
Geacht bestuur, 

Op 22 december 2000 heeft het Europees Parlement de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 
vastgesteld. De KRW heeft als doel de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in een goede 
toestand te brengen en te houden. Hiervoor zijn doelen en maatregelen opgesteld. De ecologische en 
chemische toestand moeten worden gemonitord en de resultaten worden aan de Europese 
Commissie gerapporteerd. De KRW is in Nederland geïmplementeerd in de Waterwet, de Wet 
Milieubeheer en in het Besluit Kwaliteitseisen Monitoring Water.

De KRW kent drie planperioden van zes jaar. De eerste planperiode (2009-2015) is inmiddels 
afgerond. We zitten nu in de tweede planperiode (2016-2021).
De voorbereidingen voor de derde planperiode (2022-2027) zijn inmiddels gestart. 
Een belangrijk onderdeel van de procedure is een consultatie van de stakeholders (gemeenten, 
landbouw, drinkwaterbedrijven, natuur en milieu organisaties, (sport)visserij enz.). Hiervoor wordt in 
2019 een gebiedsproces gestart. Het waterschap zal in dit gebiedsproces aangeven hoe zij denkt over 
de nog te nemen concrete maatregelen om de doelen te bereiken en de stakeholders uit te nodigen 
hier over mee te denken. Hierbij ligt de focus op de wijzigingen van de maatregelpakketten in de 
factsheets en de aanpak van nutriënten. Opkomende stoffen zoals medicijnresten en microplastics 
vallen buiten de KRW-opgave en worden in het gebiedsproces niet meegenomen. De stakeholders 
zullen deels in Rijn-Oost verband, deels plenair en deels individueel worden benaderd. 
Deze derde planperiode biedt de mogelijkheid om de maatregelen, watertypering en bijbehorende 
doelen, zoals deze zijn vastgesteld in de factsheets, aan te passen. Het ambitieniveau mag hierbij niet 
verlaagd worden maar nieuwe inzichten kunnen, mits goed onderbouwd wel leiden tot een andere 
inzet van maatregelen, watertypering en bijbehorende doelen. De afgelopen periode heeft het 
waterschap diverse onderzoeken uitgevoerd en zijn er ook landelijk en in Rijn Oost verband diverse 
onderzoeken en ontwikkelingen geweest die aanpassingen wenselijk maken. Dit heeft geleid tot 
wijzigingsvoorstellen die een effectieve manier van het behalen van doelen mogelijk maken.
Gezien de verantwoordelijkheid van de provincies Overijssel en Drenthe voor het vaststellen van de 
begrenzing van waterlichamen, watertypen en doelen is een intensieve afstemming noodzakelijk. 
Voorafgaand, tijdens en na het gebiedsproces zal uitgebreid overleg met de provincies plaatsvinden.

De belangrijkste wijzigingen voor  type-indeling, begrenzing en de herinrichtingsmaatregelen  zijn:
Aanpassing watertype en/of begrenzing:

- Aanpassing van het type Meppelerdiep naar het beter passende type R7;
- Opsplitsing van het waterlichaam Drentse kanalen in een 8-tal waterlichamen omdat dit leidt 

tot een betere typering en bijpassende maatregelen;
- Hertypering van 18 waterlichamen) naar het nieuwe type R20 (moerasbeek); 
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Vervallen maatregelen:
- Laten vervallen van de voorgenomen bypass in het Meppelerdiep;
- Laten vervallen van de inundatiezone 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 16 km herinrichting en verwijderen van tegeldoek de Soestwetering; 

Aangepaste/toegevoegde maatregelen:
- Natuurvriendelijke (voor) oevers en vismigratiemaatregelen in de Drentse kanalen;
- 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

De wijzigingen leiden tot een effectievere uitvoering van maatregelen om de doelen te bereiken. Deze 
wijzigingen zullen leiden tot verschuivingen van investeringen tussen waterlichamen en tussen 
inrichtingsmaatregelen en beheermaatregelen. De financiële consequenties van deze wijzigingen op 
de  het gehele onderhouds- en herinrichtingsprogramma zullen echter beperkt zijn.

Belangrijke maatregelen voor het terugdringen van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen 
worden in het DAW-programma, dat wordt uitgevoerd door de landbouwsector, opgenomen waarbij 
het waterschap ondersteunt en subsidie verleent. Dit past binnen de huidige werkwijze en financiële 
kader van het waterschap. 
Voor enkele waterlichamen is er sprake van overschrijding van de nutriëntenrichtlijnen en afwenteling 
waarbij de RWZI’s een belangrijke nutriëntenbron zijn. Alhoewel de onderzoeken omtrent dit 
onderwerp nog niet geheel zijn afgerond wordt verwacht dat aanpassingen in de exploitatie van enkele 
RWZI’s dit nutriëntenprobleem kunnen oplossen. Dit zou leiden tot een exploitatiestijging van 200.000-
300.000 euro per jaar. In afwachting van de lopende ontwikkelingen met betrekking tot 
nutriëntenaanpak worden deze kosten vooralsnog niet opgenomen in de meerjarenraming.  

De voorgestelde aanpassingen  zijn conceptaanpassingen die naar aanleiding van het gebiedsproces 
en nieuwe ontwikkelingen zullen worden geactualiseerd. Na afronding van het gebiedsproces zullen 
we u op de hoogte stellen van reacties van de stakeholders en de definitieve voorstellen. Deze 
worden in 2021 ter inzage gelegd conform de vaststellingsprocedure voor het 
Stroomgebiedsbeheerplan.  

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta
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