbodem-bedekkende laagblijvende planten. Tellen we voor- en nadelen van deze
deelmaatlat op, dan is mijn persoonlijk advies: de deelmaatlat onmiddellijk afschaffen.
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worden voor de synecologie, met dien verstande dat bij primaire producenten de verhouding
van lichtconcurrenten de belangrijkste factor is en bij dieren de onderlinge verhouding van de
“voedselgilden, een grote rol speelt. In wateren met (zeer) goede waterkwaliteit is de
verhouding tussen plantaardige en dierlijke biomassabelangrijk.

Betrouwbaarheid maatlatten
In de onderstaandetabel zijn de huidige KRW-maatlatten vermeld met bijbehorende
indicaties van de mate waarin de beoordeling gebaseerdis op autecologie, synecologie of
kwantiteit.
maatlat
fytoplankton
(kleine zwevende
algen)
overige Waterflora I 4
(kleine vastzittende
algen; diatomeeën)
overige water¿ora II
(macro-algen, mossen
en vaatplanten)
macro-evertebraten
(macrofauna)

deelmaatlat
soorten en bloeien
chlorofyl

autecologie

synecologie

kwantiteit

soortensamenstelling

soortensamenstelling
abundatie groeivorrnen

soortensamenstelling
abundantie
Vissen
aandeel brasem+karper
aandeel plantminnend
aantal soorten
plantminnend
Samenvattend staan er geen plussen bij de autecologie en veel bij kwantiteit. Dat maakt
duidelijk waarom de uitkomsten van de maatlatten een lage betrouwbaarheid hebben.

Als er geen andere factoren invloed zouden uitoefenen op de uitkomsten van de maatlatten
dan zou de gemiddelde betrouwbaarheid van een maatlat misschien 10 tot 30 zijn. Maar er
spelen wel andere factoren die de betrouwbaarheid aanzienlijk verslechteren.
Dat is allereerst de bemonsteringswij ze. Er bestaan duidelijke voorschriften voor het nemen
van monsters maar die worden bij sommige kwaliteitselementen niet correct nageleefd omdat
de waterbeheerders zo hoog mogelijk op de maatlatten willen scoren teneinde zo weinig
mogelijk maatregelen te hoeven nemen. De vervolgstap na de bemonstering is de
deterrninatie. Bij vissen en macrofyten zal dat in de meeste gevallen wel goed gaan, maar
voor goede determinatie van fytoplankton, diatomeeën en macrofauna zijn ervaren analisten
onontbeerlijk. Een voorbeeld hoe het fout kan gaan is de vij fdelige Eco-atlas van Knoben en
Peeterss.
Een vakgenoot zei ooit “Neem twee maal zo veel analisten in dienst, dan vindt men
ook twee maal zo veel organismen”. Tegenwoordig speelt het probleem van onjuiste
determinaties een geringere rol dan dertig jaar geleden maar het blijft een aandachtspunt.
Verder dient beoordeling niet enkel te berusten op correcte determinatiegegevens maar het
moet ook statistisch verantwoord zijn. Een monster dient voldoende verschillende soorten te
bevatten waarbij de gevonden soorten ook nog eens voldoende indicatiewaarde dienen te
4

De 'overige water¿ora'

heb ik hier gesplitst omdat het twee geheel verschillende bemonsteringen en analyses
betreft. Overige waterfora l heeft betrekking op fytobenthos oftewel hier synoniem met diatomeeën; het is
enkel interessant voor de waterlichamen die een waterbeheerder op dat kwaliteitselement laat onderzoeken.
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Knoben en
Peeters, Eco-atlas van waterorganismen, STOWA rapport 97-37, 1997. Voor de
die afkomstig waren van
opzet van dit rapport niets dan lof, maar wegens de gebruikte determinatiegegevens
de waterbeheerders en deels onjuist waren, zijn de responsiediagrammen helaas ook onbetrouwbaar.

hebben. Doorgaans is bij de kwaliteitselementen overige water¿ora II (macrofyten) en vissen
het aantal soorten op een locatie beperkt tot enkele of hooguit enkele tientallen hetgeen grote
gevolgen heeft voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten van de maatlatten. Wegens de
benodigde diversiteit en de indicatiewaarde is het hydromorfologisch watertype sterk
bepalendvoor de correctheid van een beoordeling. In stromende wateren treft men doorgaans
meer soorten aan dan in stilstaande wateren, met als gevolg dat bijvoorbeeld een beek veel
nauwkeuriger beoordeeld kan worden dan een kanaal.

Weging maatlatten
Als de biologische beoordeling uit
maatlat zou bestaan dan zou het beoordelingscijfer
objectief zijn. Wordt een beoordelingsmethode opgesplitst in meerdere maatlatten en in
meerdere watertypen dan wordt een sterk subjectief element toegevoegd, want objectieve
beoordeling is dan enkel gewaarborgd als iedere maatlat in ieder watertype een even hoog
ambitieniveau heeft. De vraag is nu: Is dat in de Nederlandse KRW-beoordeling het geval
voor de verschillende watertypen en voor de verschillende kwaliteitselementen? Het beeld dat
in de afgelopen jaren bij mij ontstaan is, is dat vlakvormige wateren gemakkelijker de
kwali¿catie
'matig” bereiken dan lijnvormige wateren, en dat fytoplankton en vissen
gemakkelijker die kwalificatie halen dan macro-evertebraten en het onderdeel macrofyten van
de “overige water¿orai.
Is de keuze van onevenwichtige beoordeling gemaakt omdat veel
kanalen en meren een onbegroeide slibbodem bezitten die vrijwel niet te beoordelen is met
welk kwaliteitselement dan ook? Bij vissen is het aantal soorten te gering om daarop een
oordeel te kunnen vellen dat statistisch verantwoord is. Het soortenrijk kwaliteitselement
fytoplankton bereikt gemakkelijk een goede score wegens de deelmaatlat chlorofyl. De
splitsing van kanalen in al dan niet scheepvaartkanalenten behoeve van de
fytoplanktonbeoordeling roept vragen op. In een analyse van een waterkwaliteitsadviseur van
enige jaren geleden bleek dat als die splitsing niet wordt gemaakt, dat dan de
scheepvaartkanalenmet de slechtere waterkwaliteit doorgaans beter scoren dan de nietscheepvaartkanalen. Dat wekt weinig vertrouwen en mogelijk is dat de reden men aan deze
maatlat een laag ambitieniveau toegekendheeft.
De kwaliteitselementen die resteren zijn macrofyten (nagenoeg synoniem met vegetatie) en
macrofauna. Veruit de meeste macrofyten groeien in de oeverzone. Op grond van
voedselopname zijn water- en oeverplanten in vier categorieën in te delen, te weten geheel
drijvende of zwevende waterplanten, planten die in de waterbodem wortelen en geheel of
grotendeels submers groeien, planten die in de waterbodem wortelen maar grotendeels emers
groeien, en planten die in de droge oever wortelen. Het grootste aantal soorten bij een
vegetatieopname vindt men gewoonlijk in de laatste twee categorieën. Dat heeft tot gevolg dat
de planten die het minst met waterkwaliteit gecorreleerd zijn juist de meeste invloed hebben
op de uitkomst van de maatlat. De uitkomst van de maatlat is bij veel wateren dan ook meer
een uitspraak over de oeverkwaliteit dan over de waterkwaliteit.
Macrofauna is evenals andere dieren, schimmels en veruit de meeste bacteriën
zuurstofbehoeftig. Bovendien komen er in Nederland duizenden soorten voor. Twee redenen
dus waardoor macrofauna in beginsel uitstekend geschikt is voor waterkwaliteitsbepaling. Bij
beken is dat zeker het geval, maar bij stilstaande wateren met slibbodems ligt dat anders.
Wegens de geringe zuurstofconcentratie in en vlak boven de sliblaag leven maar weinig
soorten in en op de waterbodem. Veruit de meeste soorten bevinden zich op en tussen de
vegetatie van de oever en dicht onder het wateroppervlak. Om die reden bemonstert men een
locatie in een watergang niet proportioneel, maar in plaats daarvan wordt de oeverstrook
overbemonsterd. Dat heeft tot gevolg dat in stilstaande waterenook macrofaunabeoordeling
vooral een uitspraak is over oeverkwaliteit in plaats van waterkwaliteit.

Al met al hebben de biologische kwaliteitselementen macrofyten en macrofauna een hoog
ambitieniveau, waardoor de waterbeheerders vooral investeren in de aanleg en het onderhoud
van natuurvriendelijke oevers. De ambitieniveaus van de maatlatten voor “overige waterflora”
en voor macro-evertebraten sporen de waterbeheerdersaan tot het nemen van weinig zinvolle
maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit in lijnvormige wateren.
Algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen
De vier biologische kwaliteitselementen met bijbehorende maatlatten vormen samen een
belangrijke bijdrage aan het eindoordeel van de biologische beoordeling, maar die wordt
mede bepaald door een chemisch onderdeel, te weten de biologie-ondersteunendeparameters
oftewel de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen. Voor dat onderdeel is er geen
maatlat maar bestaan er normen. Die normen zijn per waterbeheerdervastgesteld. In
algemene zin geldt dat de hydromorfologie voorwaardenscheppendis voor de chemie en dat
de chemie voorwaardenscheppendis voor de biologie in een oppervlaktewater en dat betekent
dat diverse fysische factoren en nutriëntenconcentraties veel belangrijker zijn voor het
eindoordeel van de biologische beoordeling dan de uitkomsten van de maatlatten. In dit
verband hiermee citeer ik een alinea uit een notitie uit 20126.
De parameters van de¿/sisch-chemische toestand zijn ondersteunend aan de biologie. De
fysisch-chemische parameters dienen te Waarborgen dat een goede biologische toestand kan
ing naar andere Waterlichamen plaats
worden bereikt en gehandhaafd, zonder dat afwentel
een
bepalende rol als de biologie in de goede
vindt. Bij de beoordeling spelen ze alleen
toestand verkeert. Wanneer dat niet het geval is hebben ze een diagnostische functie.'ze
kunnen duiden op een mogelijke oorzaak voor het niet voldoen aan de goede toestand De
normen voor deJj/sisch-chemische parameters zijn afgestemd op de biologische parameters.
De bovenstaande alinea behelst mijns inziens een ernstige denkfout. Bij de vervaardiging van
een biologisch beoordelingssysteem dienen de biologische variabelen afgestemd te worden op
fysische-chemische variabelen en niet andersom, en pas dan kunnen de fysisch-chemische
variabelen als ondersteunendbij de biologische variabelen gebruikt worden.
S en
en het vaststellen Van normen voor
Aanscherping van normen voor
lichtdoorlatendheid (doorzicht, Secchi-waarde), EGV (elektrisch geleidend vermogen),
zwevend stof, CZV (chemisch zuurstof verbruik) en vooral voor de buffergraad zou de
waterbeheerdersal doen aansporen tot het nemen van maatregelen die veel zinvoller zijn dan
het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en vispassages. In verband daarmee attendeer ik
u op het rapport Aquarein uit 20037.In dat rapport werd gesteld dat de bijdrage van de
waterschappen aan het terugdringen van de nutriëntenconcentraties nul zou zijn. Als je als
waterschap belasting heft voor de verbetering van de waterkwaliteit dan mag de burger een
reactie van waterschapsbestuurdersverwachten waarin zij deze stellingname zouden pareren.
Helaas is mij geen reactie bekend. Dat roept bij mij de vraag op of waterschapsbestuurders
vooral een politieke keuze gemaakt hebben om pijnlijke maar zinvolle maatregelen te
vermijden en in plaats daarvan gekozen hebben voor maatregelen die niet tot het gewenste
resultaat leiden.
Hoe dan ook, de voorspelling in het rapport is waarheid geworden. De recente verbeteringen
in biologische waterkwaliteit die sommige waterbeheerderspretenderen zijn gebaseerdop de
huidige onbetrouwbare KRW-beoordelingsmethodiek Indien de analysegegevensuit
bijvoorbeeld de jaren 2000, 2009 en 2018 op betrouwbare wijze beoordeeld zouden worden
dan zou slechts bij uitzondering enige verbetering als gevolg van een KRW-maatregel
Handreiking Omgaan met KRW-maatlatten (versie 2012), rapport van Royal HaskoningDHV in opdracht van de
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aangetoond kunnen Worden. De twee gebruikelijke verbetermaatregelen van waterbeheerders
en vispassages.Een NVO aanleggen
zijn het aanleggen van natuurvriendelijke oevers
heeft enkel een verbetereffect in een kanaal dat reeds een (zeer) goede waterkwaliteit heeft
omdat een voedselrijk kanaal een dermate sterke overmaat aan nutriënten bezit dat een NVO
daarop geen invloed kan uitoefenen. Hetzelfde beginsel van goede waterkwaliteit geldt ook
voor vispassages.Onder de huidige omstandigheden in Nederland heeft het al dan niet
bovenstuws kunnen migreren van vissen geen enkele invloed op de waterkwaliteit.
Intercallibratie
Het Europees parlement heeft de lidstaten weliswaar de vrijheid gegeven eigen
beoordelingssystemen te vervaardigen en toe te passen maar zij heeft tegelijkertijd de
noodzaak van enige vorm van vergelijkbaarheid getracht te waarborgen door het instellen van
een intercallibratiecommissie. Die commissie dient de landelijke beoordelingsmethodenmet
elkaar te vergelijken en zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Zowel beoordelingswij zen
van berggebieden als van delta”s. Een cruciale vraag die de commissie eigenlijk zou moeten
stellen is: Is biologische beoordeling van een stilstaand en voedselrijk water op grond van de
huidige biologische kwaliteitselementen eigenlijk wel zinvol? Leidt het niet tot uitspraken die
onbetrouwbaar zijn?
Ik heb de situatie van de ongezuiverde lozingen van de strokartonfabrieken op kanalen aan het
einde van de 70-er jaren nog in herinnering. Er was geen Water te zien maar in plaats daarvan
een dikke laag zwarte koek. Geen enkel dier kon in het kanaal leven, en op de koek wist zich
soms tijdelijk een landplant te vestigen. Biologische beoordeling van zo”n water is zinloos,
dat zal voor iedereen duidelijk zijn. Er is dus een zekere mate van waterkwaliteit nodig
voordat biologische beoordeling mogelijk en zinvol is. Op grond van de huidig toegepaste
kwaliteitselementen zou ik die grens willen stellen op een zomergemiddelde Secchi doorzicht
van 80
In de toekomst zou die grens wellicht naar beneden bij gesteld kunnen worden als
op grond van andere kwaliteitselementen beoordeeld wordt. Waarom dringt het probleem van
de onbetrouwbaarheid van de beoordeling van wateren met slechte kwaliteit niet door tot de
intercallibratíecommissie?

Pogingen tot verandering van beleid
Bovengenoemd heb ik het rapport Aquarein uit 2003. Dat was de eerste indicatie voor de
waterbeheerders dat zij hun taak op het gebied van waterkwaliteitsbeheer niet op de juiste
95-100 de
wijze uitoefenen. Daarna kwam de Ex ante studie uit 20088waarin op
verwachte BKR-resultaten van verbetermaatregelen in regionale wateren zijn getoond in
grafieken. Echter, de voorspellingen berusten op beoordeling met de huidige maatlatten.
Interessant zijn ook de vier gra¿eken op
114 met de effecten van maatregelen in beken.
Men heeft hoge verwachtingen van inrichtingsmaatregelen en veel minder van
nutriëntenmaatregelen terwijl met logisch redeneren de situatie precies andersom isg. De
115 laat zien dat het totale maatregelenpakket in Nederland over de
kostenraming op
en daarvan komt 5,4 miljard E ten laste
periode 2007-2027 geschat wordt op ruim 7 miljard
van de waterschappen.
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Als voorbeeld noem ik de .läker in Maastricht. De laatste keer dat ik die beek gezien heb, was het deel in
Maastricht voorzien van betonnen kaden. Zou men die beek op locaties met onverharde en verharde oevers
bemonsteren en vervolgens met de KRW maatlatten beoordelen, dan zullen de locaties met zachte oevers
ongetwijfeld beter scoren, terwijl de waterkwaliteit overal nagenoeg hetzelfde is. Dat toont duidelijk aan dat de
huidige maatlatten niet voldoende correleren met de werkelijke waterkwaliteit.
9

Afwenteling
Afwenteling, het overdragen van een last, kent twee aspecten, te weten ruimte en tijd. Alle
regenwater stroomt uiteindelijk naar zee, dus afwenteling in geografische zin is
onvermijdbaar. Daar de gang naar zee tijd kost gaan beide aspecten altijd samen. De
kemgedachte van de KRW is om afWenteling zo veel mogelijk tegen te gaan. Een
bovenstrooms Waterlichaam dient een goede Waterkwaliteit te hebben opdat zo Weinig
mogelijk afwenteling plaats vindt op een benedenstrooms Waterlichaam. De
inrichtingsmaatregelendie de waterschappenin het afgelopen decennium hebben genomen,
hebben niet geleid tot vermindering van nutriëntenlasten die van het ene op het andere
waterlichaam worden afgewenteld.
De gewenste Verbetering van de waterkwaliteit die nu niet wordt gerealiseerd, zal na 2027
Grofweg komt dat neer op een verdubbeling van de
wellicht alsnog moeten plaatsvindenm.
KRW-Waterschapslastengedurende twee decennia.
Ex ante
In 2015 verscheen het eindrapport van Planbureau voor de Leefomgeving betreffende ex ante
evaluatie van de KRW-plannen en genomen maatregelen1Meteen aan in het begin in de
8 staat al de kop "De waterkwaliteit verbetert, maar voldoet in 2027 in
samenvatting op
veel wateren niet aan de doelen". Vervolgens valt te lezen dat in 2015 3 van de regionale
wateren aan het doel van een goedewaterkwaliteit voldeed en dat de verwachting is dat in
2027 15
van de regionale wateren daaraan zal voldoen. Echter, dat zijn voorspellingen die
gebaseerd zijn op de vigerende KRW-maatlatten. Stel dat vanaf nu tot aan 2027 in alle
wateren waarin men verbetering verwacht de bovengenoemde chemisch-fysische factoren
worden gemeten, dan zal vermoedelijk de conclusie zijn dat er niet of nauwelijks verbetering
is opgetreden. Graag Wil ik u het voorstel doen om de chemisch-fysische metingen voor
Waterbeheerdersverplicht te stellen, opdat eenieder die werkzaam is op het gebied van
waterkwaliteit duidelijk wordt dat de biologische beoordeling met de huidige maatlatten meer
op fantasie dan op werkelijkheid berust.

MEP-GEP
Nu in 2018 is een nieuwe MEP-GEP afleiding vastgesteld waarin de methodiek van de
ecologische sleutelfactoren is verwerkt. Het is niet zonder reden dat de deskundigen op het
gebied van waterkwaliteit dit KRW-vreemde element hebben laten opnemen in een regeling
die op een wettelijke status berust. Het is de zoveelste poging om de Waterschapsbestuurders
duidelijk te maken dat er andere maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit nodig zijn
dan het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en vispassages.Nu bestaat de kans dat ook
deze poging tot verandering van beleid geen of weinig kans van slagen heeft zolang de

Waterschapsbestuurdersvasthouden aan scoren op een onbetrouwbaar beoordelingssysteem.
Betrouwbaarheid deze notitie
Deze notitie behelst stevig commentaar op de huidige KRW-Waterkwaliteitsbeoordeling in
Nederland. Indien u meer zekerheid Wenst over de bovenbeschrevenstandpunten dan zou u
als eerste stap deze brief aan deskundigen op het gebied van Waterkwaliteitsbeoordeling
kunnen voorleggen. In Nederland zijn er slechts Weinigen die zich vele jaren intensief in die
ten Heuvelhof
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discipline verdiept hebben. Ik noem de universiteiten, kennisinstituten en adviesbureaus
waarvan ik Weet of vermoed dat daar voldoende geclassi¿ceerde lieden werkzaam zijn.
Onpartij dig zijn: Universiteit van Wageningen, Alterra en NIOO (Nederlands Instituut voor
Ecologie), alle drie te Wageningen, de STOWA te Amersfoort, Deltares te Utrecht, de beide
grote adviesbureaus Witteveen en Bos te Deventer en Royal HaskoningDHV te Leusden bij
Water Natuur te Amsterdam. Daarnaast is het ook
Amersfoort, en het eenmansadviesbureau
wenselijk deze notitie voor te leggen aan Rijkswaterstaat als vervaardiger van de maatlatten
en aan het Informatiehuis Water te Amersfoort als uitvoerende instantie.
Op grond van hun commentaren krijgt u inzicht in hoeverre mijn standpunten deugen en in
hoeverre de maatlatten deugen. Geen van de deskundigen die bij de genoemde instanties
Werkzaam zijn weten van het bestaanvan deze brief, maar de meesten van hen ken ik Wel. Het
staat u vrij deze brief met (met subjectief element) of zonder (objectief) mijn naam aan hen
voor te leggen.
Indien de deskundigen mijn standpunt grotendeels bevestigen dan is de eerstvolgende stap
wellicht dat u de waterbeheerders schriftelijk informeert dat zij hun toekomstige maatregelen
ter verbetering van de waterkwaliteit niet langer mogen baserenop hoog scoren op de
maatlatten maar dat zij in plaats daarvan zich moeten laten leiden door chemisch-fysische
factoren, Waarvan de buffergraad en CZV de belangrijkste zijn.
Verkiezingen
Op 20 maart 2019 zullen de gecombineerde verkiezingen voor de provinciale staten en
Waterschapsbestuurdersplaatsvinden. Ruim voor die tijd, zo mogelijk nog dit jaar, zal er een
notitie moeten liggen op grond waarvan de Waterschapsbestuurdersin de toekomst de juiste
beslissingen met betrekking tot KRW-maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit gaan
nemen. Er zal een aanzet gemaakt moeten zijn voor een te ontwerpen betrouwbaar
beoordelingssysteem waarbij de biologische maatlatten afgestemd zijn op de fysischchemische factoren. Indien ik voor l december van dit jaar geen teken heb ontvangen waarin
de Waterschapsbestuurdersgestuurd worden om andere maatregelen te nemen dan
natuurvriendelij ke oevers en vispassages,dan zal ik trachten deze zaak in de publiciteit te
brengen opdat de kiezer in 2019 kan stemmen op kandidaten die een krachtig nee zeggen
tegen verdere verspilling van belastinggelden.
Een kopie van deze brief zend ik aan het algemeen bestuur van het waterschap Waaraan ik
mijn Waterschapslastenafdraag.
Hoe Verder?
Vroeg of laat zal bij de Waterbeheerdersde behoefte ontstaan aan een betrouwbare Wijze van
biologische WaterkWaliteitsbeoordeling. Twintig jaar geleden beschikte men nog niet over
voldoende DNA-technieken om op grond daarvan een beoordelingssysteem te ontwerpen. De
verwachting is dat dat binnen enkele jaren Wel het geval is. Met biologische beoordeling
gebaseerd op het aangetroffen DNA in Water en Waterbodem kunnen enkele (zeer) zwakke
schakels van de conventionele beoordeling vermeden Worden, Waaronderde beperkte selectie
van de te beoordelen organismengroepen,de Wij ze Van bemonstering, de kwalijke verhouding
tussen autecologische en kwantiteitsgegevens, en de correctheid van determinaties.
WaterkWaliteitsbeoordeling op grond van e-DNA zal ook zijn beperkingen hebben, maar de
verwachting is dat het beduidend betrouwbaarder zal zijn dan de huidige beoordeling met de
KRW-maatlatten. Van alle biochemische reacties die in het Water plaats vinden nemen
bacteriën meer dan 99% voor hun rekening. Tot nu toe benutten We dat veruit belangrijkste
kwaliteitselement niet voor Waterkwaliteitsbeoordeling. Het een na belangrijkste element zijn
de eukaryote micro-organismen en ook dat element gebruiken We niet. De toekomst van
WaterkWaliteitsbeoordeling is een beoordelingssysteem dat primair gebaseerdis op DNA-

technieken en dan vooral op DNA van de twee belangrijkste kwaliteitselementen. De huidige
kwaliteitselementen fytoplankton, overige water¿ora, macro-evertebraten en vissen hebben
Wellicht dan hoogstens nog toegevoegde Waarde.
Tenslotte noem is nogmaals duidelijk de boodschap van deze notitie: De wijze van
biologische waterkwaliteitsbeoordeling mag de waterbeheerdersniet langer stimuleren tot het
nemen van zinloze maatregelen, maar het dient juist andersom te zijn, een betrouwbaar
beoordelingssysteemmoet hen aansporen tot het nemen van zinvolle bronmaatregelenen
“verschralingsmaatregelem, enerzijds omdat de Europese Commissie in 2027 het nemen van
weinig zinvolle maatregelen niet zal accepteren als excuus voor doelverlaging en anderzijds
opdat de belastingbetaler waar zijn geld krijgt.

Hoogachtend,

FJ. Ebbens, bioloog

