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Waterbericht

De digitale nieuwsbrief

Waterbericht over de

waterkwaliteit  en -kwantiteit in

deelstroomgebied Rijn-Oost is

bestemd voor ambtenaren,

bestuurders en

andere geïnteresseerden zoals

bijvoorbeeld maatschappelijke

belangenorganisaties. In deze

nieuwsbrief treft u drie keer

per jaar actuele informatie aan

over de Europese

Kaderrichtlijn Water (KRW) en

het Waterbeheer 21ste eeuw

(WB21), toegespitst op

deelstroomgebied Rijn-Oost.

Colofon

Waterbericht is een uitgave

van de samenwerkende

partners in Rijn-Oost.

Redactie: Paul Versluis (JP8).

Coördinatie: Anneloes Spijkers

(communicatie provincie

Overijssel).

Voor suggesties en

opmerkingen voor de redactie:

'Veel reacties op de inspraak

komen neer op het geven van

uitleg'
Dick Corpel en Peter Paul  Verbrugge

van de provincie  Gelderland
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Bestuurders Rijn-Oost zetten samenwerking voort
 
De waterbeheerders in drie provincies van Rijn-Oost zetten hun samenwerking voor

de Europese Kaderrichtlijn Water voort. Dat voornemen hebben dertig

gedeputeerden, dijkgraven, burgemeesters en wethouders uit Drenthe, Overijssel en

Gelderland op 

8 oktober bekrachtigd met een bijeenkomst in Hellendoorn.

 



mail naar krw@jp8.nl.

U kunt zich aanmelden voor

de nieuwsbrief door het

aanmeldingsformulier in te

vullen via de website van

Kaderrichtlijn Water. Klik

daartoe hier.

Relevante links

www.reest-wieden.nl

www.veltenvecht.nl

www.wgs.nl

www.wrd.nl

www.wrij.nl

www.drenthe.nl

www.gelderland.nl

www.overijssel.nl

www.rijkswaterstaat.nl

www.kaderrichtlijnwater.nl

www.nederlandleeftmetwater.nl

 

Langs de Regge bekijken deelnemers aan het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO)

na hun bijeenkomst in Hellendoorn het project Velderberg. Het water heeft er over

een lengte van enkele kilometers meer ruimte gekregen. Foto: Job Boersma.

 

Gezamenlijk vormen zij het Regionaal Bestuurlijk Overleg voor het

deelstroomgebied. De afgelopen jaren hebben ze de invoering van de KRW

voorbereid, met onder meer de typering van waterlichamen, wat de normen er voor

de gewenste goede toestand zijn en welke haalbare maatregelen ze nemen om die

toestand te bereiken. Lees meer

 

 
Provincie Gelderland: behoefte aan meer uitleg
,,Veel van de provinciale reacties op de inspraak voor de Kaderrichtlijn Water,

komen neer op het geven van toelichting en uitleg.'' Op het provinciehuis blikt Dick

Corpel van de dienst Milieu, Water en Landelijk Gebied na de afronding van de

inspraak even terug.

 

Dick Corpel en Peter Paul Verbrugge (rechts), op het Gelderse provinciehuis de

wegbereiders van de Kaderrichtlijn Water. Foto: Cees Mooij

 

De KRW-maatregelen maken deel uit van het nieuwe Gelderse Waterplan. Kwesties

die leidden tot commotie - zoals in het verleden bij  het aanwijzen van gebieden voor

waterberging - ontbraken in het nieuwe plan dat de twee bovendien typeren als ,,in

grote lijnen een voortzetting van het derde Waterhuishoudingsplan''. Dat had volgens

Corpel een matigende invloed op het aantal en de inhoud van de reacties. Lees

meer

 

 
Uitvoering, weerstand en grondpositie
De periode van KRW-plannen opstellen is na de beantwoording en verwerking van

de inspraakreacties afgesloten. De uitvoering van de binnenkort definitieve

waterplannen voor de periode tot 2015 kan beginnen.

Verschillende RBO-bestuurders voorspelden tijdens hun bijeenkomst op 8 oktober in

Hellendoorn lastige situaties en het ontstaan van weerstand. ,,Alles staat op nu

papier'', schetste dijkgraaf Marga Kool (Reest en Wieden). ,,Maar we zullen merken

dat de bevolking, belangenorganisaties en veel ambtenaren er nog niet van op de

hoogte zijn.''  Lees meer
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Bestuurders Rijn-Oost werken aan nieuwe wateragenda
Aan het organiseren van meer bestuurlijke drukte heeft niemand behoefte, aldus

gedeputeerde Piet Jansen van Overijssel. Het RBO Rijn-Oost buigen zich de

komende jaren daarom alleen over onderwerpen die voor àlle beheerders in dit

deelstroomgebied van belang zijn.

 

In november stelt Rijn-Oost een definitieve 'wateragenda' op voor de samenwerking

in de komende zes jaar. Daarbij kan het ook gaan om zaken die buiten de directe

werking van de Kaderrichtlijn Water liggen. Lees meer

 

 
Status waterlichaam: sterk veranderd of niet?
Ook al loopt een beek door een natuurgebied, dat betekent nog niet dat er volgens

de methodiek van de Kaderrichtlijn Water sprake is van een 'natuurlijk water'.

,,In de meeste gevallen zijn beken in de laatste honderd jaar al eens rechtgetrokken

of gekanaliseerd'', zegt Wim Oosterloo, KRW-coördinator bij  Waterschap Velt en

Vecht. ,,Daarnaast is de hydrologie in het stroomgebied verstoord door

aanpassingen van het waterpeil.  Van een natuurlijke situatie is dan geen sprake

meer.'' Lees meer

 

 
Maatregelen nutriënten komen later aan bod
Zijn er meer maatregelen nodig om nutriënten uit het oppervlaktewater te weren of

juist niet? Bij alle ontwerp-waterplannen in het deelstroomgebied Rijn-Oost leidde dit

onderwerp tot discussie en dus het indienen van zienswijzen. 

Het hoeft niet te verbazen dat organisaties die ijveren voor meer natuur en een

beter milieu, aandrongen op extra acties. Vertegenwoordigers van de landbouw

lieten weten dat er op dat vlak eigenlijk al genoeg gebeurt.  Lees meer

 

 
Grondwater Drenthe 'op orde'
Uiterst overzichtelijk. Zo valt het twaalftal zienswijzen te typeren dat de provincie

Drenthe beantwoordde voor de vaststelling van het KRW-besluit 'Doelen en

maatregelen oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen'.

De Milieufederatie Drenthe liet weten het niet eens te zijn met de beoordeling van

het grondwater. De kwaliteit zou in deze provincie niet het predicaat '  goed'

verdienen. Ook de kwantiteit is volgens de Milieufederatie niet  'op orde'. Lees meer

 

 
Inspraak over de grens
De samenwerking tussen Nederlandse en Duitse waterbeheerders is de laatste tien

jaar gestaag van de grond gekomen. Steeds vaker is er sprake van

tweerichtingsverkeer. Zo ook bij  het opstellen van de KRW-plannen:  de informatie

gaat over de grens heen en weer.
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Vissen krijgen in het Duitse deel van de Buurserbeek te maken met onneembare

passages, zoals hier voor de Haarmühle nabij Ahaus. Foto: Theo Kock

Niet voor niets is in het nieuwe ontwerp-waterbeheerplan van Waterschap Rijn en

IJssel  is een samenvatting van 2,5 pagina's in het Duits opgenomen. ,,De Duitse

overheden en waterbeheerders zijn voor ons net zo goed partners als de

Nederlandse. Ons ontwerp-waterplan hebben we dus ook naar Kreise,

Bezirksregierungen en een ministerie in Düsseldorf gestuurd. Zoals bijvoorbeeld ook

het Waterschap Veluwe en de provincie Gelderland een exemplaar ontvingen'',

vertelt Bram Zandstra, bij  Rijn en IJssel vrijwel dagelijks betrokken bij  de

Kaderrichtlijn Water en de internationale contacten. Lees meer

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, meld u dan hier af.

http://www.kaderrichtlijnwater.nl/uitvoering/rijn/oost/actueel/?ActItmIdt=26505

