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VOORSTEL
Het AB besluit:
1. De geactualiseerde KRW- factsheets en het bijbehorende achtergronddocument vast te stellen en
als bijlagen op te nemen bij het Waterbeheerprogramma.
2.
SAMENVATTING
In uw vergadering van 14 december is aangekondigd dat enkele bijlagen bij het
Waterbeheerprogramma (de KRW-factsheets en het bijbehorende achtergronddocument) nog
zouden worden geactualiseerd. Deze zijn inmiddels beschikbaar en worden nu ter vaststelling aan
u voorgelegd, om deze toe te voegen aan het Waterbeheerprogramma. De geactualiseerde
documenten hebben geen consequenties voor het maatregelenpakket.
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BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT
Met dit voorstel worden de meest actuele beschrijving van de KRW-maatregelen in onze
waterlichamen ingevoegd in ons WBP.
KADER
In de AB-vergadering van 14 december 2021 heeft u het WBP vastgesteld. Onderdeel hiervan waren
de KRW-factsheets en het KRW-achtergronddocument. Tijdens deze vergadering is reeds
aangekondigd dat deze in begin 2022 zouden worden geactualiseerd, waarna deze opnieuw ter
vaststelling aan u voorgelegd zouden worden. De actualisatie betreft de verwerking van de
monitoringsgegevens van 2020 van chemie en biologie (de vorige versies waren gebaseerd op
monitoringsgegevens 2019) en aanpassingen als gevolg van een landelijk gewijzigde
toetsingsmethodiek voor flora.
Inmiddels is de actualisatie afgerond. Zoals verwacht heeft dit geleid tot enkele wijzigingen in de
toetsresultaten en GEP’s (Goed Ecologisch Potentieel) maar niet tot andere inzichten in de te nemen
maatregelen. Dit betekent dat de geactualiseerde factsheets en achtergronddocument kunnen worden
vastgesteld en dat het maatregelpakket dat in het WBP is vastgelegd ongewijzigd blijft.
ARGUMENTEN
De vaststelling van de geactualiseerde factsheets en achtergronddocument is conform eerdere
afspraken. Conform de eerder uitgesproken verwachting leiden de nieuwe monitoringsgegevens niet
tot nieuwe maatregelen
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