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Samenvatting 

Provincie Noord-Brabant heeft aan Deltares en Bureau Waardenburg gevraagd om een 

tweede meningsvorming uit te voeren over de geactualiseerde doelen voor de biologie en 

nutriënten voor oppervlaktewaterlichamen conform de Kaderrichtlijn Water voor de 3e 

stroomgebiedbeheerplannen, zoals door de Brabantse waterschappen in concept zijn 

vastgesteld. Op basis van een groot aantal door de waterbeheerders aangeleverde 

documenten, data en aanvullende interviews is aan de hand van een set criteria een analyse 

uitgevoerd over het proces van technische doelactualisatie, het ambitieniveau van de 

maatregelpakketten en de onzekerheden die hierbij een rol spelen. 

 

De conclusie is dat de doelactualisatie door de Brabantse waterschappen op een zorgvuldige 

wijze is uitgevoerd op basis van een combinatie van eigen expertise, inhuur van externen en 

het gebruik van nationale tools, waarbij de nationale richtsnoeren zijn gevolgd. De 

documentatie is uitgebreid en vrij volledig te noemen.  
 

De doelen zijn geactualiseerd op basis van valide argumenten. Meestal met een bijstelling 

omlaag, maar in een aantal gevallen ook omhoog. De verwachting is dat de nieuwe set 

voorgestelde doelen realistischer is dan de vorige. Binnen de beperkingen van deze analyse 

is het niet goed mogelijk een onderbouwde, objectieve uitspraak te doen over het 

ambitieniveau van de doelen met de bijbehorende maatregelpakketten.  
 

Het aantal onzekerheden in de doelafleiding is aanzienlijk, maar is inherent aan een complex 

proces als de uitvoering van de KRW. De waterschappen hebben zeker stappen gemaakt in 

het verkleinen van de onzekerheden, bijvoorbeeld door het aanpassen van de zgn. Maas-

defaults, het analyseren van de trajecten van de waterlichamen, het opnieuw overwegen en 

waar nodig aanpassen van status, watertype en doelen van de waterlichamen, het betrekken 

van de ESF-methodiek bij de doelafleiding, het gebruik van de nieuwe versie van de KRW-

Verkenner, een kwalitatief betere inschatting van de effecten van de maatregelen en het 

gebruiken van nationale inschattingen vanuit de Nationale Analyse Waterkwaliteit voor de 

verwachte effecten van het nationale mestbeleid. Belangrijke resterende onzekerheden in de 

doelafleiding blijven de kwantitatieve inschatting van de effecten van de maatregelen, mede 

gezien het beperkte detailniveau waarop de wijze van uitvoering van de maatregelen in deze 

fase vastgelegd is. Uiteindelijk zal met name de wijze en schaal van uitvoering van bepaalde 

maatregelen (optimaal ecologisch of niet) en het al dan niet meekoppelen van nevendoelen 

in belangrijke mate bepalen welke effecten van de maatregelen verwacht kunnen worden.  

 

Er wordt een aantal aanbevelingen gedaan op het gebied van de heterogeniteit van 

waterlichamen (vooral gerelateerd aan monitoring en beoordeling), droogte, afstemming met 

bovenstroomse partners en andere waterbeheerders en stakeholders in het 

Maasstroomgebied, waterschap-overstijgende issues (stikstofuitstoot, transitie van de 

landbouw, de verbetering van maatlatten) en de monitoring en evaluatie van reeds 

uitgevoerde maatregelen.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In de eerste helft van dit jaar hebben de Brabantse waterschappen de doelen voor 

oppervlaktewaterlichamen conform de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de 3e 

stroomgebiedbeheerplan (SGBP) periode in concept opgeleverd. De provincie Noord-

Brabant (hierna te noemen de provincie) legt deze doelen vast in het regionaal 

waterprogramma 2022-2027. De opgeleverde doelen zijn door de waterschappen 

geactualiseerd op basis van de nieuwste inzichten qua effectiviteit van maatregelen en de 

huidige toestand. Voordat de provincie deze doelen opneemt in het ontwerp waterprogramma 

is aan Deltares en Bureau Waardenburg gevraagd om gezamenlijk een tweede 

meningsvorming uit te voeren over de geactualiseerde doelen. 

1.2 Vraagstelling 

De provincie heeft de volgende vragen gesteld: 

 

• Is de technische doelactualisatie technisch en procesmatig goed verlopen?  

• Zijn de geactualiseerde doelen realistisch qua uitvoeringstermijn (2027) en tegelijk 

ambitieus genoeg qua maatregelen? 

• Wat zijn de onzekerheden in de afleiding? 

1.3 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

Bij de aanvang van het project zijn met de provincie de volgende randvoorwaarden en 

uitgangspunten afgesproken: 

 

• De leidraad voor het project is de Handreiking KRW-doelen [32]. 

• De provincie geeft aan dat bij het beantwoorden van de vragen het niet de bedoeling is 

de werking en de doorwerking van de KRW als geheel ter discussie te stellen.  

• Deltares voert in het project geen (her)berekeningen met de KRW-Verkenner uit. 

• Niet alle individuele waterlichamen worden op hetzelfde detailniveau geanalyseerd. Het is 

niet mogelijk en gewenst om het uitgebreide gebiedsproces over te doen. De analyse zal 

daarom vooral een kwalitatieve analyse zijn. 

• Vooraf kan al worden gezegd dat er grote onzekerheden zitten in zowel de voorgestelde 

mogelijke maatregelen (welke maatregelen zijn maximaal mogelijk voor een 

waterlichaam?) als in de inschatting van de effecten van die mogelijke maatregelen. Wij 

benoemen deze onzekerheden kwalitatief.  

• Het project betreft doelactualisaties voor de biologie, inclusief de nutriënten (biologie-

ondersteunende parameters).  

• De analyse betreft de oppervlaktewaterlichamen (hierna te noemen waterlichamen) van 

de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en de Dommel. Ook de waterlichamen 

van Waterschap Rivierenland die binnen de provincie Noord-Brabant vallen (3 stuks) 

worden meegenomen in de analyse. Grondwaterlichamen met de bijbehorende doelen 

maken geen onderdeel uit van dit project. 

• De waterschappen worden betrokken bij het project en krijgen inzage in de concept-

rapportage.  

• Bij aanvang van het project heeft de opdrachtgever de noodzakelijke documentatie 

beschikbaar gesteld. Aanvullende documenten, die in de loop van het project 

beschikbaar komen, worden zoveel mogelijk meegenomen. Wijzigingen in doelen van 

waterlichamen gedurende het project, kunnen niet worden meegenomen dit project.  
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1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de aanpak van het project kort beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een 

feitelijk overzicht van de aantallen oppervlaktewaterlichamen waarvan de doelen zijn 

geactualiseerd, voor welke kwaliteitselementen de doelen zijn geactualiseerd en de door de 

waterschappen aangegeven reden van de aanpassing. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de 

criteria besproken, waarop de doelactualisaties zullen worden beoordeeld. In hoofdstuk 5 

wordt de beschikbare informatie (documenten, data, interviews) beoordeeld aan de hand van 

de vastgestelde criteria. Dit betreft zowel de resultaten van een globale analyse als van een 

detailanalyse, die voor een viertal individuele oppervlaktewaterlichamen is uitgevoerd. 

Hoofdstuk 6 geeft een kort overzicht van de belangrijkste conclusies die uit het project naar 

voren komen en aanbevelingen. Tenslotte is een lijst opgenomen met referenties van de in 

het rapport genoemde en geraadpleegde documenten en databestanden. 
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2 Aanpak 

In dit hoofdstuk worden de verschillende activiteiten die in het project zijn uitgevoerd en de 

onderlinge samenhang toegelicht. Binnen het project zijn achtereenvolgens de volgende 

stappen doorlopen: 

 

Stap 1: Screening verstrekte documenten en data 

Bij de aanvang van het project is door de opdrachtgever een groot aantal documenten 

beschikbaar gesteld [1 t/m 17], die betrekking hebben op het proces van totstandkoming van 

de KRW-doelen door de waterschappen en de technische aanpassingen van de doelen. 

Daarnaast zijn aanvullende databestanden opgevraagd bij het Informatiehuis Water (IHW) 

[18 t/m 22]. De referenties zijn genummerd en opgenomen in hoofdstuk 7. In de loop van het 

project zijn door de waterschappen nog enkele aanvullende documenten beschikbaar gesteld 

[24 t/m 27]. In een eerste screening van de informatie zijn per waterschap vragen en 

onderwerpen verzameld, die als input hebben gediend voor de interviews met de 

waterschappen (zie stap 3).  

 

Stap 2: Opstellen overzichtstabel 

Op basis van de informatie uit stap 1 is een overzichtstabel met beschikbare informatie per 

waterlichaam opgesteld. In deze tabel is per waterlichaam de data opgenomen voor de oude 

situatie (SGBP2) en de nieuwe (SGBP3) voor zover deze beschikbaar is, te weten: 

 

• naam waterbeheerder; 

• naam waterlichaam; 

• ID waterlichaam; 

• status; 

• Watertype; 

• GEP’s fysisch chemische parameters Fosfor en Stikstof; 

• concentraties huidige situatie fysisch chemische parameters Fosfor en Stikstof; 

• GEP’s biologische kwaliteitselementen Fytoplankton, Overige waterflora, Macrofauna, 

Vis; 

• EKR’s voor de biologische kwaliteitselementen Fytoplankton, Overige waterflora, 

Macrofauna, Vis; 

• aanpassing begrenzing waterlichaam (ja/nee); 

• aanpassing watertype (ja/nee); 

• motivatie aanpassing doelen; 

• maatregelen (omvang, periode van uitvoering). 

 

Deze tabel is de basis voor de overzichten, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.   

 

Stap 3: Interviews experts waterschappen 

Aan de hand van de resultaten van stap 1 en 2 zijn vragen en discussiepunten geformuleerd 

die in een viertal interviews met de vertegenwoordigers van de waterschappen zijn 

besproken. De lijst met vragen is voorafgaand aan de interviews met de waterschappen 

gedeeld. Vanwege de COVID-19 maatregelen zijn de interviews online gehouden. Er zijn 

verslagen van de interviews gemaakt, die aan de betrokken waterschappers ter controle zijn 

voorgelegd en eventueel zijn aangepast naar aanleiding van commentaar van de 

geïnterviewden. De definitieve gespreksverslagen zijn niet opgenomen in dit rapport, maar 

beschikbaar bij de waterschappen en de opdrachtgever [27-30]. De bevindingen uit de 

interviews zijn meegenomen in de verdere analyse en beoordeling. 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de interviews. 

 

Tabel 2.1 Overzicht interviews. 

Datum Interviewers Waterschap Vertegenwoordigers waterschappen Ref. 

nr. 

27-8-2020 Wendy Liefveld, Jos Spier Aa en Maas Frank van Herpen, Janet Olthof, Harrie 

Menning 

27 

28-8-2020 Wendy Liefveld, Jos Spier Rivierenland Hilde Ketelaar, Ton Ruigrok 28 

1-9-2020 Wendy Liefveld, Jos Spier Brabantse Delta Marco Beers, Leo Santbergen 29 

3-9-2020 Wendy Liefveld, Jos Spier De Dommel Oscar van Zanten, Ineke Barten, Aad 

Oomens 

30 

 

Stap 4: Analyse motivatie doelactualisaties 

Er is een analyse uitgevoerd van de motivatie van de in stap 2 geconstateerde 

doelactualisaties en de verschillende achterliggende redenen. Bij de analyse is onder meer 

aandacht gegeven aan de onderbouwing van de doelaanpassingen en onzekerheden. Aan 

de hand van een aantal vooraf gedefinieerde, en met de opdrachtgever afgestemde criteria 

(beschreven in hoofdstuk 4) zijn de resultaten van de analyse verwerkt in een 

beoordelingsmatrix (zie par. 5.3). 

 

Stap 5: Detailanalyse  

Voor een aantal onderwerpen is een detailanalyse uitgevoerd, waarin wij meer specifiek dan 

in stap 4 inzoomen op de achtergronden, proces en documentatie van de voorgenomen 

doelactualisaties. Waar relevant wordt een link gelegd met individuele waterlichamen. De 

resultaten van de detailanalyse kunnen leiden tot aanvulling of aanpassing van de in stap 4 

uitgevoerde analyse en worden ook verwerkt in de beoordelingsmatrix. 

 

Stap 6: Concept-rapportage, overleg en afronding 

De concept-rapportage is in een breed (online) overleg op 12 november 2020 besproken met 

vertegenwoordigers van alle vier betrokken waterbeheerders. Het verslag van dit overleg [40] 

is niet opgenomen in dit rapport, maar beschikbaar bij de waterschappen en de 

opdrachtgever. Het doel van dit overleg was om de bevindingen, conclusies en 

aanbevelingen te toetsen aan het beeld van de waterschappen en om de waterschappen de 

mogelijkheid te geven vragen te stellen of een nadere toelichting te geven op geconstateerde 

bevindingen. Naar aanleiding van het overleg en aanvullend detailcommentaar van de 

waterschappen is nog een aantal aanpassingen in de rapportage doorgevoerd. De concept-

eindrapportage, inclusief samenvatting is nog ter lezing aan de waterschappen voorgelegd.   
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3 Overzicht doelactualisaties 

3.1 Aantal doelactualisaties 

Dit project heeft betrekking op alle KRW-oppervlaktewaterlichamen, die binnen de provincie 

Noord-Brabant vallen. Dat betreft alle waterlichamen van de waterschappen Aa en Maas, 

Brabantse Delta, de Dommel en een drietal waterlichamen van Waterschap Rivierenland. 

 

Tabel 3.1 geeft een overzicht van de aantallen waterlichamen per beheerder en het aantal 

geactualiseerde doelen per kwaliteitselement/ondersteunende parameter. Hierbij zijn 

veranderingen die feitelijk specificaties van het watertype binnen hetzelfde type zijn (bijv. 

wijziging van R4 naar R4a) niet meegeteld als actualisatie. 

 

Tabel 3.1 Overzicht van het aantal waterlichamen per beheerder en de actualisaties van KRW-watertype, 

status, biologische kwaliteitselementen, fysisch-chemische parameters en het aantal en percentage 

waterlichamen waarvoor één of meer doelactualisaties zijn voorgesteld.  
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Aa en Maas2,3 48 13 0 0 25 30 26 3 3 40 83 

Brabantse Delta 25 9 1 4 15 20 17 6 9 23 92 

Dommel 26 0 0 0 6 5 2 0 0 9 35 

Rivierenland1 3 2 0 2 2 2 2 2 2 3 100 

Totaal 102 24 1 6 48 57 47 11 14 75 74 

1 alleen de oppervlaktewaterlichamen gelegen binnen de provincie Noord-Brabant 
2 de twee waterlichamen Midden- en Beneden Dommel en het Eindhovens Kanaal, die in gedeeld beheer zijn 

bij Aa en Maas en de Dommel zijn bij de Dommel meegeteld. 
3 exclusief de twee met Waterschap Limburg gedeelde waterlichamen, waarvoor Waterschap Limburg de 

doelen heeft geactualiseerd.  

 

We zien dat bij een kwart van de waterlichamen het watertype is aangepast (en voor één 

waterlichaam ook de status), dat is fors te noemen. Daarnaast zijn voor 74% van de in totaal 

102 waterlichamen één of meer doelen geactualiseerd, vooral voor de kwaliteitselementen 

Overige waterflora, Macrofauna en Vissen (aanpassingen bij ruim de helft van de 

waterlichamen) en in mindere mate voor Fytoplankton en N-totaal en P-totaal (ca. 10%). Het 

gemiddelde aantal  doelactualisaties bij de Dommel is aanzienlijk lager (35%) dan bij de 

andere waterschappen (80-100%). Een verklaring hiervoor is dat de Dommel in de vorige 

planperiode al een aantal wijzigingen heeft doorgevoerd, die samenhingen met het loslaten 

van de zogenaamde Maasdefaults (binnen het Maasstroomgebied afgesproken 

defaultwaarden voor de doelen). 
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3.2 Verhoging of verlaging van doelen 

In onderstaande figuur is een overzicht gegeven van de richting van de doelactualisaties: zijn 

de doelen naar beneden of naar omhoog bijgesteld? 

 

 

Figuur 3.1 Aantal waterlichamen per waterschap waarvoor een doelactualisatie is aangegeven in het SGBP3 

(periode 2021-2027) per ondersteunende fysisch-chemische parameter (stikstof en fosfor) en biologisch 

kwaliteitselement. Bij de nutriënten betekent een verlaging van het doel dat er een hogere grenswaarde 

(ondergrens) voor de concentratie voor kwaliteitsklasse Goed wordt voorgesteld. Bij de biologische 

kwaliteitselementen betekent een verlaging van het doel dat er een lagere EKR-score als grenswaarde 

(ondergrens) voor kwaliteitsklasse Goed wordt voorgesteld.  

 

We zien een wisselend beeld met grote verschillen tussen de waterschappen. De meeste 

doelactualisaties zijn verlaging van de EKR’s (GEP’s) of verruiming van de nutriënten norm. 

Een deel van de aanpassingen betreft juist strengere doelen. Hierbij is het goed om te 

vermelden dat zowel de nutriëntennormen als de biologische doelen (via de maatlatten) zijn 

gekoppeld aan het watertype. Hierdoor veranderen deze bij automatisch mee bij aanpassing 

van het watertype. Daarnaast kunnen wijzigingen in biologische doelen ook het gevolg zijn 

van landelijke aanpassingen van maatlatten. 

3.3 Typewijzigingen 

Figuur 3.2 geeft een overzicht van de aantallen waterlichamen met en zonder typewijziging. 

In absolute zin zien we de meeste typewijzigingen bij Aa en Maas. In relatieve zin de meeste 

bij Rivierenland (hier gaat het echter maar om zeer weinig waterlichamen). Figuur 3.3 geeft 

per waterschap het gemiddeld percentage van de doelen die per waterlichaam in 2019 

gehaald zijn (voor geen biologisch kwaliteitselement het doel gehaald: 0%; voor alle 

biologische kwaliteitselement het doel gehaald: 100%). Bij Aa en Maas is het doelbereik van 

de waterlichamen waarvoor een type-wijziging is voorgesteld duidelijk lager dan dat van de 

waterlichamen waarvoor geen type-wijziging is voorgesteld. Bij de Brabantse Delta is het 

eerder omgekeerd: de waterlichamen met type-wijzigingen hebben een hoger doelbereik 

(met het oude type en de oude maatlatten).  
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Bij De Dommel is voor geen van de waterlichamen een type-wijziging voorgesteld. Bij 

Rivierenland is het aantal waterlichamen gering. 

 
Figuur 3.2 Overzicht van het aantal waterlichamen per waterschap met en zonder wijziging van het KRW-

watertype. 

 

 
Figuur 3.3 Gemiddeld percentage van de gehaalde doelen voor de KRW. Per waterlichaam is gescoord welk 

deel van de doelen van de biologische kwaliteitselementen gehaald zijn in 2019 (1 van de 4: 25%, enz.). Het 

gemiddelde doelbereik voor alle waterlichamen per waterbeheerder is gerelateerd aan het voornemen om het 

watertype van een waterlichaam te wijzigen voor het 3e SGBP (periode 2021-2027). Getallen boven de 

kolommen geven het aantal waterlichamen in de beide categorieën weer.   

 

Een wijziging van het KRW-watertype houdt in dat een waterlichaam bij nader inzien meer 

lijkt op een ander of een nieuw KRW-watertype. Landelijk zijn recent onder meer maatlatten 

beschikbaar gekomen voor laaglandbeken met iets reliëf (R4b) en voor moerasbeken (R20). 

Dit betekent ook dat met andere maatlatten de ecologische toestand wordt afgemeten.  

  



 

 

 

13 van 32  Tweede mening KRW-doelactualisaties waterschappen Noord-Brabant 

11205940-000-ZWS-0015, 10 december 2020 

Een consequentie hiervan kan zijn dat het waterlichaam op basis van dezelfde biologische 

meetgegevens hoger of lager scoort met het nieuwe watertype en dat om die reden de GEP’s 

aangepast kunnen worden. Figuur 3.4 laat zien dat gemiddeld genomen alleen voor vissen 

een hogere GEP is voorgesteld bij Rivierenland en Brabantse Delta (gerelateerd aan een 

type-verandering). Bij Aa en Maas pakken de wijzigingen van de GEP voor alle 

kwaliteitselementen gemiddeld negatief uit. Er is hierbij geen duidelijk verschil tussen 

wateren met of zonder type-verandering. De grootste daling van de GEP voor een 

afzonderlijk waterlichaam is -0.3, de grootste stijging +0.27. De veranderingen van de GEP 

bij De Dommel zijn slechts voor 3-4 waterlichamen (van de 26); de grootste daling is hier -

0.2. 

 

 

 
Figuur 3.4 Vergelijking van de gemiddelde GEP’s 2015 met de gemiddelde voorgestelde GEP’s 2021 voor 

de biologische kwaliteitselementen per waterschap. Positieve waarde: GEP-2021 hoger dan GEP-2015. 

Getallen boven de kolommen geven het aantal waterlichamen in de beide categorieën weer.  

3.4 Redenen doelactualisaties 

Door de waterschappen worden verschillende redenen voor doelactualisatie aangevoerd. 

Tabel 3.2 geeft een overzicht van de aantallen van verschillende redenen voor 

doelactualisatie, zoals door de waterschappen zelf genoemd in de documenten. 

 

Tabel 3.2 Aantallen van de redenen voor doelactualisaties. 

Waterschap Aantal OWL Reden doelactualisatie 
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Door de waterschappen worden verschillende motivaties genoemd voor het actualiseren van 

de doelen, te weten: 

 

• een wijziging in status van het waterlichaam; 

• een wijziging in watertype van het waterlichaam; 

• een aanpassing in de maatlatten; 

• een aanpassing in de begrenzing van het waterlichaam; 

• een aanpassing in de maatregelen voorzien voor het waterlichaam; 

• een verandering in de inschatting van de effecten van de voorgenomen maatregelen voor 

het waterlichaam; 

• nieuwe data beschikbaar gekomen vanuit de monitoring of keuze van andere 

monitoringslocaties; 

• aangepaste kennisregels in de KRW-Verkenner. 

 

Voor de meeste aanpassingen is een combinatie van bovengenoemde motivaties genoemd 

door de betreffende waterbeheerder. In tabel 3.2 zijn de waterlichamen gescoord op een 

(onze) inschatting van de meest bepalende reden. Voor de helft van de waterlichamen wordt 

(met name door Aa en Maas) een wijziging in de maatlatten of in de status (voor een enkel 

waterlichaam) genoemd als reden voor aanpassing van doelen. In veel gevallen betreft het 

een wijziging naar watertype Moerasbeken (R19 of R20).  

 

Als andere belangrijke reden wordt een nieuwe (verbeterde) inschatting van de effecten van 

maatregelen genoemd (vooral door Brabantse Delta en de Dommel). Ook het gebruik van de 

nieuwe versie van de KRW-Verkenner (met ge-update kennisregels) wordt veel genoemd als 

motivatie. Aa en Maas noemt in een vijftal gevallen meerdere redenen (aanpassing 

maatlatten, gebruik nieuwe KRW-Verkenner, nieuwe inzichten effecten maatregelen). Deze 

redenen worden samen genomen in tabel 3.2 onder: inschatting maatregelen. Aa en Maas 

noemt in zes gevallen het opsplitsen van waterlichamen of het definiëren van nieuwe 

waterlichamen als reden.  

 

Bij de analyse in hoofdstuk 5 is onder meer aandacht gegeven aan de onderbouwing van de 

doelactualisaties en onzekerheden. 
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4 Beoordelingscriteria 

In overleg met de opdrachtgever is een zestal criteria vastgesteld, waarop de 

doelactualisaties en het proces daaromheen zijn beoordeeld. Hieronder worden de criteria 

nader toegelicht. 

 

Onderbouwing: hiermee wordt bedoeld in hoeverre de motivatie van de doelactualisaties 

inhoudelijk logisch is en of deze goed is onderbouwd. 

 

Compleetheid: hiermee wordt bedoeld in hoeverre de doelen voor de waterlichamen 

compleet en definitief zijn (voor de ambtelijke vaststelling op 2 november 2020 en de 

bestuurlijke vaststelling op 2 december 2020). 

 

Documentatie: hiermee wordt bedoeld in hoeverre de documentatie over de (actualisatie van 

de) doelen compleet en beschikbaar is. 

 

Consistentie: hiermee wordt de samenhang tussen de huidige situatie, de doelen en de 

maatregelen bedoeld: is dit een consistent geheel? 

 

Ambitieniveau: wat kan er worden gezegd over het ambitieniveau van de doelen? 

 

Afstemming: hiermee wordt bedoeld in welke mate de werkwijze, ambitie en doelen tussen 

de waterschappen onderling zijn afgestemd. Ook de afstemming met eventuele buitenlandse 

partijen komt hierbij aan de orde. 
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5 Resultaten 

5.1 Globale analyse 

Er is een analyse uitgevoerd van de motivatie en achtergronden van de in hoofdstuk 3 

beschreven doelactualisaties. Binnen dit project is het niet mogelijk om alle doelactualisaties 

van de individuele waterlichamen in detail te analyseren. De analyse is daarom vooral 

kwalitatief van aard. 

 

Per beoordelingscriterium volgt hieronder een puntsgewijs overzicht van de bevindingen: 

eerst algemeen (indien van toepassing), daarna per waterschap. De bevindingen zijn 

voorzien van een aanduiding of het een positief punt is (+), een discussiepunt (+-) of een 

kritiekpunt (-).   

5.1.1 Onderbouwing 

Algemeen 

Omdat voor SGBP2 niet (altijd) met de KRW-verkenner is gewerkt, is het logisch dat er  

verschillen zijn in de huidige en vorige GEP’s. Berekende effecten met de KRW-Verkenner of 

gekwantificeerd op basis van expert judgement kunnen fors verschillen. Algemeen gesteld is 

het moeilijk te specificeren waar de EKR-winst, vastgesteld binnen de KRW-verkenner, uit 

voort is gekomen. Er zijn veel variabelen binnen de KRW-Verkenner die een rol kunnen 

hebben gespeeld. Wel is onderscheid te maken of het te maken heeft met de nieuwe 

maatlatten of de nieuwe KRW-watertypen of een gevolg is van de nieuwe manier van 

berekenen (verbeterd inzicht in doorwerking van maatregelen, doorvertaling stuurfactoren).  

 

Aa en Maas 

+ In de 1e en 2e planperiode KRW (2009-2021) heeft waterschap Aa en Maas de 

zogenaamde Maas-defaults voor de doelafleiding gehanteerd. Voor de 2e planperiode zijn 

de Maas-defaults voor overige waterflora en vissen bijgesteld en zijn de doelen voor die 

kwaliteitselementen toen een eerste keer geactualiseerd. Voor macrofauna was er in de 2e 

planperiode geen reden tot bijstellen van de Maas-defaults. Voor de 3e planperiode zijn de 

Maas-defaults losgelaten waardoor de doelactualisatie voor macrofauna nu relatief groot 

is. Door exactere berekeningen met de KRW-Verkenner is nu een nauwkeuriger beeld 

verkregen van de effecten van de maatregelen. Daarnaast zijn door betere inzichten nu 

veel type wijzigingen doorgevoerd (ook door beschikbaarheid nieuwe KRW-types) dat 

heeft geresulteerd in wijzigingen van veel KRW-doelen. 

 

Brabantse Delta 

+ Motivatie voor verandering van KRW-watertype is aanwezig. Voor een aantal 

waterlichamen wordt een overstap voorgesteld naar doorstroommoeras R19. Kreken 

blijven lastig in een KRW-type te vatten, gezien hoe sterk ze (onomkeerbaar) veranderd 

zijn. Analyses van maatregelen met de nieuwe KRW-Verkenner hebben ook tot 

aanpassing geleid. In de onderbouwing staan verschillende voorstellen voor het 

verplaatsen van meetpunten en het niet meer monitoren van vis in jaarlijks droogvallende 

gegraven delen van bovenlopen van beken.  
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De Dommel 

+ Motivatie voor verandering van KRW-watertype aanwezig, Weinig veranderingen in 

doelen. Doelen verhoogd waar dat kan.  

+- Er zijn maatregelen doorgeschoven van SGBP2 naar SGBP3. Doelen worden mogelijk 

 later gehaald dan 2027, onder andere door koppeling van de KRW met andere opgaven 

 (bijv. klimaatrobuust beekdal, droogte, problemen rondom grondverwerving en doordat de 

 effecten van sommige maatregelen pas na 2027 zichtbaar worden.  

 

Rivierenland 

+ Verandering van watertypen heeft plaatsgevonden in verband met landgebruik en huidige 

randvoorwaarden. Dit lijkt logisch en realistisch. Als gevolg hiervan doelaanpassing.  

+- Voor Kanalen Land van Heusden en Altena is de ambitie aangepast tot doel = huidige 

situatie omdat geen verdere verbetering verwacht wordt. 

5.1.2 Compleetheid 

Aa en Maas 

+ Doelen zijn compleet en vastgesteld. Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd (d.d. 28 

januari 2020), het Algemeen Bestuur op 21 februari 2020. 

 

Brabantse Delta  

+ Doelen zijn compleet. Gekozen is voor pakket Tandje Erbij. Het Pakket van KRW 

maatregelen is reeds goedgekeurd in het bestuur. Daarna wordt een Klimaatrobuust 

pakket voorbereid voor de periode na 2027 (‘Bewust systeem’). Het klimaatrobuuste 

pakket van maatregelen is op 30 september goedgekeurd door het Algemeen Bestuur.   

 

De Dommel 

- Er loopt nog een analyse door RHDHV met (her)berekeningen met de KRW-Verkenner. 

Het is mogelijk dat op basis daarvan nog doelen zullen worden aangepast. Deze 

(eventuele) aanpassingen kunnen niet worden meegenomen in deze analyse en zijn ook 

erg kort op de ambtelijke vaststelling van de doelen op 2 november jl. Dit maakt het vrijwel 

onmogelijk voor andere partijen, waaronder de provincie Noord-Brabant om hier nog iets 

van te vinden. 

 

Rivierenland 

+ Doelen zijn compleet en vastgesteld op 29 juni 2020. 

5.1.3 Documentatie 

Aa en Maas 

+ De documentatie is compleet en beschikbaar. De factsheets zijn overzichtelijk en ogen 

goed en compleet, heldere analyse en overzichtsrapport.  

 

Brabantse Delta  

+ De documentatie is compleet en beschikbaar. Duidelijk overzicht aanwezig van voorstellen 

voor technische actualisaties. Afzonderlijke watersysteemanalyses beschikbaar (zelfs op 

website).  

  

De Dommel  

+ Documentatie compleet en ontvangen. Watersysteemrapportage update 2019.  

+- Recente analyse door RHDHV nog niet beschikbaar, maar er wordt van uit gegaan dat 

 deze inmiddels beschikbaar is of binnenkort komt. 
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Rivierenland 

+ De documentatie is compleet en beschikbaar.  

+- Watersysteemanalyses ogen gedegen, maar zijn wel gedateerd (2018, gebaseerd op data 

2009-2014).  

5.1.4 Consistentie 

Algemeen 

Er zitten veel aannames en keuzes bij het gebruik van de KRW-verkenner, bijvoorbeeld bij de 

vertaling van ecologische parameters naar stuurfactoren voor de KRW-verkenner. Er is 

ruimte voor interpretatie en de berekeningen zullen daarmee niet altijd consistent zijn. 

Anderzijds heeft de eenduidige aanpak van RHDHV bij drie van de vier waterschappen zeker 

bijgedragen aan een vergelijkbare aanpak van de Brabantse waterschappen. 

 

Aa en Maas 

+ De KRW-verkenner wordt door het waterschap beschouwd als het best bruikbare 

instrument. Hij is relatief toegepast, d.w.z. dat de berekende EKR-waarden met de KRW-

verkenner niet direct worden overgenomen, maar dat de verandering van EKR wordt 

geprojecteerd op de EKR voor de huidige toestand. De analyses zijn uitgevoerd op 

trajectniveau zodat recht wordt gedaan aan de ruimtelijke variatie binnen een 

waterlichaam. Bij grote afwijkingen tussen de voorspelde ‘huidige’ toestand en de gemeten 

huidige toestand is gekeken naar de oorzaken: verkeerde model-input, onevenwichtige 

monitoring, afwijkingen in de monitoring, verklarende factoren voor ecologie die niet in de 

KRW verkenner zitten, etc. (interview). 

+ Er zijn meer meetpunten gebruikt (biologische data) voor de analyse dan alleen KRW-

meetpunten (interview). 

 

Brabantse Delta 

+ KRW-verkenner analyses zijn uitgevoerd op trajectniveau.  

+- De maatlat voor overige waterflora is weinig onderscheidend (geldt niet alleen voor dit 

waterschap).  

 

De Dommel 

+- Zowel in het interview als in de documenten wordt aangegeven dat het maatregelpakket in 

de afgelopen jaren niet of nauwelijks is veranderd. Dit roept vragen op omdat men zou 

verwachten dat bij veranderende doelen mogelijk ook het maatregelpakket moet worden 

aangepast. Er lijken twee verklaringen mogelijk: óf de maatregelen zijn zo ruim 

omschreven dat bij aanpassingen van de doelen geen aanpassing van de maatregelen 

nodig is (wat een kritiekpunt op de beschrijving van de maatregelen zou betekenen), óf er 

is (nog) geen terugkoppeling geweest tussen de aangepaste doelen en een mogelijke 

aanpassing van het maatregelpakket.  

+- Duidelijk afwijkende watertypen en kanalen niet in beoordeling betrokken (alleen dominant 

watertype gebruikt), aanpak wel KRW-proof. 
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Rivierenland 

+- Aangegeven wordt dat de drie waterlichamen al best goed scoren en er zijn veel 

maatregelen uitgevoerd. Ook de waterkwaliteit is al redelijk goed (drie RWZI’s gesaneerd). 

Nu is het wachten op landelijke programma’s om de laatste verbeterslag te maken 

(nutriënten en toxiciteit). 

+- Bij watersysteemanalyses is KRW-verkenner 2016 gebruikt, bij de voorgestelde 

doelaanpassingen is het gebruik van de nieuwe KRW-verkenner niet gedocumenteerd. 

+- Wederom typewijziging voor hetzelfde waterlichaam die in SGPB2 ook al is aangepast, 

 geeft aan dat sommige waterlichamen moeilijk passen in de KRW-systematiek. 

+- Niet alle maatregelen zijn door te rekenen met de KRW-verkenner. In die gevallen is een 

inschatting gemaakt op basis expert judgement. 

- Huidige situatie watersysteemrapportages is gebaseerd op basis meetjaren 2009-2014.  

5.1.5 Ambitieniveau 

Aa en Maas 

+ Er is ingestoken met een hoge ambitie. Er is niet naar de kosten gekeken, wel naar 

significante schade (ambities ongewijzigd: landbouw-natuur-verweven). Er zijn 

verschillende scenario’s doorgerekend en er is gekozen voor het PLUS-scenario (chemie 

op norm en de bestaande geplande maatregelen nog iets beter uitvoeren als gevolg van  

recent opgedane inzichten over belang van dood hout, beschaduwing, etc.) (interview).  

+- Doelen voor vis zijn erg laag in de R-typen. Dit houdt mogelijk verband met de maatlatten 

en met het ontbreken van typische beeksoorten en droogval. Is het niet mogelijk om te 

onderzoeken hoe deze vissoorten terug kunnen keren in dit systeem (bijv. nu te weinig 

stroming)? Of is de maatlat gewoon niet goed op dit punt? (interview). 

 

Brabantse Delta 

+ Er is gekozen voor pakket Tandje Erbij plus waterkwaliteit met net als bij Aa en Maas 

fysische en chemische waterkwaliteit op de norm en voorgenomen maatregelen iets 

effectiever uitvoeren. Daarnaast wordt de combinatie gezocht met aanvullende 

maatregelen, zoals extensiever onderhoud en inbrengen van beekhout. Er zijn geen 

ambities gewijzigd. Het maatregelenpakket is gelijk gebleven. De fysische en chemische 

waterkwaliteit  wordt verwacht op orde te zijn in 2027 (cf. landelijk richtsnoer). 

+- Er zijn wijzigingen van meetnet voorgesteld, waardoor delen van waterlichamen niet meer 

gemonitord en beoordeeld worden. Dit betreft alleen vis in jaarlijks droogvallende gegraven 

trajecten van bovenlopen van de beken die onnatuurlijk zijn. 

  

De Dommel 

+- Het waterschap geeft zelf aan (in het interview) dat het niet waarschijnlijk is dat alle doelen 

zullen worden gehaald in 2027. Dit roept de vraag op of extra maatregelen nodig zijn of dat 

de doelen mogelijk te hoog zijn. Hier speelt echter ook de time-lag van ecologische 

respons mee (ecologische effecten hebben een insteltijd van meerdere jaren nodig) en de 

effecten van nationaal beleid. 
+- Met het maatregelenpakket 2027 worden niet alle doelen gehaald. Met maatregelpakket 

 maximaal (extra haalbare en betaalbare maatregelen) worden duidelijk meer doelen 

 gehaald, maar hier is niet voor gekozen. Volgens het waterschap betreft het 

 doorgerekende maximale scenario een set van aanvullende maatregelen, die in principe 

 haalbaar en betaalbaar zijn, maar nog nader (lokaal) afgewogen moeten worden.  

 Belangrijke andere aspecten daarbij zijn ook DAW, Realisatie N2000, PAS, 

 klimaatverandering, draagvlak, grondverwerving, significante effecten op gebruiksfuncties  

 etc. 
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Rivierenland 

+ Verandering van watertypen in verband met landgebruik en huidige randvoorwaarden lijkt 

realistisch.  

+- Er is gerekend met een maatregelenpakket “2018” waarin maatregelen zonder significant 

negatieve effecten op gebruiksfuncties en milieu zijn opgenomen. Dit zijn zowel 

maatregelen uit het huidig beleid als de (inrichtings-) maatregelen uit de 

watersysteemanalyse. De specifieke inrichtingsmaatregelen, die in de 

watersysteemrapportages nog genoemd worden voor na 2018, zijn inmiddels al 

uitgevoerd, maar het maximale effect is nog niet bereikt. Nog lichte verbetering voor vis te 

verwachten als gevolg van de geplande verbetering van de connectiviteit. 

- Er worden geen aanvullende maatregelen getroffen in de wateren, terwijl de doelen nog 

niet altijd gehaald zijn. Zo zou de effectiviteit van bijvoorbeeld de aangelegde 

natuurvriendelijke oevers (NVO’s) nog verbeterd worden door een natuurlijker peilbeheer. 

In het KRW-rivierenlandplan 3 [42] staat: “Aanleg van NVO’s is zinvol voor het verbeteren 

van de ecologische toestand, maar in de meeste watergangen zijn er bezwaren tegen de 

aanleg van NVO’s binnen het bestaande profiel vanwege het hydraulisch functioneren van 

de watergang’’. De maatregelen zijn weinig concreet (“Kansen pakken waar die zich 

voordoen”). Er zijn niet expliciet nieuwe of innovatieve maatregelen bekeken.  

5.1.6 Afstemming 

Aa en Maas 

+ Afstemming heeft plaatsgehad met de Maaswaterschappen over de 

Watersysteemanalyses en het gebruik van de KRW-verkenner en er heeft afstemming 

plaatsgehad met Vlaanderen. 

+ Best-site analyse uitgevoerd bij buurwaterschappen Waterschap Limburg en Waterschap 

de Dommel (interview). 

+ Voor de ervaringen rondom het nieuwe watertype ‘moerasbeek’ zijn overleggen gevoerd 

 met de waterschappen in Oost-Nederland. 

 

Brabantse Delta 

+ Er is uitwisseling geweest met de andere Brabantse waterschappen over de 

insteek/aanpak van de Watersysteemanalyses. Daarnaast zijn er een paar bijeenkomsten 

geweest samen met Maaswaterschappen over KRW-verkenner en overleg met 

Waterschap Scheldestromen voor brakke gebieden. Voor de brakke wateren is de KRW-

Verkenner op dit moment nog een minder geschikte tool: binnen deze groep zit ook veel 

variatie van grote meren tot kleine lijnvormige wateren (interview). 

+- De normen voor N-totaal en P-totaal in Vlaanderen zijn fors hoger dan de Nederlandse 

doelen. Dit is weliswaar geen duidelijke tekortkoming van het waterschap, maar heeft wel 

(mogelijk) grote gevolgen voor het wel of niet kunnen halen van de Nederlandse doelen. 

 

De Dommel 

+ Er is regelmatig afstemming met de andere Brabantse waterschappen. 

+ Er is afstemming met de buitenlandse partner. 

+- De normen voor N-totaal en P-totaal in Vlaanderen zijn fors hoger dan de Nederlandse 

doelen. Dit is weliswaar geen duidelijke tekortkoming van het waterschap, maar heeft wel 

(mogelijk) grote gevolgen voor het wel of niet kunnen halen van de doelen. 

 

Rivierenland 

+- Wel afgestemd binnen Rijn-West werkgroep doelactualisatie, maar niet getwind met bv 

gelijkende wateren van WSBD, zoals de Brabantse waterschappen wel gedaan hebben 

- Bij het gereedkomen van de watersysteemanalyses was nog geen overeenstemming 

binnen Rijn-West over de kwantificering van de maatregelen.  

+ Er is vergeleken (qua bestuurlijk proces) met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. 
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5.2 Detailanalyse 

In de detailanalyse wordt ingezoomd op enkele specifieke onderdelen van het proces van 

doelactualisatie die van invloed zijn op de onzekerheid. Waar mogelijk is hierbij ook 

verwezen naar individuele waterlichamen. 

 

Heterogeniteit van waterlichamen 

Onder bestuurlijke druk hebben de waterschappen in de beginfase van de KRW bij het 

aanwijzen van de waterlichamen in hun beheergebied het aantal waterlichamen moeten 

beperken. Hiervoor waren criteria opgesteld waar een waterlichaam aan moest voldoen 

(bijvoorbeeld een beek moest een afwaterend oppervlak van minimaal 100 km2 hebben). Dit 

heeft o.a. in Noord-Brabant ertoe geleid dat de waterlichamen van beken zo groot zijn, dat 

afzonderlijke delen (trajecten) van deze beken onderling van elkaar verschillen, en wel in die 

mate dat een ander KRW-watertype geschikter is om het watersysteem op een bepaald 

traject te beschrijven dan het KRW-watertype van het waterlichaam als geheel, zoals dat in 

de registers is vermeld.  

 

Waterbeheerders zijn ertoe overgegaan om de beken op te delen in trajecten die een meer 

homogeen karakter hebben, om zo beter zicht te krijgen op de knelpunten voor het 

waterbeheer en om maatregelen te kunnen nemen die toegesneden zijn op de lokale situatie 

binnen een traject. Zo bestaat bijv. het waterlichaam van de Groote Beerze (waterschap De 

Dommel; totale lengte 135 km) uit 25 trajecten van type R5 (langzaam stromende 

middenloop/benedenloop, 50 km), 21 trajecten van type M1a (gebufferde sloot, 57 km), 4 

trajecten van het type R4 (langzaam stromende bovenloop, 15 km), 2 van R3 (droogvallende 

bovenloop, 8 km) en 2 van M3 (gebufferd regionaal kanaal, 8 km). Van de totale lengte van 

de Grote Beerze heeft 51% de ambitie Natuur, 43 % de ambitie Verweven (natuur en 

agrarisch) en 4% de ambitie Agrarisch. Het mag duidelijk zijn dat de trajecten van 

beeksystemen voor waterbeheerders van groot belang zijn om beter grip te krijgen (en te 

houden) op het gehele watersysteem en om onderscheid te kunnen maken tussen trajecten 

waar een bepaald type maatregel veel effect sorteert voor de KRW en andere trajecten waar 

andere maatregelen gepaster zijn. Overigens is het genoemde voorbeeld een extreem (niet 

representatief) geval en speelt dit verschijnsel in brede zin maar in beperkte mate. 

 

Echter, het landelijk beleid vraagt per waterlichaam de rapportage van één watertype 

(huidige toestand, doelen, maatregelen). Hier moet dus een keuze gemaakt worden. De 

waterschappen doen dit door te kiezen voor het meest dominante watertype binnen een 

heterogeen waterlichaam. Voor de Beerze is dit een beeksysteem en daarbinnen het KRW-

watertype R5. De meetpunten om de ecologische toestand voor de KRW vast te stellen, 

liggen in het algemeen ook in de trajecten die tot dit watertype gerekend worden. De doelen 

worden opgesteld voor het dominante watertype. Ook de doorrekening van maatregelen met 

de KRW-Verkenner gebeurt voor de maatregelen die in de trajecten met dit watertype 

gepland staan (voor de Grote Beerze voor het type Langzaamstromende beken van de 

KRW-Verkenner). De overzichten van doelbereik per waterschap, gelden hierdoor feitelijk 

alleen voor die delen van het watersysteem met hetzelfde watertype als het waterlichaam. 

Overigens liggen niet altijd alle trajecten binnen het waterlichaam, soms zijn aangrenzende 

loopjes/slootjes ook meegenomen.  

 

Het bovenstaande is absoluut niet verkeerd. Voor het beeksysteem van de Groote Beerze is 

het noodzakelijk de ecologische kwaliteit af te leiden van de delen die als beek functioneren 

en niet van de bovenstroomse gegraven delen die als sloot functioneren. Bij twee andere 

beken in het beheergebied van waterschap De Dommel, namelijk de Ekkersrijt met een 

lengte van 20 km en de Gender met een lengte van 11 km, ligt het nog iets extremer: beide 

beken zijn voor 49% van hun lengte toegewezen aan R3 (droogvallende bovenloop) en voor 

51% aan R4 (permanente bovenloop).  
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De rapportages over de doelen en het bereiken van de doelen betreffen alleen de 

waterlichamen en hun (generieke) KRW-watertype. Ze betreffen dus ook alleen de resultaten 

van de trajecten binnen het waterlichaam met datzelfde KRW-watertype. Het lijkt zo alsof de 

rapportages niet meer over al het voor de KRW begrensde oppervlaktewater gaan en dat dit 

per waterlichaam verschilt. 

 

Dit alles geeft aan dat de waterschappen moeten laveren tussen landelijke afspraken en 

richtlijnen aan de ene kant en praktische uitvoerbaarheid aan de andere kant. Het verklaart 

ook waarom maatregelen vaak minder concreet worden geformuleerd (x aantal km voor een 

geheel waterlichaam of x aantal km voor het gehele beheergebied), omdat pas bij de 

daadwerkelijke voorbereiding van maatregelen gekeken kan worden waar ‘ruimte’ is (fysiek 

en sociaaleconomisch) voor een maatregel en waar deze het meest optimaal uitgevoerd kan 

worden om het meeste effect te sorteren. Soms kan dat zijn in een traject met een watertype 

dat niet meetelt in de beoordeling voor de KRW, maar waar het wel waardevol is voor 

bijvoorbeeld natuurlijkheid en biodiversiteit. In deze gevallen levert dat echter geen/weinig 

stijging op van de EKR-score in de (verderop gelegen) trajecten met het hoofd-watertype en 

draagt het niet/weinig bij aan het doelbereik.  

 

Bij het evalueren van doelen en maatregelen is het belangrijk bovenstaande aspecten mee te 

nemen. 

 

Doelbereik 

De waterschappen geven aan dat niet alle doelen voor alle waterlichamen zullen worden 

gehaald, ook niet met de geactualiseerde doelen in het nu voorliggende 3e SGBP. 

Waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta hebben verkend wat extra 

maatregelen voor effect hebben op het doelbereik. Door waterschap De Dommel is een extra 

pakket maatregelen gedefinieerd (dat haalbaar en betaalbaar is, voortkomend uit de 

Beleidsregels Ontwikkelen Waterlopen) dat, bovenop het pakket maatregelen dat gepland 

staat voor 2027, een aanzienlijke winst qua doelbereik zou kunnen betekenen. Het is niet 

duidelijk waarom deze extra maatregelen niet zijn opgenomen in het pakket maatregelen 

voor 2027. 

 

De waterschappen Aa en Maas en Brabantse Delta hebben scenario’s opgesteld en 

doorgerekend, waarvan echter de haalbaarheid van de maatregelen onzeker is. De 

onzekerheid zit voor een groot deel in de vaststelling van het beleid en de uitvoering van 

maatregelen die buiten het directe bereik van de waterschappen liggen. Dit betreft met name: 

het nationale mestbeleid (zowel relevant voor de nutriënten als voor toxiciteit, via 

bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen en zware metalen), het nationale stoffenbeleid 

(toxiciteit) en de buitenlandse aanvoer (vooral nutriënten). Mogelijk zouden de 

waterschappen zelf meer kunnen doen aan het verlagen van de toxiciteit via het 

vergunningenspoor voor bedrijven en RWZI’s. 

 

Een onzekere factor in de rapportages over het doelbereik is verder voor welk deel van het 

waterlichaam deze getallen gelden. De waterschappen werken met trajecten voor de 

beeksystemen (zie hierboven onder “Heterogeniteit van waterlichamen”). Voor het doelbereik 

van het waterlichaam worden echter alleen de resultaten meegenomen van die trajecten die 

hetzelfde watertype toegewezen hebben gekregen als dat van het waterlichaam (mondelinge 

mededeling Niels Evers). De resultaten van de overige trajecten (zoals die welke buiten een 

waterlichaam liggen en die binnen het waterlichaam liggen maar een afwijkend watertype 

hebben) worden uit de KRW-Verkenner resultaten gefilterd. Het lijkt zo alsof een deel van het 

waterlichaam niet meer voorkomt in de getallen van het doelbereik. Dit geldt overigens maar 

voor een beperkt aantal van de waterlichamen. 
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Ook vertraging in het optreden van effecten na het nemen van een maatregel kan een 

oorzaak zijn van het niet halen van doelen [31]. Vertraging zit niet als factor in de 

doorrekening met de KRW-Verkenner, waardoor (wat dit betreft) de KRW-Verkenner eerder 

verbeteringen voorspelt voor 2027 die misschien nog niet in 2027 in de werkelijkheid zullen 

zijn opgetreden. 

 

Maatregelen 

In het algemeen is er minder informatie beschikbaar over de omvang, uitvoering en 

verwachte effecten van de maatregelen dan over de watersysteemanalyse en de 

doelafleiding. De gedetailleerde effecten van de met de KRW-Verkenner doorgerekende 

maatregelen op de stuurvariabelen zijn niet opgenomen in de rapportages van RHDHV. Deze 

zijn ongetwijfeld beschikbaar bij RHDHV en mogelijk ook bij de waterschappen, maar hebben 

wij niet nader bekeken.  

 

Veel voorziene maatregelen zijn generiek van aard en ook als zodanig (zeer) algemeen 

omschreven. Andere maatregelen worden pas nader gespecificeerd wanneer het richting 

uitvoering gaat, zoals ook hierboven onder “Heterogeniteit van waterlichamen” is beschreven. 

 

Het overzicht van de laatste versie van de maatregelpakketten is ook nog niet beschikbaar, 

dat zou pas eind 2020 door de waterschappen aan IHW worden aangeleverd (mondelinge 

mededeling Niels Evers). Hierdoor is geen helder beeld welke maatregelen (of welk deel van 

de maatregelen) nu al wel is uitgevoerd en welke maatregelen (geheel of gedeeltelijk) 

worden ingepland voor de SGBP3 periode. 

 

Afstemming buitenland 

Voor de grensoverschrijdende wateren (in Noord-Brabant met name de beken die vanuit 

Vlaanderen Nederland binnenstromen) bestaat grote onzekerheid over de mate waarin de 

reductie van nutriënten in ons buurland zal plaatsvinden. De normen voor de nutriënten die in 

Vlaanderen worden aangehouden zijn fors hoger dan de Nederlandse doelen (Vlaanderen: 

4 mg/l N en 0.14 mg/l P). In een recente studie heeft Deltares bij de bovenstroomse partners 

nutriëntengegevens opgevraagd en een inschatting van de verwachte reducties in 2027 [32, 

in prep.]. De huidige stikstofconcentraties van de grotere grensoverschrijdende wateren de 

Mark en de Kleine Aa voor Brabantse Delta en de Tongelreep en de Dommel voor 

waterschap de Dommel zijn fors boven de Nederlandse waterschapsdoelen, vaak ook nog 

hoger dan de Vlaamse doelen. Met de door Vlaanderen zelf ingeschatte reducties in 2027 

zien we dat deze wateren óf nog niet voldoen aan de Vlaamse norm van 4 mg/l (de Mark), óf 

wel voldoen aan de Vlaamse norm, maar nog niet aan de Nederlandse norm (Kleine Aa, 

Dommel, Tongelreep). Ook voor fosfor zien we dat de huidige concentraties van de vier 

grotere wateren nog boven de Nederlandse norm liggen, en komt alleen voor de Dommel en 

de Tongelreep de verwachting voor 2027 in de buurt van het Nederlandse doel. Hetzelfde 

beeld bestaat voor een tiental kleinere grensoverschrijdende wateren in Brabant. In het 

verleden waren de Nederlandse en Vlaamse normen wel afgestemd (toen had Vlaanderen 

de op dat moment gehanteerde Nederlandse norm van 4 mg/l N), maar door de aanpassing 

van de Nederlandse normen zijn de verschillen weer groter geworden. Aanvullende 

afspraken over harmonisering van de normen lijken noodzakelijk. Vanuit het 

afwentelingsprincipe zou Vlaanderen hun doelen moeten afstemmen op de 

benedenstroomse Nederlandse wateren. 

 

Ook de infiltratiegebieden van de grensoverschrijdende beken liggen voor een deel in België 

(zoals bij de Aa of Weerijs in het beheergebied van waterschap Brabantse Delta). In die 

gebieden vinden ook grote grondwateronttrekkingen plaats. Daarmee wordt het 

afwateringsregime van deze beek voor een deel bepaald door de Vlaamse waterbeheerders 

en hebben de Nederlandse waterschappen daar maar beperkt sturing op. Dit maakt 

doelbereik voor grensoverschrijdende beken en de benedenstrooms gelegen beken onzeker.  
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Droogte 

In veel waterlichamen in Noord-Brabant komt met enige regelmaat droogval voor. De recente 

drie warme zomers waren echter extreem droog en warm, waardoor verschillende beeklopen 

compleet droog vielen. Het probleem van verdroging speelt natuurlijk al veel langer in 

Brabant. Niet voor niets lopen vanuit de Provincie en waterschappen al decennia lang 

verdrogingbestrijdingsprogramma’s. Initieel richtten deze programma’s zich vooral op 

grondwaterafhankelijke natuur, maar inmiddels is duidelijk dat ook het oppervlaktewater zich 

in de gevarenzone bevindt. Oorzaken zijn onder meer de zandige ondergrond van grote 

delen van Brabant, in combinatie met de fysieke vormgeving van de wateren (bv. 

normalisatie), landgebruik (landbouw, verstedelijking), onttrekking, beheer en onderhoud en 

peilbeheer. Hierdoor staat het watersysteem dusdanig onder druk, dat er geen marge is om 

extreem droge perioden op te vangen. Deze extreme omstandigheden zullen zich de 

komende jaren steeds vaker voordoen als gevolg van klimaatverandering. Extra aandacht 

hiervoor is dus nodig. 

  

Voor beken waar sprake is van structurele droogval is een effect op de ecologie te 

verwachten. De verwachting is dan ook dat de KRW-doelen van beken die te lijden hebben 

onder verdroging lager uitkomen, indien deze droogte-effecten niet met gerichte maatregelen 

op te heffen zijn. Nu zijn de maatregelen programma’s van de waterschappen vrij globaal 

omschreven. De term ‘beekherstel’ is een containerbegrip, waarbij allerlei verschillende 

manieren van uitvoering denkbaar zijn. We zijn in de huidige documenten weinig informatie 

over de uitvoeringswijze tegengekomen. In de voorgaande planperiode zijn wel allerlei 

maatregelen genomen die ook bijdragen aan verdrogingsbestrijding, denk aan ophoging van 

de beekbodem, hermeandering of aangepast maaibeheer. Vaak zijn deze aanpassingen 

sowieso nodig als er stuwen verwijderd worden (als KRW-maatregel), maar verschillende 

KRW-projecten die zijn uitgevoerd hadden ook een extra doelstelling voor 

verdrogingsbestrijding en moeten dus lokale vernatting bewerkstelligen. De verwachting is 

dat verdrogingsbestrijding de komende jaren extra aandacht zal krijgen bij 

beekherstelprojecten. Hierbij zal het niet alleen gaan over de inrichting en het beheer van de 

beek zelf, maar ook van het deelstroomgebied. Die aandacht was er natuurlijk al, maar de 

urgentie wordt nu breder erkend. Daarnaast kunnen mitigerende maatregelen bekeken 

worden, zoals nog meer aandacht voor connectiviteit binnen het watersysteem, zodat 

organismen zich kunnen verplaatsen in geval van droogval, of de aanleg van koude-refugia 

(diepe plekken).  

 

Hoe dit straks door gaat werken in de uitvoering van de KRW-maatregelen is op dit moment 

niet duidelijk. Droogval is in elk geval geen reden voor herbegrenzing van de waterlichamen 

geweest. Duidelijk is dat alle geïnterviewde waterschappers dit als een zeer urgent 

onderwerp beschouwen (bij WSRL speelt dit probleem minder in de Brabantse 

waterlichamen). Ook is de watertransitie [39] inmiddels in gang gezet. Deze vindt plaats op 

een hoger schaalniveau, het niveau waarop uiteindelijk echt brongerichte maatregelen 

getroffen kunnen worden, zoals een natuurlijker peilbeheer of aanpassingen in het 

landgebruik. De looptijd van de watertransitie is langer dan die van de KRW, maar waar 

mogelijk worden kansen nu al benut in combinatie met KRW-maatregelen (interview WSBD). 

Vanwege het hogere schaalniveau van de watertransitie is dit een onderwerp dat in 

samenwerking met alle betrokken waterschappen en provincies opgepakt moet worden (ook 

Waterschap Limburg). 
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5.3 Beoordeling 

Er is voor gekozen om de beoordeling weer te geven in een drietal klassen met een 

kleuraanduiding: groen als er geen problemen of discussiepunten zijn geconstateerd, oranje 

wanneer er op onderdelen discussiepunten zijn en rood wanneer één of meer aantoonbare 

tekortkomingen zijn geconstateerd. Tabel 5.1 geeft het gecombineerde overzicht van de 

bevindingen uit paragraaf 5.1 en 5.2.  

 

Tabel 5.1 Beoordelingsmatrix met kwalitatieve beoordeling van een zestal criteria per waterschap: geen 

tekortkomingen (groen),  discussiepunten (oranje), tekortkomingen (rood). 

 

In de matrix komen geen rode vakjes voor: er zijn geen criteria die voor één van de 

waterbeheerders duidelijk als onvoldoende worden beoordeeld. Wat betreft de compleetheid 

en documentatie zijn enkele opmerkingen te maken bij bepaalde waterbeheerders. Meerdere 

vragen en discussiepunten treden op bij het criterium consistentie voor alle waterbeheerders. 

Ook wat betreft het ambitieniveau zijn opmerkingen te maken, maar binnen deze studie kan 

eigenlijk geen goed oordeel worden gegeven over de ambitie van de waterschappen bij het 

vaststellen van de doelen. De beoordeling is bedoeld als ondersteuning bij het beantwoorden 

van de vragen van de provincie (zie par. 1.2). 

 

In het volgende hoofdstuk worden de conclusies per criterium nog nader toegelicht. 

 

 

 

 
WATERSCHAP 

 
BEOORDELINGSCRITERIA 

 

onder-
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compleet-
heid 
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ambitie- 
niveau 

afstemming 

Aa en Maas       

Brabantse Delta       

Dommel       

Rivierenland       
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

In algemene zin kan worden geconcludeerd dat de bereidwilligheid van de bij de studie 

betrokken waterbeheerders om bij de aanvang van het project data en informatie te delen, 

vragen te beantwoorden en ook tijdens het project nog aanvullende documenten beschikbaar 

te stellen groot is geweest. Hoewel dit geen criterium is geweest in de beoordeling, moet 

worden vermeld dat dit getuigt van een betrokken en open houding van de waterbeheerders, 

wat ook duidelijk naar voren kwam in de gehouden interviews. De kennis van zaken bij de 

betrokken waterbeheerders is groot te noemen. 

 

Omvang en aard van de doelactualisaties 

Het aantal voorgestelde doelactualisaties voor het 3e SGBP in vergelijking met het 2e SGBP 

is groot: voor 74% van de in de Provincie Noord-Brabant gelegen KRW-

oppervlaktewaterlichamen zijn voor één of meer biologische kwaliteitselementen of fysisch-

chemische parameters voorgesteld. Actualisaties worden vooral voorgesteld voor de 

kwaliteitselementen Overige waterflora, Macrofauna en Vissen (aanpassingen bij ruim de 

helft van de waterlichamen) en in mindere mate voor Fytoplankton en N-totaal en P-totaal 

(ca. 10%). Het gemiddelde aantal waterlichamen met één of meer doelaanpassingen bij de 

Dommel is aanzienlijk lager (35%) dan bij de andere waterschappen (80-100%). Hoewel de 

meeste actualisaties naar beneden zijn (lagere doelen), is dat niet altijd het geval: voor alle 

kwaliteitselementen en nutriënten zijn ook aanpassingen de andere kant op (strengere 

doelen). 

 

Het grote aantal aanpassingen is op zich geen punt van kritiek. Integendeel: het is onderdeel 

van de KRW-procedures om elke zes jaar kritisch naar de uitgangspunten te kijken. Dat 

hebben de Brabantse waterschappen zeker gedaan. Er is een aantal redenen voor de 

doelactualisaties. Voor veel actualisaties spelen meerdere redenen mee, maar als 

belangrijke motivatie wordt wijziging van watertype genoemd, gevolgd door wijzigingen in de 

inschatting van maatregelen. Ook het gebruik van de nieuwe versie van de KRW-Verkenner 

wordt vaak genoemd. 

 

Onderbouwing 

Alle opgevoerde redenen voor de doelactualisaties kunnen valide worden genoemd. Wat het 

proces complex maakt, is dat dikwijls voor een waterlichaam meerdere redenen voor 

doelactualisatie tegelijkertijd spelen. Zo kan een wijziging van het watertype gepaard gaan 

met nieuwe uitkomsten van de KRW-verkenner. Het is bekend dat bij de doorrekening van de 

maatregelen met de nieuwe versie van de KRW-Verkenner, de effecten in het algemeen iets 

minder positief worden berekend. Dit is het gevolg van een update van de dataset die is 

gebruikt voor de ecologische kennisregels in de KRW-Verkenner en van het toevoegen van 

een drietal nieuwe stuurvariabelen: ammonium, doorzicht en toxiciteit [38].  

Veel doelactualisaties hebben als achterliggende reden het wijzigen van het watertype naar 

het nieuwe type Moerasbeken (R19 of R20). Wat hier interessant is om te vermelden is dat 

momenteel een opdracht van het Ministerie van IenW aan Deltares loopt voor de afleiding 

van kennisregels in de KRW-Verkenner voor de Moerasbeken. Deze opdracht wordt 

uitgevoerd in samenwerking met RHDHV, Witteveen+Bos en PBL en de resultaten zijn 

voorzien in december 2020, wanneer een nieuwe release van de KRW-Verkenner 

beschikbaar zal komen. De resultaten van de opdracht worden gecombineerd met de 

rapportage over de update van de ecologische kennisregels in 2019 [38]. 
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Compleetheid 

De doelen, zoals aangeleverd door de waterbeheerders, zijn compleet en ook (voor zover 

kan worden beoordeeld in de beschikbare documenten en op basis van de interviews) 

bestuurlijk vastgesteld, behalve mogelijk voor waterschap de Dommel. Voor de Dommel is 

recent nog een KRW-Verkenner analyse uitgevoerd, die (aanvullende) doelaanpassingen 

heeft opgeleverd. Deze analyse is niet meegenomen in voorliggend document. Het is ons 

niet bekend of deze doelactualisaties zijn meegenomen in de ambtelijke vaststelling van de 

doelen op 2 november jl. In elk geval lijkt de beschikbare tijd voor derden (zoals de Provincie) 

om hier kritisch naar te kijken erg beperkt. De laatste informatie is dat de doelactualisaties 

zijn meegenomen in de bestuurlijke vaststelling op 2 december jl. 

 

Documentatie 

Er is veel goede documentatie beschikbaar, zowel over de watersysteemanalyses, de 

factsheets als de voorgestelde doelactualisaties. De documenten zijn in het algemeen goed 

vergelijkbaar, mede doordat de werkwijze onderling is afgestemd (incl. Waterschap Limburg) 

en een groot deel van het werk door hetzelfde externe bureau (RHDHV) is opgesteld. Een 

uitzondering hierop is waterschap Rivierenland met een afwijkende documentenstructuur.  

 

Consistentie 

Geconcludeerd kan worden dat het proces van doelactualisatie in overeenstemming is met 

de KRW-voorschriften, zoals nader beschreven in de Handreiking KRW-doelen [1]. In de 

door RHDHV uitgevoerde watersysteemanalyses voor de drie Maas-waterschappen Aa en 

Maas, Brabantse Delta en de Dommel zijn zorgvuldig en transparant de achtereenvolgende 

stappen van de procedure uitgevoerd en beschreven. Ook voor waterschap Rivierenland is 

de doelactualisatie in overeenstemming met de KRW-voorschriften. In een overall document 

zijn de typewijzigingen beschreven [37] en in de individuele watersysteemrapportages 

worden de doelactualisaties weergegeven (drie stuks). 

 

De omvang van de doelactualisaties (omhoog of omlaag) dient te worden beschouwd in 

samenhang met de huidige toestand van de watersystemen en de omvang, aard en de te 

verwachten effecten van de voorgenomen maatregelen. In dit project is gepoogd een 

compleet overzicht op te bouwen op waterlichaamniveau vanuit de beschikbare documenten 

en databestanden, waarin zowel de doelen (GEP’s voor de biologische kwaliteitselementen 

en N en P) voor SGBP2 en SGBP3, de toestand op de verschillende relevante zichtjaren 

(EKR’s en concentraties N en P), de prognoses voor 2021 en 2027 en de uitgevoerde en 

voorgenomen maatregelen zouden worden opgenomen. Dit bleek binnen de beperkingen 

van het project niet haalbaar door het grote aantal veranderingen in de tijd wat betreft de 

begrenzingen van de waterlichamen (nieuwe waterlichamen, samenvoegingen, splitsingen), 

wijzigingen in status en type, aanpassingen van maatlatten en GEP’s, verschillende versies 

van de KRW-Verkenner en veranderde inzichten in de effectiviteit van maatregelen. 

Daarnaast ontbreken nog de definitieve bestanden van de maatregelen die voor SGBP3 

worden voorgesteld. Deze komen pas eind 2020 via het IHW beschikbaar. 

 

Hoewel er niet aan wordt getwijfeld dat de waterbeheerders hun best doen om het drieluik 

van huidige toestand, voorgenomen maatregelen en doelen consistent te laten zijn, kan dit 

op basis van de beschikbare informatie niet door ons worden bevestigd.   

 

Ambitieniveau 

Over het ambitieniveau van de doelen kan heel lastig een objectieve uitspraak worden 

gedaan. Daarvoor zou een meer gedetailleerde analyse nodig zijn, die niet is voorzien in dit 

project. Enerzijds lijken de voorgenomen maatregelpakketten best ambitieus, en is de 

verwachting dat het nog niet mee zal vallen om alle voorgenomen maatregelen ook 

daadwerkelijk in 2027 te hebben afgerond. Anderzijds kan altijd de vraag worden gesteld of 

“alles uit de kast is gehaald”.   
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Voor waterschap Rivierenland zijn bijvoorbeeld geen specifieke maatregelen in de drie 

beschouwde waterlichamen meer voorzien voor de derde planperiode. Bij het vaststellen van 

de maatregelenpakketten is wel naar uniformiteit gestreefd. Het bepalen wat wel en wat niet 

als significante schade wordt beschouwd hebben de waterschappen bijvoorbeeld onderling 

afgestemd. Hoe dat precies gegaan is en welke keuzes daarbij gemaakt zijn, is ons echter 

niet bekend.  

 

Afstemming 

In het algemeen is er veel afstemming geweest tussen de Brabantse waterschappen 

onderling, maar minder met waterschap Rivierenland, die vooral de afstemming met Rijn-

West heeft gezocht. Hoewel er zeker pogingen zijn ondernomen om af te stemmen met de 

buitenlandse bovenstroomse partner Vlaanderen, bestaan er grote verschillen in de normen 

voor de nutriënten en is de verwachting niet dat alle grensoverschrijdende wateren in 2027 

aan de Nederlandse normen zullen voldoen. Vanuit het afwentelingsprincipe zou dat eigenlijk 

wel zo moeten zijn. 

6.2 Beantwoording vragen Provincie 

Hieronder worden de antwoorden op de door de Provincie gestelde vragen voor deze 

analyse weergegeven: 

 

Is de technische doelactualisatie technisch en procesmatig goed verlopen? 
 

De conclusie is dat de doelactualisatie door de Brabantse waterschappen op een zorgvuldige 

wijze is uitgevoerd op basis van een combinatie van eigen (gebieds-)expertise, inhuur van 

goede kwaliteit van RHDHV en Tauw en het gebruik van nationale tools, zoals de KRW-

Verkenner en de bijbehorende ecologische kennisregels. Hierbij zijn de nationale 

richtsnoeren gevolgd. De documentatie is uitgebreid en vrij volledig te noemen. Als 

opmerking wordt meegegeven dat de resultaten en (mogelijk) aanvullende doelactualisaties 

in de recente studie van RHDHV voor de Dommel niet zijn meegenomen in de analyse. Ook 

van de herberekening door waterschap Rivierenland hebben wij geen documentatie. 
 

Zijn de geactualiseerde doelen realistisch qua uitvoeringstermijn (2027) en tegelijk 

ambitieus genoeg qua maatregelen? 

 

De doelen zijn aangepast op basis van valide argumenten. Meestal met een bijstelling 

omlaag, maar in een aantal gevallen ook omhoog. De verwachting is dat de nieuwe set 

voorgestelde doelen realistischer is dan de vorige. Binnen de beperkingen van deze analyse 

is het niet goed mogelijk een onderbouwde, objectieve uitspraak te doen over het 

ambitieniveau van de doelen met de bijbehorende maatregelpakketten. Daarvoor zou nog 

verder terug moeten worden gekeken in het verleden (wat is er al uitgevoerd aan 

maatregelen in de afgelopen KRW-periode), meer informatie nodig zijn over de details van de 

voorgenomen maatregelen en zou ook meer gebiedskennis moeten worden aangesproken 

dan bij de opdrachtnemers beschikbaar is. 
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Wat zijn de onzekerheden in de afleiding? 
 

Het aantal onzekerheden in de doelafleiding is, ondanks vele jaren werken aan de KRW, nog 

steeds aanzienlijk, maar dit is inherent aan een complex proces als de uitvoering van de 

KRW. Toch is duidelijk dat er veel inspanningen worden verricht om die onzekerheden, waar 

mogelijk, te verkleinen. De waterschappen hebben zeker stappen gemaakt in het verkleinen 

van de onzekerheden, bijvoorbeeld door het aanpassen van de zgn. Maas-defaults, het 

verder analyseren van de trajecten van de waterlichamen, het opnieuw overwegen en waar 

nodig aanpassen van status, watertype en doelen van de waterlichamen, het betrekken van 

de ESF-methodiek bij de doelafleiding, het gebruik van de nieuwe versie van de KRW-

Verkenner, een kwalitatief betere inschatting van de effecten van de maatregelen en het 

gebruiken van nationale inschattingen vanuit de Nationale Analyse Waterkwaliteit voor de 

verwachte effecten van het nationale mestbeleid. Belangrijke resterende onzekerheden in de 

doelafleiding blijven de kwantitatieve inschatting van de effecten van de maatregelen, mede 

gezien het beperkte detailniveau waarop de wijze van uitvoering van de maatregelen in deze 

fase vastgelegd is. Wat betreft het halen van de doelen in 2027 spelen daarbij ook mee de 

nog slecht gekwantificeerde time-lag in het herstel van de ecologie na uitvoering van 

maatregelen en de onzekerheid bij de praktische uitvoering van bepaalde maatregelen, 

waarbij bijvoorbeeld de beschikbaarheid van grond een rol speelt. Uiteindelijk zal met name 

de wijze en schaal van uitvoering van bepaalde maatregelen (optimaal ecologisch of niet) en 

het al dan niet meekoppelen van nevendoelen in belangrijke mate bepalen welke effecten 

van de maatregelen verwacht kunnen worden. 

6.3 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van deze studie kan er een aantal aanbevelingen worden gedaan, te weten: 

 

• Aandacht voor de heterogeniteit van waterlichamen, vooral gerelateerd aan monitoring 

en beoordeling van de waterlichamen. 

• Aandacht voor mogelijke maatregelen gerelateerd aan droogte en de rol van de Provincie 

zelf daarbij. 

• Een actieve houding op het gebied van (blijvende) afstemming met bovenstroomse 

partners, zowel in directe zin als via de Internationale Maascommissie. 

• De afstemming en communicatie met de andere waterbeheerders in het 

Maasstroomgebied en de andere stakeholders in de omgeving blijft van groot belang, niet 

alleen op het moment van vaststelling van de doelen en de maatregelpakketten, maar 

ook bij de uitvoering en evaluatie van de maatregelen. 

• Landelijke (naast regionale) aandacht blijven vragen voor waterschap-overstijgende 

issues zoals de landelijke aanpak voor reductie van de stikstofuitstoot, transitie van de 

landbouw, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten, circulaire economie, en de 

verbetering van maatlatten. 

• Meer aandacht voor monitoring en evaluatie van reeds uitgevoerde maatregelen. Omdat 

nog zo hard gewerkt wordt aan de uitvoering van maatregelen is daar relatief weinig 

aandacht voor. Hiermee wordt de kans om de hieruit te leren lessen mee te nemen in de 

uitvoering van nieuwe maatregelen niet optimaal benut. Zo wordt het nog niet zien van 

een effect op de EKR-scores nu vaak uitgelegd als ‘time-lag’ effect, maar het is ook 

mogelijk dat de maatregelen niet optimaal uitgevoerd worden. 

• Een (her)berekening van de effecten van de voorgenomen maatregelen voor het 

watertype Moerasbeken is mogelijk met de nieuwe release van de KRW-Verkenner 

(voorzien eind december 2020). 
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