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Hierbij ontvangt u ter kennisname de samenvatting van de landelijke Decembernota
KRW/WB21 2006. De Decembernota is vastgesteld door het LBOW (Landelijk Bestuurlijk
Overlegorgaan Water), onder voorzitterschap van de Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat. Voor de inhoud verwijzen wij u naar de bijgaande samenvatting. De nota als
geheel is de downloaden onder publicaties op www.kaderrichtlijnwater.nl, of in te zien via het
bestuurssecretariaat.
Voor wat betreft WB21 geldt voor ons hoogheemraadschap dat de planning en uitvoering
goed strookt met de doelstellingen van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) om in
2015 het watersysteem op orde te hebben. ‘Op orde’ houdt in dat in 2015 de bescherming
tegen wateroverlast door neerslag voldoet aan de werknormen die in het NBW zijn bepaald.
Wel geldt zoals bekend voor het centrum van Rotterdam dat de opgave alleen praktisch en
financieel haalbaar is door deze te koppelen aan andere maatregelen in de stad. Dit strookt
met de koers die bovenaan blz. 11 van de samenvatting is aangegeven.
Voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt op dit moment hard gewerkt aan de zgn.
detailanalyse waarin voorstellen voor de waterkwaliteitsdoelen en de daarvoor uit te voeren
maatregelen worden ontwikkeld. De planning is afgestemd op de landelijke planning en de
uitwerking daarvan binnen het deelstroomgebied Rijn West waarvan ons hoogheemraadschap
deel uitmaakt. Dit houdt in dat er eind 2007/begin 2008 duidelijkheid moet zijn over de
ambities (doelen, kosten, maatregelen) die in 2008 zullen worden verwerkt in de formele
plannen (herziening Waterbeheersplan, aanpassing gemeentelijke waterplannen e.d.), en in
2009 gelijktijdig met de ‘waterbeleidsplannen’ van Rijk, provincie, waterschappen en
gemeenten in procedure zullen worden gebracht. Met name het jaar 2007 is spannend voor
onze organisatie, omdat bij het waterschap als trekker van het proces de opgave ligt om
samen met de betrokken partijen (overheden, belangenbehartigers, terreinbeheerders,
ontwikkelaars) tot een haalbaar en betaalbaar maatregelenpakket te komen dat qua inhoud
en onderbouwing voldoet aan de eisen van Brussel. De uitvoering van de detailanalyse ligt
goed op schema, ook in verhouding met de andere waterschappen binnen Rijn West. Voor
nadere informatie over de aanpak en stand van zaken wijzen wij graag vooruit naar de
informatieve v.v. van 3 april. Deze staat geheel in het teken van de KRW.
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