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Inleiding

Het waterkwaliteitsbeleid van HHSK is een breed onderwerp met veel facetten,
waaronder keuze van de waterkwaliteitsdoelen, bepalen van de toestand en ontwikkeling,
bepalen van zinvolle maatregelen, doorvertaling naar beleid van HHSK en andere
partijen, etc.. In deze notitie wordt de nodige achtergrondinformatie gegeven over het
waterkwaliteitsbeleid van HHSK. Het gaat achtereenvolgens om:









De hoofdlijn van het waterkwaliteitsbeleid van HHSK (H2);
De keuze van doelen (H3);
Het waterkwaliteitsmeetnet (H4);
De toestand en ontwikkeling van de waterkwaliteit binnen het beheergebied (H5);
De werkwijze die wordt gehanteerd bij het bepalen van de oorzaken van
waterkwaliteitsknelpunten en de oplossingen daarvoor (H6);
De aanpak van emissies (H7);
De aanpak van de waterkwaliteit per deelgebied (H8);
De landelijke agenda voor de komende jaren voor de waterkwaliteit: de Deltaaanpak waterkwaliteit en zoetwater (H9).

Elk hoofdstuk is ook separaat te lezen.
Dit stuk is opgesteld ter gelegenheid van de informele VV-bijeenkomst over
waterkwaliteit op 24-5-2017
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Hoofdlijn waterkwaliteitsbeleid

2.1 Beleidscyclus
Het waterkwaliteitsbeleid wordt tegenwoordig sterk beïnvloed door de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW kent 3 planperiodes: 2010-2015, 2016-2021 en
2022-2027. Bij de totstandkoming van elk plan wordt bekeken hoe de waterkwaliteit er
voorstaat, of de gekozen doelen moeten worden bijgesteld, worden maatregelen gekozen
om de waterkwaliteit te verbeteren en onderzoek gepland ter ondersteuning van keuzes
voor het volgende plan (figuur 1).
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Figuur 1. Beleidscyclus.

2.2 Algemeen beleid
In de praktijk is een groot aantal factoren bepalend voor de waterkwaliteit. Daardoor is
veel overheidsbeleid bepalend voor de waterkwaliteit, waaronder:






Milieubeleid: het milieubeleid wordt landelijk en Europees bepaald. Stoffen komen
in het water terecht via de lucht, infrastructuur, de bodem en het grondwater. Al
het stoffenbeleid voor deze onderdelen van het milieu, is dan vaak òòk relevant
voor de waterkwaliteit.
Ruimtelijke ordening: het soort grondgebruik is vaak sterk bepalend voor de
waterkwaliteit, omdat het vaak bepaalt welke stoffen gebruikt worden en welke
eisen gesteld worden aan de inrichting en het beheer van het watersysteem. Het
grondgebruik zelf stelt overigens tegelijkertijd ook eisen aan de waterkwaliteit.
Daarnaast is het uiteraard van belang welke functies aan het oppervlaktewater
zelf worden toegekend (bijv. zwemwater).
Economisch beleid: gegeven het type grondgebruik, bepaalt het economisch
beleid tot op zekere hoogte de wijze van invulling van dat grondgebruik.
Hoogwaardige landbouw zorgt bijvoorbeeld veelal voor een andere intensiteit van
het grondgebruik dan landbouw met een lagere economische waarde.

In aanvulling hierop is sprake van specifiek waterkwaliteitsbeleid. Ervaring leert dat voor
het realiseren van de waterkwaliteitsdoelen vaak een lange adem nodig is. Voor een juist
begrip van de huidige invulling van het beleid, is het dan ook zinvol eerst terug te kijken
op het waterkwaliteitsbeleid van de afgelopen jaren.

2.3 Waterkwaliteitsbeleid afgelopen decennia


WVO: WVO is de afkorting voor de Wet verontreiniging oppervlaktewateren die in
1970 van kracht werd. De wet is opgesteld om het groeiend probleem van
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lozingen op het oppervlaktewater aan te pakken. Door deze lozingen was de
waterkwaliteit in en rond de steden zeer slecht en een potentieel risico voor de
volksgezondheid. Als gevolg van de wet zijn nagenoeg alle bedrijven en
huishoudens tegenwoordig aangesloten op de riolering. Het afvalwater wordt
gezuiverd op de awzi’s. In de loop van de tijd is het zuiveringsproces zodanig
verbeterd dat ook het oppervlaktewater nabij het lozingspunt van deze
zuiveringen is verbeterd. Het beheren van de afvalwaterketen door gemeenten en
HHSK is een belangrijke basistaak binnen het huidige waterkwaliteitsbeleid.
Aanpak diffuse bronnen: door het grotendeels verdwijnen van puntlozingen werd
steeds duidelijker dat de waterkwaliteit ook beïnvloed werd door de zogenaamde
diffuse bronnen: vervuiling van het water vanuit de lucht, afspoeling van wegen,
uit- en afspoeling vanuit de bodem en eventueel via het grondwater. Het
landelijke en Europese stoffen- en mestbeleid is sinds de jaren 80 bezig met het
verminderen van de belasting uit deze diffuse bronnen. De doorwerking van dit
beleid verloopt vrij traag en diffuse bronnen zijn ook nu nog een belangrijk
aandachtspunt.
Integraal waterbeheer: in de loop van de jaren tachtig werd duidelijk dat voor het
verbeteren van de waterkwaliteit het nodig was breder te kijken dan alleen naar
de lozingen van stoffen. Ook de inrichting en het beheer van het watersysteem is
van belang voor de waterkwaliteit. Hiermee ontstond een duidelijke link tussen
het waterkwaliteits- en het waterkwantiteitsbeheer met als overkoepelende term
“integraal waterbeheer”. Termen zoals natuurvriendelijke oevers stammen uit
deze tijd. Het huidig waterkwaliteitsbeleid kan nog steeds worden bestempeld als
een vorm van integraal waterbeheer.

2.4 Beleid HHSK 2016-2021
Het beleid voor de periode 2016-2021 is vastgelegd in het waterbeheerplan ‘Met mensen
en water’. Hierin zijn een groot aantal doelen opgenomen die (ook) betrekking hebben op
de waterkwaliteit (bijlage 1). Voor deze notitie wordt de achterliggende algemene lijn
beschreven.
2.4.1 Voorkomen achteruitgang
Het waterkwaliteitsbeleid van de afgelopen decennia heeft gezorgd voor een duidelijk
betere waterkwaliteit: het water is vaak vrij van ziektekiemen, stinkt niet en algemene
plant- en diersoorten zijn in veel wateren te vinden. Dit willen we behouden (WBP-doel
18). Deze kwaliteit is bereikt door veel inzet in het verleden, maar verlangt ook doorgaan
met lopende activiteiten en extra inzet:






Het beheer van de afvalwaterketen is nodig om te voorkomen dat ongerioleerde
lozingen en lozing van effluent weer een knelpunt gaan vormen(WBP-doelen 24,
26 en 30);
Onderzoek en maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat nieuwe stoffen zoals
medicijnen en microplastics een knelpunt gaan vormen (WBP-doel 30);
Het beheren van peilen en het onderhoud van kunstwerken en watergangen zorgt
voor behoud van de fysieke toestand van het watersysteem (WBP-doel 11 en 12);
We toetsen ontwikkelingen in ons beheergebied op de effecten voor het
watersysteem en reguleren activiteiten via advies, algemene regels, handhaving
en vergunningen (WBP-doel 15, 20 en 23).
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2.4.2 Voorkomen en bestrijden overlast
Ondanks voorgenoemde inzet kan de waterkwaliteit lokaal en op sommige momenten
zorgen voor overlast voor de inwoners van ons gebied als gevolg van (extreme)
weersomstandigheden of ongelukken. Het risico hierop en de gevolgen daarvan proberen
we te minimaliseren (WBP-doel 13 en 28). Bij zwemwateren controleren we daarvoor
regelmatig de waterkwaliteit (WBP-doel 22). Voor de rest van het gebied houden
bedrijfsvoerders en handhavers inspectierondes en is er een meldingensysteem.
2.4.3 Benutten ontwikkelingen
De inrichting en het (grond)gebruik in het beheergebied is aan verandering onderhevig
(figuur 2). Zowel kleine als grote veranderingen worden zo goed mogelijk benut om de
waterkwaliteit te verbeteren door het adviseren over en stellen van regels aan de
uitvoering (WBP-doel 15). Bij de grootschalige natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard
zijn we ambtelijk en bestuurlijk actief betrokken (WBP-doel 19). Door het benutten van
dergelijke ontwikkelingen kan de waterkwaliteit in korte tijd soms sterk worden
verbeterd: zie bijvoorbeeld de waterkwaliteitsontwikkeling in de waterberging
Eendragtspolder.

Figuur 2. Grondgebruik in beheergebied HHSK.
2.4.4 Gericht verbeteren
In aanvulling op voorgaande wordt met extra maatregelen gewerkt aan een gestage
verbetering van de waterkwaliteit. Gebiedsbreed wordt dit gedaan door voortdurende
optimalisatie van de basistaken van het Hoogheemraadschap: het beheren van
zuiveringen (WBP-doel 26), het peilbeheer (WBP-doel 11), het onderhouden van het
hoofdwatersysteem (WBP-doel 12), het controleren van het onderhoud van overige
watergangen (WBP-doel 12), … Daarnaast nemen we aanvullende specifieke
maatregelen:


Vermindering van emissies (WBP-doel 33): toewerken naar emissieloze kassen in
het glastuinbouwgebied (Afsprakenkader Westland-Oostland, Emissieloze kas,
DAW)), vermindering van uit- en afspoeling van nutriënten in het
veenweidegebied (DAW Krimpenerwaard), etc.
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Verbetering van de inrichting van het watersysteem (WBP-doel 17, 18 en 22):
subsidieregeling nvo’s, aanleg ondiepe zones Rotte, integraal plan Bleiswijkse
Zoom en Kralingse Plas, vismigratiemaatregelen Krimpenerwaard en Rotte,
verbeterplan zwemwater Krimpenerhout, etc.

2.4.5 Vergroten kennis
Om te beoordelen wat het effect is van voorgaand beleid is regelmatig meten van de
waterkwaliteit nodig. Dit is geborgd in het waterkwaliteitsmeetnet (WBP-doel 14 en 18,
zie H3 en H4). Met oog op het nemen van toekomstige maatregelen én het optimaliseren
van het huidige beleid en bijbehorende maatregelen, wordt ook geïnvesteerd in het
steeds beter begrijpen van de factoren die de waterkwaliteit bepalen (zie H6). In de
periode 2016-2021 ligt het accent op het vergroten van de kennis van de waterkwaliteit
in de polders.
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Waterkwaliteitsdoelen

3.1 Functionele doelen
De kwaliteit van het oppervlaktewater is goed als het water geschikt is voor het beoogde
gebruik en voor planten en dieren om in te leven. Waterkwaliteitsdoelen zijn daarom:








Volksgezondheid: het water mag geen risico zijn voor de volksgezondheid. Dit geldt
vooral als het water als bron dient voor drinkwater of als zwemwater. Aan dergelijk
water worden dan ook specifieke eisen gesteld. Voor de meeste wateren is een
milieuhygiënische basiskwaliteit voldoende.
Recreatie en beleving: voor een positieve beleving van het water moet het water niet
stinken, er schoon en fris uitzien en ook vrij zijn van zwerfvuil. Voor gebruik als
hengelwater is de hoeveelheid en soorten vis van belang. Ook de begroeiing in en
langs het water is bepalend voor het recreatief gebruik en de beleving.
Landbouw: water in de sloten moet geschikt zijn om vee te laten drinken en
gewassen te beregenen. Water dat de percelen binnendringt, mag geen negatief
effect op de gewassen hebben.
Ecologie: in en langs het water komt een levensgemeenschap voor die past bij het
type water. Via het grondwater is er ook een relatie met de natuur op het land.

3.2 Generieke normen
Om te kunnen bepalen of de waterkwaliteit voldoet aan de voorgenoemde functionele
doelen, zijn diverse normen gekozen waar concreet aan kan worden getoetst. Normen
zijn dus een hulpmiddel bij het bepalen of de doelen zijn gerealiseerd. Voor veel
chemische stoffen bestaan generieke normen, omdat het overal gewenst is dat deze
stoffen niet of nauwelijks voorkomen in het water. Deze normen zijn daarom ook
Europees of landelijk gekozen. Als waterschap hebben wij daarbij vooral een rol bij de
toetsing aan deze normen (zie H4 en 5). Toch wordt in toenemende mate rekening
gehouden met lokale omstandigheden, bijvoorbeeld door te kijken naar de
‘biobeschikbaarheid’ van een stof, zodat de normen steeds beter aansluiten bij
voorgenoemde functionele doelen.

3.3 Gebiedsgerichte normen
Sommige normen gelden alleen in bepaalde gebieden:




Zwemwaternormen gelden uiteraard alleen in aangewezen zwemwateren;
Chloridenormen verschillen tussen gebieden met een verschillend landbouwkundig
gebruik;
Ecologische normen zijn gebieds-, watertype en soms zelfs watersysteem
specifiek.

Normen voor zwemwater en landbouwgebieden zijn Europees en Provinciaal bepaald,
waarbij HHSK dus weer alleen een toetsende rol heeft. Voor de keuze van de ecologische
normen is veel gebiedsgerichte kennis nodig, waardoor de waterschappen daarbij ook
een adviserende rol hebben richting provincie, die de ecologische normen formeel vast
stelt. Ecologische normen worden afgeleid volgens de regels die de KRW daarvoor geeft:
a. De normen zijn gebaseerd op de best mogelijke toestand zover dit kan gegeven de
functies van het water en de omgeving én gegeven de fysieke aard van het gebied;
b. Voor zover zinvol worden maatregelen genomen om negatieve effecten van functies
of de fysieke aard van het gebied te mitigeren;
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c. Er wordt geen rekening gehouden met de kosten van maatregelen om deze normen
te halen;
d. Er wordt vanuit gegaan dat menselijke emissies nihil zijn;
e. De ecologische normen bestaan uit gebiedspecifieke biologische normen,
gebiedspecifieke chemische normen voor een paar stoffen (zoals nutriënten en
chloride) en een groot aantal generieke chemische normen;
f. Deze normen dienen elke planperiode opnieuw te worden gecontroleerd en zo nodig
te worden aangepast/verbeterd, bijvoorbeeld doordat functies zijn aangepast of
omdat er meer kennis is over welke toestand er mogelijk is.
De ecologische normen zijn tot nu toe alleen bepaald voor de zogenaamde KRWwaterlichamen (zie H5). Voor deze normen geldt een resultaatverplichting. Streven is om
ook voor de rest van het watersysteem (de ‘overige wateren’) op dezelfde manier
normen af te leiden, waarbij voor realisatie van deze normen alleen een
inspanningsverplichting geldt en waarbij de toetsing beperkt mag blijven tot het meest
bepalende biologische onderdeel.
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Meetnet waterkwaliteit

Eén van de taken van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is
het bewaken van de waterkwaliteitstoestand. Het meten en beoordelen van
waterkwaliteit en ecologie is daarbij een belangrijke activiteit.

4.1 Monitoringsdoelen
Als belangrijkste monitoringsdoelen worden onderscheiden:
-

Het evalueren van het waterkwaliteitsbeleid, waarbij het accent ligt op het in beeld
brengen van de toestand en langere termijn ontwikkelingen in de belangrijkste
watertypen (meren, boezem, sloten) en deelgebieden (glastuinbouw, open teelt,
natuur- en recreatiegebieden en stedelijk gebied).
- Toetsen of de waterkwaliteit voldoet aan de waterkwaliteitsnormen volgend uit
Europees, landelijk, provinciaal en eigen beleid van HHSK
- Bewaken van het watersysteem (‘vinger aan de pols’) door het uitvoeren van
jaarlijkse metingen op strategische locaties in het gebied.
Naast deze algemene monitoringsdoelen zijn er voor specifieke projecten vaak nog
aanvullende doelen, bijvoorbeeld een groter begrip van het ecologisch functioneren van
een watersysteem (zie ook H6) of het volgen van de ontwikkeling van een specifiek
water of deelgebied na het nemen van maatregelen.

4.2 Monitoringsstrategie
Er zijn heel veel verschillende chemische stoffen en organismen die de toestand van het
watersysteem beïnvloeden of die zelf een indicatie geven van de ecologische kwaliteit
van het watersysteem. Het is praktisch en financieel niet mogelijk om al deze parameters
altijd en overal te meten. Daarom is het noodzakelijk om keuzes te maken wat, waar en
wanneer gemeten wordt.
De belangrijkste overwegingen bij de monitoringsstrategie van HHSK:
-

Een brede toepasbaarheid van verzamelde gegevens door meerdere
monitoringsdoelen tegelijkertijd te dienen
 een efficiënt en generiek meetnet

-

Wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn Water of zwemwater
 HHSK kan met haar meetnet aan haar verplichtingen voldoen

-

Variabiliteit van stoffen en organismen in tijd en ruimte
 de frequentie van meten en het aantal meetlocaties is proportioneel aan de
verwachte variatie

-

De mate waarin specifieke stoffen of organismegroepen (nieuwe) informatie
verschaffen over de monitoringsdoelen
 het meetnet bevat geen overbodige parameters

-

Kosten: Er wordt niet meer gemeten dan nodig. Dure analyses worden, indien
mogelijk, vermeden of op minder locaties en met lagere frequentie gemeten.
 een kostenefficiënt meetnet. Bij benchmarks zitten de monitoringskosten per
wateroppervlak onder het gemiddelde.
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De monitoringsstrategie is voor de genoemde meetdoelen uitgewerkt in een
monitoringsplan. Hierin zijn de meetlocaties, analyses en meetfrequenties vastgelegd
voor de verschillende doelen.

4.3 Uitvoering
Jaarlijks wordt op basis van het monitoringsplan en de specifieke behoeften vanuit
projecten een meetplan opgesteld en uitgevoerd (zie tabel 1 als voorbeeld). Het grootste
deel van de monitoring wordt uitgevoerd door het waterschapslaboratorium Aquon. Het
laboratorium verzorgt zowel de bemonstering als analyse van de waterkwaliteit.
Tabel 1. Het waterkwaliteitsmeetnet 2015 in kentallen: de aantallen meetpunten en
metingen in het betreffende jaar.
Aantal
Chemische meetpunten

141

Chemische metingen

59863

Biologische meetpunten

313

Biologische waarnemingen

13656

Verschillende soorten organismen

978

4.4 Innovatie
Op het gebied van monitoring wordt voortdurend geïnnoveerd. Door innovaties is het
mogelijk om meer gegevens te verzamelen of tegen een lagere prijs. Ook wordt het
mogelijk om aspecten van waterkwaliteit te analyseren die eerder nog niet mogelijk
waren. Waar deze nieuwe technieken passen binnen de kaders van de monitoringsdoelen
en –strategie tracht HHSK dit te stimuleren en toe te passen.
Een voorbeeld hiervan is eDNA (environmental DNA). HHSK heeft hier inmiddels enkele
positieve ervaringen mee.
hhsk.nl: eDNA - Grote Modderkruiper
ad.nl Grote Modderkruiper gespot in de regio
Intranet: CSI in de polder
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5

Toestand en ontwikkeling

Zoals in voorgaand hoofdstuk beschreven wordt diverse aspecten van de waterkwaliteit
op allerlei plekken in het beheergebied gemeten. In dit hoofdstuk worden de resultaten
voor een aantal indicatieve aspecten beschreven.

5.1 Biologie KRW-waterlichamen
De Kaderrichtlijn Water (KRW) beoogt om alle wateren in een goede waterkwaliteit te
krijgen. Ter indicatie daarvan wordt de waterkwaliteit van de zogenaamde KRWwaterlichamen (figuur 3) gemeten en beoordeeld. Voor de KRW worden vier verschillende
biologische groepen beoordeeld. De doelstelling is dat alle waterlichamen voor alle vier
de groepen als goed worden beoordeeld. Dit is nu nog nergens het geval (tabel 2).

Figuur 3. Ligging van de KRW-waterlichamen.

Tabel 2. Huidige toestand van de KRW-waterlichamen voor de 4 biologische
kwaliteitselementen1.
KRW-waterlichamen

Algen

Planten

Macrofauna

Vis

Goed

5

4

3

13

Matig

5

3

11

5

Ontoereikend

3

10

8

2

7

2

3

Slecht

1

Niet alle biologische kwaliteitselementen zijn beoordeeld voor elk KRW-waterlichaam, soms omdat deze niet
relevant is voor het betreffende watertype en soms omdat er nog geen meetgegevens beschikbaar waren voor
een beoordeling.
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5.2 Nutriënten
Nutriënten zijn essentiële stoffen voor organismen. Te hoge concentraties zorgen echter
voor een eenzijdig ecosysteem en overlast door algen en kroos. Het doel voor nutriënten
is sterk afhankelijk van het watertype, maar in de meeste situaties geldt dat de
concentraties nu nog te hoog zijn.

Figuur 4. Ontwikkeling van de fosforconcentratie voor verschillende typen landgebruik op
basis van alle metingen2.

Figuur 5. Ontwikkeling van de stikstofconcentratie voor verschillende typen landgebruik
op basis van alle metingen.

2

In de grafieken is algemene verloop van de concentraties van fosfor en stikstof weergeven per type
landgebruik. Voor de berekening van dit algemene verloop zijn alle beschikbare metingen in de laatste 10 jaar
gebruikt d.m.v. de techniek LOESS
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5.3 Zwemwater
Zwemwater (figuur 6) wordt beoordeeld op bacteriën en blauwalgen. De doelstelling voor
bacteriologische kwaliteit is tenminste aanvaardbaar met het streven naar goed of
uitstekend. In een enkel zwemwater wordt dit niet gehaald (tabel 3). Voor blauwalgen is
het streven om in het geheel geen waarschuwingen te hebben. Blauwalgen vormen nog
regelmatig een probleem (tabel 4).
Tabel 3. Bacteriologische kwaliteit zwemwateren getoetst over de periode 2013-20163.
Oordeel

Uitstekend

Aantal zwemlocaties

Goed

4

Aanvaardbaar
3

Slecht
0

1

Tabel 4. Aantal dagen waarschuwing voor blauwalg op zwemlocaties4

Aantal dagen waarschuwing
Aantal locaties

2016

2015

2014

2013

135

248

249

231

3

4

4

5

Figuur 6. Ligging van de zwemwaterlocaties.

3

De bacteriologische zwemwaterkwaliteit wordt beoordeeld volgens de Europese Zwemwaterrichtlijn (2006). De
richtlijn schrijft voor om de laatste 4 meetjaren te toetsen. De beoordelingsmethodiek is vooral gevoelig voor
de ernst en frequentie van grotere bacteriologische verontreinigingen.
4

Bij een te hoge concentratie blauwalgen geeft de provincie een waarschuwing af. In de tabel is de som van
het aantal dagen weergegeven dat er op verschillende locaties een waarschuwing van kracht is geweest. Het
aantal locaties betreft het aantal locaties waar in dat jaar een waarschuwing van kracht is geweest.
Voorbeeld: als op locatie A 10 dagen een waarschuwing was en op locatie B 20 dagen dan is het totaal 30
dagen).

14

5.4 Gewasbeschermingsmiddelen
Het meetnet voor gewasbeschermingsmiddelen is specifiek toegespitst op de gebieden
waar deze stoffen verwacht worden. Daarom wordt hoofdzakelijk in het glastuinbouwgebied gemeten. Het streven is dat de gewasbeschermingsmiddelen in het geheel niet in
het oppervlaktewater terecht komen. Het aantal normoverschrijdingen is weliswaar sterk
afgenomen (figuur 7), maar er worden ook nog veel gewasbeschermingsmiddelen in het
water aangetroffen (tabel 5 en 6).

Figuur 7. Ontwikkeling van de gemiddelde gesommeerde normoverschrijding in de
periode 2005-20155

5

De gesommeerde normoverschrijding: van elk gewasbeschermingsmiddel dat de norm overschrijdt, wordt de
overschrijdingsfactor ten opzichte van de norm bepaald. Deze overschrijdingsfactoren worden per locatie bij
elkaar opgeteld. De gesommeerde normoverschrijding geeft een beeld van de schadelijke invloed op een
locatie. Het figuur geeft de gemiddelde ontwikkeling per jaar weer. Het aantal onderzochte stoffen is sinds 2008
ongeveer 200, de onderzochte locaties (circa 10) zijn niet alle jaren dezelfde.
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Tabel 5. Hoe vaak zijn in 2015 gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen en hoe
ernstig zijn de normoverschrijdingen6
Totaal aantal verschillende aangetroffen stoffen

67

Gemiddeld aantal aangetroffen stoffen per monster

11,04

Totaal aantal normoverschrijdende stoffen

21

Gemiddelde gesommeerde normoverschrijding per
locatie

76,8

Aantal locaties met een normoverschrijding

9 van de 10 locaties (90%)

Tabel 6. Top 10 aangetroffen gewasbeschermingsmiddelen 20157
Nr

Stofnaam

Aantal keer aangetroffen

1 carbendazim

42 van de 49 metingen (85,7%)

2 flonicamid

37 van de 49 metingen (75,5 %)

3 imidacloprid

37 van de 49 metingen (75,5 %)

4 2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur

10 van de 16 metingen (62,5 %)

5 azoxystrobin

30 van de 50 metingen (60 %)

6 pymetrozine

29 van de 49 metingen (59,2 %)

7 thiamethoxam

28 van de 49 metingen (57,1 %)

8 boscalid

23 van de 42 metingen (54,8 %)

9 pirimicarb

26 van de 50 metingen (52 %)

10 propamocarb hydrochloride

24 van de 49 metingen (49 %)

6

Totaal aantal verschillende aangetroffen stoffen: alle verschillende gewasbeschermingsmiddelen die op
tenminste één locatie in het betreffende jaar aangetoond zijn.
Gemiddeld aantal aangetroffen stoffen per monster: het gemiddelde aantal gewasbeschermingsmiddelen dat
per monster is aangetoond in alle monsters die op deze stoffen zijn onderzocht.
Totaal aantal normoverschrijdende stoffen: het aantal verschillende gewasbeschermingsmiddelen waarvan een
normoverschrijding aangetoond kan worden
Gemiddelde gesommeerde normoverschrijding per locatie: het gemiddelde van de gesommeerde
normoverschrijding op alle locaties waar de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen is bepaald.
Aantal locaties met een normoverschrijding: Het aantal locaties waar voor tenminste één
gewasbeschermingsmiddel een normoverschrijding is aangetoond.
7

In deze tabel is weergegeven welke stoffen het vaakst zijn aangetoond in de monsters die worden onderzocht
op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen.
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6

Bepalen knelpunten en oplossingen

6.1 Inleiding
Om de toestand met betrekking tot de waterkwaliteit in beeld te brengen wordt er per
deelgebied een zogenaamde watersysteemanalyse (WSA) uitgevoerd. Een deelgebied
kan een polder zijn of een afgebakend water zoals een plas. Een watersysteemanalyse
heeft tot doel om eventuele knelpunten in kaart te brengen en inzicht te geven in
mogelijk maatregelen om deze knelpunten op te heffen en het verwachte effect in beeld
te brengen.

6.2 Watersysteemanalyse
Een watersysteemanalyse bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk: - een analyse
van de waterstroom (richting en hoeveelheid), - een analyse van de stofstromen, - een
inventarisatie van de waterkwaliteit (fysisch-chemisch en biologisch), - het inventariseren
van knelpunten met betrekking tot de waterkwaliteit. Op basis van de inventarisaties en
de doelstelling van de WSA kan besloten worden het beeld kwalitatief te beschouwen of
wanneer meer detail gewenst is met rekenmodellen te analyseren. Er zijn twee modellen
die we gebruiken; voor meren PC-lake en voor lijnvormige wateren PC-ditch. Met behulp
van deze modellen kan het effect van één of meer maatregelen doorgerekend worden.
Langs deze weg wordt een pakket aan maatregelen verkregen ter verbetering van de
waterkwaliteit in een polder of meer. Daarnaast kan de WSA gebruikt worden om de
doelstelling voor een watersysteem (bijv. een KRW-waterlichaam) af te leiden.
Bij het opstellen van een WSA wordt landelijk gebruik gemaakt van de methodiek van
Ecologische SleutelFactoren (ESF), zie bijlage 2 voor een toelichting. De methodiek van
de 9 ESF’s zijn in samenwerking met de waterschappen door de STOWA ontwikkeld. Bij
het uitwerken van de ESF’s is de volgorde niet willekeurig, in eerste instantie worden de
factoren 1, 2 en 3 beschouwd. Daarna komen de factoren 4 t/m 8 aan de orde
afhankelijk van de specifieke kenmerken van het gebied. De 9e ESF beschouwt de
omgeving in relatie tot de analyse, hierbij komt de afweging tussen gebruik en doelen
aan de orde.
De integrale plannen voor de Bergse Plassen en de Kralingse Plas zijn op deze wijze
opgesteld en uitgevoerd. Voor andere waterlichamen : Lage- en Hoge Bergse Bos,
Bleiswijkse Zoom, ’t Weegje en surfplas Krimpenerhout zijn watersysteemanalyses
opgesteld om te onderzoeken welke maatregelen kunnen bijdragen aan verbetering van
de waterkwaliteit en wat het uiteindelijk resultaat zou kunnen worden. Hier zijn
pakketten met maatregelen uit voortgekomen voor de Bleiswijkse Zoom en de surfplas
Krimpenerhout. Door deze werkwijze kunnen we steeds een keuze maken voor het
uitvoeren van de meest effectieve maatregelen.
Op dit moment wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om de
ontwikkeling van waterplanten in lijnvormige wateren te voorspellen bij verschillende
condities. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen bijzondere ondergedoken
waterplanten, algemeen voorkomende ondergedoken waterplanten en drijvende
waterplanten/kroos.
De informatie om de WSA uit te voeren komen voor een groot deel voort uit de
routinematige meetnetten waterkwaliteit en –kwantiteit (zie H3). Door langjarige
meetreeksen is het mogelijk het model met betrouwbare informatie te voeden. Verder
kan de informatie nog aangevuld worden met bijvoorbeeld gerichte metingen van
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nutriënten (stikstof en fosfaat) in de waterbodem. Eventuele keuzes voor aanvullende
metingen worden per project gemaakt.

6.3 Afleiden van de doelstelling
De WSA geeft informatie over de hydrologie en het gebruik van het watersysteem. Op
basis hiervan kan bepaald worden welke onderdelen meegenomen worden bij het
afleiden van de doelstelling voor het KRW-waterlichaam. Zo kan de hydromorfologie een
beperkende randvoorwaarde zijn voor de oeverinrichting. Recreatievaart stelt eisen aan
het onderhoud door het maaien van waterplanten zodat het water bevaarbaar is. De
waterkwaliteit kan beïnvloed worden door lokale kwel, achtergrondgehalte van stoffen.
Dit zijn voorbeelden van onderdelen die mee genomen worden in het bepalen van de
potentieel haalbare doelstelling, het Goede Ecologisch Potentieel (GEP).

6.4 Opstellen van maatregelpakket
Op basis van de watersysteem analyse en de beoordelingen volgens de verschillende
normenkaders wordt duidelijk waar de knelpunten liggen. Een knelpunt is wanneer een
doelstelling/norm niet wordt gehaald. Dit kan liggen op het terrein van kwaliteit maar
ook van kwantiteit. Deze notitie beperkt zich tot het kwaliteitsaspect.
Wanneer er een knelpunt in de waterkwaliteit is dan wordt gekeken wat de mogelijke
oplossingen zijn. Hiervoor wordt een lijst met mogelijke oplossingen opgesteld. Hierna
moet goed gekeken worden naar de mogelijk positieve of negatieve gevolgen van de
maatregelen, en de onderlinge samenhang. Uit deze lijst wordt een logisch integraal
pakket samengesteld. Dit pakket wordt dan als integraal plan opgesteld en ter
besluitvorming aangeboden.
Een voorbeeld van deze werkwijze is het Integrale Plan Bergse Plassen. Hier is de
waterbodem gesaneerd en gebaggerd, afgedekt met zand, de ongerioleerde
recreatiewoningen zijn op de riolering aangesloten, de visstand is gereduceerd en het
toestromende oppervlaktewater (gemaal Ringdijk) is eerst gedefosfateerd en daarna
wordt dit water omgeleid via gemaal Bergweg Zuid. De Bergse Plassen zijn ontdaan van
voedingsstoffen en de waterstroom door de plassen wordt eerst behandeld en daarna
omgeleid. Na het uitvoeren van de maatregelen is er een monitoringsplan uitgevoerd om
inzicht te krijgen in het effect en de ontwikkeling van de Bergse Plassen.

6.5 Stand van zaken
In de voorgaande KRW-periode 2010-2015 zijn volgens de integrale benadering
verschillende studies voor KRW-waterlichamen opgesteld. Hierbij stonden de recreatie
wateren centraal, namelijk: Lage- en hoge Bergse Bos, ’t Weegje en Bleiswijkse Zoom.
Ook voor de surfplas Krimpenerhout is een integraal plan opgesteld. Dit laatste plan is in
2016 in een omvangrijker plan van Staatbosbeheer (voorheen Groen Alliantie) voor een
kwaliteitsimpuls voor het recreatiegebied Krimpenerhout ingepast en wordt gezamenlijk
uitgevoerd.
Op basis van de WSA is het Integrale maatregelenplan Bleiswijkse Zoom opgesteld en
verder uitgewerkt opdat dit in de KRW-periode 2016-2021 uitgevoerd kan worden in
samenwerking met Staatbosbeheer( voorheen Recreatieschap Rotte meren).
In de huidige KRW-planperiode 2016-2021 zijn studies gepland voor de poldergebieden
waarbinnen KRW-waterlichamen liggen: Zuidplaspolder, Polder Bleiswijk, Polder Prins
Alexander, Binnenwegse polder en de Krimpenerwaard. Op basis van deze WSA’s kunnen
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maatregelpakketten voorgesteld worden voor het opstellen van het 3e KRW-plan 20222027 of indien gewenst eventueel eerder.
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7

Emissiebeheer

7.1 leiding
Voor het beperken van emissies is het van belang dat degene die milieubelastende
stoffen, al dan niet bewust, in het water brengt in actie komt. Emissiebeperking is nodig
om de doelstellingen voor de waterkwaliteit te bereiken. Een belangrijk instrument om
het gedrag van burgers en bedrijven te beïnvloeden is handhavend optreden. Maar
daarnaast kan het gedrag ook op andere manieren worden beïnvloed. Samenwerken,
aandacht voor de drijfveren van anderen, meedenken, bewustwording en alternatieve
technieken maken de kans groot dat oplossingen voor emissies ‘als vanzelf’, als verkeer
op een rotonde, in de praktijk hun weg vinden.
HHSK heeft in de loop van de tijd voor het emissiebeheer een werkwijze ontwikkeld
waarbij handhaving hand in hand gaat met voorlichting, bewustwording en
samenwerking. Door oog en oor te hebben voor de belangen en drijfveren van burgers
en bedrijven en door met elkaar in gesprek te gaan is HHSK in staat gebleken om het
belang van emissiebeperking bij de doelgroepen onder de aandacht te brengen en
doelgroepen aan te zetten tot acties.
In het Waterbeheerplan 2016-2021 ‘Met mensen en water’ zijn doelstellingen voor
samenwerking en participatie van burgers opgenomen. Deze zijn in lijn met de werkwijze
die we voor het emissiebeleid al langere tijd hanteren. Daarnaast zijn doelstellingen
benoemd voor het emissiebeleid. In dit hoofdstuk zijn de werkwijze en activiteiten om
invulling te geven aan de doelen van het Waterbeheerplan nader uitgewerkt en
gespecificeerd.

7.2 Doel
De doelen voor het emissiebeleid zijn:
1. We minimaliseren in samenwerking met waterschappen, gemeenten en
sectororganisaties de emissie van stoffen aan de bron, zodat deze geen beperkende
factor vormen bij het bereiken van chemische en ecologische waterkwaliteitsdoelen
2. We onderzoeken samen met andere partijen de mogelijkheden om de belasting van
het oppervlaktewater door stoffen die risico’s kunnen vormen voor het watersysteem
en gebruikers, zoals gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en microplastics, te
verminderen
3. Beschikbare instrumenten en financiële middelen worden effectief en gecoördineerd
ingezet.

7.3 Visie
Het waterkwaliteitsbeleid en de -aanpak van de laatste tientallen jaren hebben tot een
duidelijke verbetering van de waterkwaliteit geleid. Echter, om aan landelijke en
regionale doelstellingen te voldoen is het noodzakelijk dat de verbetering wordt
doorgezet. Voor de aanpak van emissies zijn voor HHSK de volgende principes
richtinggevend:





Geen achteruitgang op plaatsen waar de waterkwaliteit goed is;
Verbeteren op de plaatsen waar waterkwaliteit onvoldoende is;
Het voorzorgprincipe: ‘voorkomen is beter dan genezen’;
Aanpak van excessen, bij lokale waterkwaliteitsproblemen.

20

Verder zijn onder andere de volgende aspecten van het emissiebeheer voor HHSK
belangrijk:







Participatie en bewustwording bij de doelgroep;
Verantwoordelijkheid voor emissiebeperking bij de doelgroep;
Met maatregelen en acties (maatwerk) aansluiten bij de bedrijfsvoering;
Aanpak bij de bron;
Kennis, inzicht en omgevingsbewustzijn;
Integrale aanpak.

7.4 Sectoren benadering
Voor dit Emissiebeheerplan is een analyse gemaakt van de verschillende sectoren waar
emissies een rol spelen. Uit deze analyse komt naar voren dat in de glastuinbouw, de
melkveehouderij, de gemeenten, de zorg en de hengelsport de belangrijkste sectoren
zijn, waarvoor in de regio maatregelen moeten en kunnen worden genomen.
Meer specifiek kunnen op basis van de analyse van probleemstoffen en bronnen, de
volgende sectoren worden aangewezen:








Glastuinbouw: Emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen door
glastuinbouwbedrijven in de Overbuurtse Polder en Zuidplaspolder;
Melkveehouderij: Emissies van nutriënten van (melk)veehouderijbedrijven
(voornamelijk gesitueerd in de Krimpenerwaard);
Gemeenten: De waterkwaliteitsproblematiek in een stedelijke omgeving
voortvloeiend uit overstorten uit gemengde rioolstelsels en uit- en afspoeling van
oevers;
Volksgezondheid, zorg en waterketen: Medicijnresten in het oppervlaktewater
door overstorten uit rioolstelsels of lozingen van awzi’s in de regionale wateren;
(Plastic)Industrie en gemeenten: Microplastics in het oppervlaktewater en het
effluent van de awzi’s;
Hengelsport: Het gebruik van vislood als potentiële bron van loodverontreiniging
van de (water)bodem.

7.5 Aanpak
Voor de aanpak van emissies zet HHSK in op een breed instrumentarium, waarbij
aandacht is voor:
 Handhaving en voorlichting;
 Monitoring en onderzoek;
 Beleid en beleidsbeïnvloeding;
 Gebiedsontwikkeling en -processen.
Afhankelijk van het aandachtsgebied worden in de aanpak andere accenten gelegd.
In de onderstaande tabel is per aandachtsgebied aangegeven op welke
beleidsinstrumenten wordt ingezet en worden de belangrijkste concrete activiteiten in de
komende jaren benoemd:
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Aandachtsgebied

Belangrijkste activiteiten

Glastuinbouw

1.

Voor de beperking van emissies
van nutriënten en
gewasbeschermingsmiddelen naar
oppervlaktewater en riolering
wordt ingezet op een combinatie
van handhaving, voorlichting,
monitoring en beleidsbeïnvloeding
2.
3.

(Melk)veehouderij
Voor de beperking van de verliezen
van nutriënten naar het
oppervlaktewater wordt ingezet op
een combinatie van kennisdelen,
onderzoek, gebiedsontwikkeling en
beleidsbeïnvloeding

4.
5.
6.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Gemeenten
Voor de aanpak van
waterkwaliteitsproblemen in het
stedelijk gebied wordt ingezet op
samenwerking met gemeenten.

8.
1.
2.
3.

Volksgezondheid, zorg en
waterketen

1.
2.

Voor de aanpak van medicijnresten
wordt ingezet op een combinatie
van onderzoek en regionale
samenwerking

3.

Plasticindustrie en gemeenten

1.
2.
3.
4.

Voor de aanpak van microplastics
in het oppervlaktewater wordt
ingezet op voorlichting,
beleidsbeïnvloeding en onderzoek
Hengelsport

Uitvoering van het Plan van Aanpak ‘Emissieloze kas’ zoals bestuurlijk
vastgesteld in februari 2017 met daarin de volgende maatregelen:
 Onderzoek naar drijfveren en gedragsbeïnvloeding van tuinders
 Gebiedsgerichte aanpak op emissies van nutriënten en
gewasbeschermingsmiddelen (o.a. monitoring, telersbijeenkomsten,
bedrijfsbezoeken)
 Ontsluiten waterkwaliteitsgegevens
 Advisering nieuwe bedrijven of bedrijven die vernieuwen
 ‘Bezem door de middelenkast’, inleveren van resten
gewasbeschermingsmiddelen
 Advisering over de zuiveringsplicht voor
gewasbeschermingsmiddelen
Toezicht en handhaving in samenwerking met milieudiensten en
NVWA
Bemensing platforms en klankbordgroepen voor landelijke
samenwerking, voorzitterschap landelijke Commissie Beoordeling
Zuiveringstechnieken Gewasbescherming
Beleidsbeïnvloeding landelijk beleid
Bemensing begeleidingscommissies onderzoek innovaties
Uitdragen resultaten AquaReUse
Toezicht en handhaving van het Activiteitenbesluit
Uitvoering van het project DAW Krimpenerwaard (Deltaplan
Agrarisch Waterbeheer) in samenwerking met LTO Noord
(Kennisdelen op het gebied van de kringloopwijzer, duurzaam en
innovatief graslandgebruik, verminderen van erfafspoeling, baggeren
en slootschonen en onderwaterdrainage)
Samenwerking in andere veenweide(kennis) projecten
Betrokkenheid bij het onderzoeksprogramma van het Veenweide
InnovatieCentrum (VIC)
Natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard
Onderzoek naar de toepassing van onderwaterdrainage, ook in het
kader van de bodemdaling
Samenwerking met marktpartijen in relatie tot
waterkwaliteitsverbetering
Beïnvloeding landelijke beleidsontwikkeling mestbeleid
Het sluiten van afvalwaterakkoorden met gemeenten
Adviseren op gemeentelijke rioleringsplannen
Samen met de gemeenten waterplannen opstellen waarin de
waterkwaliteitsproblemen zijn opgenomen en gezamenlijk tot een
oplossing komen.

Uitvoering van hotspotanalyse
Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden nieuwe technieken voor
het verwijderen van medicijnresten
Ketenbenadering, samenwerking met alle stakeholders om te komen
tot regionale maatregelenpakketten

Bijdrage aan landelijk stoffenbeleid
Actieve communicatie naar de burgers
Aanpak zwerfvuil in watergangen en bij awzi’s
Haalbaarheidsonderzoek indien mogelijkheden voor verwijdering van
microplastics beschikbaar komen

Stimuleringsprojecten in samenwerking met leveranciers van alternatieve
materialen, hengelsportverenigingen en gemeenten

Voor het beperking van het gebruik
van vislood wordt ingezet op
regionale samenwerking
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De basis voor alle activiteiten vormt handhaving en handhaafbaarheid. Voor de aanpak
van lozingen van stoffen is gerichte wet- en regelgeving van kracht en HHSK zet daar
zwaar op in. Handhaving heeft echter ook zijn beperkingen: wet- en regelgeving is niet
altijd eenduidig en het is onmogelijk om lozers constant te volgen. Tegelijkertijd is in het
kader van de Omgevingswet wet- en regelgeving aan verandering onderhevig en staat
steeds meer de initiatiefnemer centraal. Initiatieven moeten worden ondersteund, maar
ook het milieubelang blijft onder de aandacht. Verder zetten overheden steeds mee in op
gedragsverandering. HHSK gaat ervan uit deze gedragsverandering kan worden bereikt
met een gerichte handhavingsaanpak, waarin handhaving hand in hand met voorlichting,
bewustwording, samenwerking en met de doelgroepen zoeken naar oplossingen die ‘als
vanzelf’ worden toegepast.
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8

Gebiedsgerichte aanpak

8.1 Grote Plassen
De Bergse Plassen, de Kralingse Plas en de Zevenhuizerplas vormen tezamen de grote
plassen. De plassen liggen in en nabij het stedelijk gebied van Rotterdam en worden
actief gebruikt voor recreatie. In de Kralingse plas en Zevenhuizerplas wordt
gezwommen. Het zijn allemaal KRW-waterlichamen.
8.1.1 Doel
Elk water heeft een maatwerk biologisch doel8 afgeleid volgens de KRW-richtlijnen. De
Zevenhuizerplas hoeft volgens deze richtlijnen niet te worden verbeterd, en is het doel
daarom gebaseerd op relatief recente metingen van de eigen toestand. In de 2 andere
plassen is bij de doelafleiding rekening gehouden met de beperkingen als gevolg van het
gebruik van de oevers en de recreatievaart.
8.1.2 Toestand
Voor de Zevenhuizerplas is het laatste KRW-oordeel voor biologie – door onverwachte
toevalligheden in de bemonstering - matig. In de Kralingse Plas en de Bergse Plassen is
dit oordeel ontoereikend.
8.1.3 Maatregelen 2016-2021
Voor de Zevenhuizerplas ligt de focus op behoud van de huidige toestand via het
reguliere beheer. In de Bergse Plassen zijn geen maatregelen gepland, maar wordt
verwacht dat de kwaliteit verbetert op basis van eerder genomen maatregelen. Voor de
Kralingse Plas is beoogd om te komen tot structurele verbetering door o.a. het opnieuw
bezanden van de waterbodem.
8.1.4 Kennis vergroten
Voor de Zevenhuizerplas is er een mogelijk risico op verslechtering door weglekken van
water via de ondergrond. Daarom loopt er een onderzoek naar de waterhuishouding.
Voor de Bergse Plassen wordt nog gekeken of de invloed van water vanuit de Rotte via
de schutssluizen kan en moet worden gereduceerd. Voor de Kralingse Plas loopt een
studie naar het effect van toedienen van waterstofperoxide.
8.1.5 Prognose
Voor de Zevenhuizerplas wordt vooralsnog verwacht dat de goede toestand mogelijk
is/behouden blijft. Hiervoor moet wellicht de doelstelling nog iets worden bijgesteld om
het effect van toeval uit te sluiten. Ook het oordeel voor de Bergse Plassen kan op
termijn goed worden. De verwachte toestand voor de Kralingse Plas is sterk afhankelijk
van de maatregelen die uiteindelijk zullen worden genomen.

8

In deze notitie ligt de focus op het oordeel voor biologie, omdat hiervoor regionale
normen mogelijk zijn en de toestand hiervan veelal goed te beïnvloeden is met regionale
maatregelen. Het oordeel kent 4-klassen: slecht, ontoereikend, matig en goed.
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8.2 Recreatiewateren
Recreatiewateren is een verzamelnaam voor een aantal kleinere plassen in Schieland:
Lage Bergse Bos, Hoge Bergse Bos, Bleiswijkse Zoom, ’t Weegje en het
waterbergingsgebied in de Eendragtspolder. Het zijn allemaal KRW-waterlichamen.
8.2.1 Doel
Voor elk water is een maatwerk biologisch doel afgeleid volgens de KRW-richtlijnen. In
het Lage en Hoge Bergse Bos is dat de huidige lage biologische kwaliteit i.v.m. de sterke
invloed van brakke kwel. In Bleiswijkse zoom lijken er vooralsnog geen beperkingen voor
het bereiken van een optimale biologische toestand. In ’t Weegje zorgen o.a. de harde
kades voor beperkingen van de ontwikkeling van oeverplanten en vis. In de
Eendragtspolder levert vooral het gebruik als roeibaan beperkingen op voor de
ontwikkeling van de visstand.
8.2.2 Toestand
Het Lage en Hoge Bergse Bos voldoen aan het (lage) KRW-doel en hebben als oordeel
voor biologie goed. De Eendragtspolder voldoet nog net niet en heeft als oordeel matig.
Bleiswijkse zoom en ’t Weegje hebben nog een slechte kwaliteit en daarom als oordeel
slecht.
8.2.3 Maatregelen 2016-2021
Voor Bleiswijkse zoom is gepland een integraal maatregelpakket uit te voeren (aangepast
waterbeheer, oeverinrichting, baggeren). De kwaliteit van de Eendragtspolder wordt
gereguleerd via beheer en monitoring.
8.2.4 Kennis vergroten
Deze wateren zijn al goed onderzocht. Kennis wordt nog alleen vergroot door monitoring
van de ontwikkeling in de praktijk.
8.2.5 Prognose
Verwacht wordt dat Bleiswijkse zoom en Eendragtspolder deze planperiode nog een
betere kwaliteit krijgen en uiteindelijk gaan voldoen aan de KRW-doelen. De kwaliteit van
de andere wateren zal niet veranderen.
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8.3 Boezem Schieland
De Boezem van Schieland bestaat uit de Rotte, de Ringvaart en Vaart Bleiswijk. De
belangrijkste functie is watertransport van en naar de polders. Daarnaast wordt de
boezem gebruikt voor recreatievaart. Alle delen van de boezem horen bij een KRWwaterlichaam.
8.3.1 Doel
De KRW-doelen voor de boezem zijn afgestemd op de fysieke toestand door gebruik te
maken van de landelijke maatlatten voor kanalen: hierin is al rekening gehouden met
beperkingen in de ontwikkeling van waterplanten i.v.m. watertransport.
8.3.2 Toestand
De biologische kwaliteit van de Rotte is beoordeeld als slecht. Het oordeel voor de
Ringvaart en Vaart Bleiswijk is ontoereikend.
8.3.3 Maatregelen 2016-2021
De waterkwaliteit in de boezem wordt primair bepaald door het polderwater dat er op
wordt uitgemalen. Belangrijke verbetering van dit polderwater wordt verwacht door de
maatregelen in de glastuinbouw. In de Rotte is daarnaast gepland om ondiepe zones aan
te leggen en de vismigratie met de Ringvaart te verbeteren.
8.3.4 Kennis vergroten
In de periode 2010-2015 is al een studie gedaan naar het ecologisch functioneren van
de boezem. De studie heeft bovenstaande bevestigd. Verdere kennisontwikkeling is
voorzien door het vergroten van het inzicht van (de samenhang met) het waterbeheer in
de polders:



Hoe kan de waterkwaliteit in de polders worden verbeterd door aangepast
waterbeheer van de boezem?
Hoe kan de waterkwaliteit in de boezem worden verbeterd door aangepast
waterbeheer in de polders?

8.3.5 Prognose
De waterkwaliteitsontwikkeling van de boezem is moeilijk te voorspellen, omdat deze
sterk wordt bepaald door ontwikkelingen elders. Op basis van de ontwikkelingen in het
verleden lijkt het echter aannemelijk dat de kwaliteit in de boezem slechts geleidelijk aan
beter zal worden.
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8.4 Stedelijk gebied
Het stedelijk gebied bestaat uit de stedelijk agglomeratie van Rotterdam en Capelle, de
overige diverse woonkernen én de bedrijventerreinen daarbij. Slechts een klein deel van
het watersysteem valt samen met een KRW-waterlichaam:



In Polder Prins Alexander en Krimpen aan den IJssel ligt het waterlichaam geheel
in stedelijk gebied;
In de Binnenwegsepolder, Zuidplaspolder Noord en polder Bleiswijk ligt slechts
een deel van het waterlichaam in stedelijk gebied.

8.4.1 Doel
Voor het water in het stedelijk gebied zijn alleen concrete doelen vastgesteld voor de
KRW-waterlichamen. Deze doelen zijn nu nog primair afgestemd op het watersysteem:
de waterlichamen zijn hoofdwatergangen en hebben daarom het standaard landelijk
KRW-doel voor kanaal. Voor het overig watersysteem zullen nog doelen worden
ontwikkeld.
8.4.2 Toestand
De waterkwaliteit in het stedelijk gebied varieert sterk. In de nieuwere stedelijke
gebieden is de waterkwaliteit meestal het beste doordat bij de inrichting rekening is
gehouden met waterkwaliteit. In ouder stedelijk gebied is de waterkwaliteit vaak matig
tot slecht, door de invloed van de riolering, invloed van bomen en strakke inrichting van
het watersysteem. De KRW-waterlichamen in Polder Prins Alexander en Krimpen aan den
IJssel hebben als oordeel voor biologie respectievelijk ontoereikend en slecht.
8.4.3 Maatregelen 2016-2021
De maatregelen in het stedelijk gebied volgen vooral uit synergie met ander beleid:
aanpak wateroverlast (NBW), aanleg nieuwe woonwijken, herstructurering bestaand
stedelijk gebied, maatregelen in de afvalwaterketen en beheer en onderhoud van
watergangen en groen. Daarnaast zijn er diverse kleinschalige waterplanmaatregelen.
8.4.4 Kennis vergroten
Voor het stedelijke gebied waarin ook KRW-waterlichamen zijn gelegen worden in de
periode 2016-2021 gerichte waterkwaliteitstudies uitgevoerd. Voor het overig stedelijk
gebied wordt zo mogelijk meegelift met eventuele studies voor waterkwantiteit of andere
ruimtelijke ontwikkelingen.
8.4.5 Prognose
De algemene verwachting is dat de waterkwaliteit in stedelijk gebied langzaam steeds
beter zal worden. In de nieuwere stedelijk gebieden is de verwachting dat de huidige,
goede waterkwaliteit gelijk blijft.
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8.5 Agrarisch gebied
Het agrarisch gebied bestaat uit het glastuinbouwgebied en het akkerbouwgebied in
Schieland en het veeteeltgebied in zowel Schieland als de Krimpenerwaard. De
hoofdwatergangen achter de gemalen zijn KRW-waterlichamen. Daarnaast zijn sommige
waterrijke veenpolders ook waterlichamen (Polder Esse, Gans en Blaardorp, polders rond
Berkenwoude).
8.5.1 Doel
Net als in stedelijk gebied zijn er alleen concrete doelen benoemd voor de KRWwaterlichamen. Dit zijn vooralsnog de standaard landelijk doelen passend bij het
watertype:



De hoofdwatergangen hebben het KRW-doel voor een kanaal i.v.m. de
watertransportfunctie;
De waterrijke gebieden hebben het KRW-doel voor veensloten.

8.5.2 Toestand
Net als in het stedelijk gebied varieert de waterkwaliteit in het agrarisch gebied sterk. De
verschillen hebben vooral te maken met het grondgebruik, de hydrologie
(kwel/wegzijging) en de grondsoort (veen, (katte)klei). In de meeste wateren is de
waterkwaliteit echter matig tot slecht. Het oordeel voor de KRW-waterlichamen is ook
meest ontoereikend en slecht.
8.5.3 Maatregelen 2016-2021
De maatregelen in het kader van het Delta Aanpak Waterkwaliteit zijn – naast generiek
beleid – de belangrijkste voor de periode 2016-2021. De maatregelen zijn vooral gericht
op het beperken van emissies (‘Emissieloze kas’ in het glastuinbouwgebied, DAW
Krimpenerwaard (met onder andere kringlooplandbouw) in het melkveehouderijgebied.
Het akkerbouwgebied is relatief klein en hiervoor zijn vooralsnog geen extra maatregelen
gepland.
8.5.4 Kennis vergroten
Voor het agrarisch gebied waarin ook KRW-waterlichamen zijn gelegen worden in de
periode 2016-2021 gerichte waterkwaliteitstudies uitgevoerd. Voor het overig agrarisch
gebied wordt waar mogelijk meegelift met studies voor waterkwantiteit.
8.5.5 Prognose
De waterkwaliteitsontwikkkeling in agrarisch gebied is onzeker, omdat dit ook afhangt
van keuzes van het landelijk beleid. Voorlopig beeld is dat de waterkwaliteit slechts
langzaam zal verbeteren, omdat ook na het nemen van maatregelen de (water)bodem
nog lang nutriënten zal naleveren.
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8.6 Natuur- en recreatiegebieden
Het natuur- en recreatiegebied bestaat vooral uit de gebieden in de Krimpenerwaard die
als natuur worden ontwikkeld en diverse recreatie (bos)gebieden (zie daarnaast 8.2
recreatiewateren).
8.6.1 Doel
Net als in stedelijk en agrarisch gebied, zijn er alleen concrete doelen benoemd voor de
KRW waterlichamen. Alleen het KRW-waterlichaam Nesse Natuur bestaat geheel uit
natuurgebied.
8.6.2 Toestand
De huidige toestand van natuurgebieden is alleen beoordeeld voor het KRW waterlichaam
Nesse Natuur. De natuurgebieden in de Krimpenerwaard moeten nog ingericht en
beheerd gaan worden als natuurgebied en hebben daarom nog niet de bijbehorende
toestand. KRW-waterlichaam de Nesse natuur heeft nu nog het oordeel voor biologie
ontoereikend.
8.6.3 Maatregelen 2016-2021
De belangrijkste maatregelen in de periode 2016-2021 volgen vanuit de planvorming
voor de natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard. Daarnaast lopen er ontwikkelingen
voor maatregelen in de Krimpenerhout (zwemplas) en de waterparel Zuidplaspolder.
8.6.4 Kennis vergroten
Voor de natuurontwikkeling Krimpenerwaard wordt gebruikt gemaakt van
praktijkervaringen in vergelijkbare gebieden elders in Nederland en in de
Krimpenerwaard zelf. Voor de Krimpenerhout en waterparel Zuidplaspolder zijn aparte
gebiedsgerichte studies uitgevoerd.
8.6.5 Prognose
In de natuur- en recreatiegebieden zijn de komende jaren duidelijke
waterkwaliteitsverbeteringen te verwachten omdat in meerdere gebieden omvangrijke en
ingrijpende maatregelen gepland zijn.
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9

Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater

9.1 Inleiding
De waterkwaliteit is in grote delen van het land de afgelopen jaren duidelijk verbeterd,
maar onvoldoende om alle doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen.
Met de Delta-aanpak geven overheden, maatschappelijke organisaties en
kennisinstituten een stevige impuls aan de verbetering van de waterkwaliteit.
Tevens geeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan dat het oppervlaktewater
nu meestal van voldoende kwaliteit is voor veel gebruiksfuncties, zoals de
drinkwaterproductie, zwemmen en andere vormen van waterrecreatie. Maar uit de
laatste analyse is geconstateerd dat het huidige maatregelpakket in veel wateren nog
onvoldoende is om alle waterkwaliteitsdoelen te halen.
Alle partners in de Stuurgroep Water (IenM, EZ, RWS, Unie van Waterschappen, IPO,
VNG, Vewin en de Regionale Bestuurlijk Overleggen) hebben de Delta-aanpak en de
inhoudelijke uitwerking omarmd. De Tweede Kamer heeft op 16 juni 2016 in het
Algemeen Overleg Water steun uitgesproken voor de invulling van de Delta-aanpak.
De Delta aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater (DAWZ) is een opmaat naar een nieuw op
te stellen Bestuursakkoord Water (BAW) voor het onderdeel waterkwaliteit.

9.2 Doel
Het doel van deze aanpak is gezamenlijk met alle partners te werken aan de
overkoepelende ambitie voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water
voor duurzaam gebruik. Met deze programmatische aanpak sturen de partijen op de
samenhang en voortgang van lopende (deel)trajecten op het gebied van waterkwaliteit,
drinkwater en zoetwater en geven waar nodig een extra impuls.

9.3 Aanpak
De Delta-aanpak is uitgewerkt in de vorm van een actietabel. Hierin zijn naast concrete
acties die direct geïmplementeerd kunnen worden, ook acties opgenomen voor een
gedegen analyse, waarin de wensen van de Tweede Kamer meegenomen worden. Bij de
gezamenlijke analyse ligt het accent eerst op nadere regionale uitwerking (2017-2018)
en daarna op een integrale landelijke analyse (2019). Daarbij wordt ook gekeken naar de
effecten en kosteneffectiviteit van reeds uitgevoerde en mogelijke maatregelen. De
aanpak is onderverdeeld in de volgende thema’s:














Mest en nutriënten
Gewasbeschermingsmiddelen
Medicijnresten
Grote wateren
Bronnen voor drinkwater
Kennisimpuls
Stroomgebiedbeheerplan
Deltaprogramma Zoetwater
Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW)
Microplastics
Duurzame Financiering waterbeheer
Circulaire economie
Waterkwaliteit brede acties
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Bestuurlijk is vastgesteld dat de bovenste drie items de komende jaren prioriteit moeten
krijgen.
Hieronder is voor alle thema’s aangegeven welke acties er voor de waterschappen in het
DAWZ zijn benoemd, die al dan niet met de samenwerkingspartners moeten worden
opgepakt. Geconcludeerd kan worden dat HHSK op alle landelijke thema’s voor de
waterschappen al acties heeft lopen. Daarnaast heeft HHSK voor het thema ‘Circulaire
Economie’ en ‘Microplastics’, dat niet specifiek bedoeld is voor de waterschappen, ook
opgepakt. HHSK is in de uitvoering dus goed op weg en kan het DAWZ benutten om de
samenwerkingspartners aan te spreken en te activeren.
Het is van belang dat alle betrokken samenwerkingspartners hun invulling geven,
conform het ondertekende DAWZ.

9.4 Mest en nutriënten
In de huidige situatie voldoet ongeveer 50% van de oppervlaktewaterlichamen en van
het grondwater aan de norm voor fosfor en voor stikstof. De prognoses voor 2027 zijn
regionaal uiteenlopend. De trends tot en met 2014 dalen op de meeste plaatsen, maar
op sommige plekken stagneert het of is er zelfs sprake van een toename van de
concentraties. De acties die geformuleerd zijn hebben als doel:




Uitvoeren Evaluatie Meststoffewet en opstellen maatregelenpakket voor het 6 e
Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Gericht op doelbereik Nitraatrichtlijn en bijdraagt
aan de doelen van de KRW.
Invulling geven Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

De acties zijn:






Het uitvoeren van regionale en integrale landelijke analyses.
Het verbinden van algemene conclusies naar de haalbaarheid van KRW doelen.
Het mogelijk opstellen van maatregelpakketten gericht op het bereiken van KRW
doelen.
Het corrigeren van nutriëntnormen in bepaalde gebieden voor oppervlaktewater.
Het maken van concrete resultaatafspraken voortvloeiend uit het DAW

Invulling HHSK




Evaluatie Meststoffen en opstellen maatregelenpakket 6e Actieprogramma
Nitraatrichtlijn: HHSK specificeert haar waterkwaliteitsaanpak aan de hand van
regionale analyses. De resultaten hiervan worden regionaal en landelijk gedeeld op
bestuurlijk niveau en met de maatschappelijke partners.
Op basis van deze analyses worden doelen en het doelbereik bepaald met oog voor
kosten en baten. Het spreekt voor zich dat de natuurlijke achtergrondbelasting hierbij
wordt meegenomen. De maatregelpakketten die hieruit voortvloeien worden in
samenwerking met de maatschappelijke partners opgesteld.
Invulling DAW: De agrarische organisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering
van de maatregelpakketten. Daar waar mogelijk worden voor de uitvoering POPgelden benut. Voorlopers in de regio worden ingezet om nieuwe deelnemers voor de
verschillende werkgroepen te enthousiasmeren en werven.
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In de glastuinbouwgebieden zetten we in op het sluiten van de waterketen bij de
bedrijven om daarmee emissies te voorkomen. In de melkveehouderij is de aanpak
gericht op het beperken van verliezen naar het oppervlaktewater. Concreet wordt
ingezet op het gebruik van de kringloopwijzer en voorkomen van erfafspoeling. Ook
baggeren en slootschonen en onderwaterdrainage heeft in dit kader de aandacht

9.5 Gewasbeschermingsmiddelen
In circa de helft van de meetpunten in kleine oppervlaktewateren komen
overschrijdingen van de normen voor, zeker in gebieden met veel glastuinbouw. Voor
drinkwater geldt dat in 80% van de oppervlaktewaterwinningen de norm voor een of
meer gewasbeschermingsmiddelen worden overschreden. Voor grondwaterwinningen
geldt dat ca. 50 winningen (ongeveer een kwart) een (dreigend) probleem kennen.
De acties die geformuleerd zijn hebben als doel:




Uitvoering nationale beleidsnota “Gezonde Groei, Duurzame Oogst”.
Uitvoeren DAW
Naleving en handhaving

De acties zijn:






Het uitvoeren van regionale analyses.
Het maken van concrete resultaatafspraken voortvloeiend uit het DAW.
Vermindering van erfafspoeling stimuleren.
Meer aandacht op preventie en advies en het optimaliseren van handhaving door
intensievere samenwerking en afstemming tussen NVWA en waterbeheerders.
Indien gewenst, gebruik maken van goede voorbeeld actie: ”Bezem door de Kast”

Invulling HHSK








In het beheergebied van HHSK is een specifiek meetnet ingericht om de ontwikkeling
van de waterkwaliteit met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen te volgen. De
resultaten van monitoring worden jaarlijks doorgegeven aan de
Bestrijdingsmiddelenatlas, zodat landelijke vergelijkingen en analyses van de
gegeven mogelijk zijn.
In het beheersgebied van HHSK worden gewasbeschermingsmiddelen vooral in het
glastuinbouwgebied gevonden. Het project ‘Samen op weg naar een emissieloze kas
in 2027’ is een samenwerking LTO Glaskracht, gemeenten en Delfland en HHSK in het
gebied ‘Westland-Oostland’ opgezet om emissies van deze stoffen te beperken en
tuinders aan te sporen om de waterketen op het bedrijf te sluiten. Handhaving en
preventie en advisering gaan in dit project hand in hand. De maatregelen die hierbij
worden uitgewerkt zijn vergelijkbaar met de ‘Schoon water’-projecten in de zuidelijke
provincies.
Op handhavingsgebied is als jaren een intensieve samenwerking tussen HHSK, de
milieudiensten en de NVWA. Deze organisaties voeren gezamenlijke controles uit,
maar controleren ook voor het andere bevoegde gezag. Wel zien we dat de NVWA
zich langzaam terugtrekt uit de samenwerking.
Het project ‘Bezem door de kast’ is onderdeel van het project ‘Emissieloze kas’.
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9.6 Medicijnresten uit water
Naar schatting wordt in Nederland per jaar minstens 140 ton geneesmiddelresten via de
rioolwaterzuivering op het oppervlaktewater geloosd. Dit zijn biologisch actieve stoffen.
In Nederland wordt de veilige concentratie in oppervlaktewater voor een aantal
geneesmiddelen overschreden. Naar verwachting groeit het probleem van medicijnresten
in water in de toekomst door vergrijzing en klimaatverandering. De bronaanpak blijft
belangrijk in de aanpak van medicijnresten uit water, maar ook zuivering zal een
onderdeel van de aanpak zijn.
Invulling HHSK
HHSK zet in op verschillende sporen voor de aanpak van medicijnresten in het
oppervlaktewater. In de hotspotanalyse wordt voor de awzi’s van HHSK in beeld gebracht
in hoeverre medicijnresten in het effluent het ontvangende oppervlaktewater
beïnvloeden.
Aan de hand van de resultaten van deze hotspotanalyse bepalen we bij welke awzi zinvol
en effectief geneesmiddelen verwijderd zouden kunnen worden. Voor deze awzi brengen
we de mogelijkheden in kaart en de kosten in beeld.
Daarnaast werken we met onze partners aan een bronaanpak, zodat medicijnresten niet
in het riool terecht komen. De eerste verkennende bijeenkomsten vinden in 2017 nog
plaats. Dit zal de komende jaren een vervolg krijgen.
De STOWA is voor de waterschappen de organisatie die de ontwikkeling van
zuiveringstechnieken coördineert. Daar sluiten we bij aan. HHSK staat open voor pilots
die in de verschillende sporen worden gestart.

9.7 Bescherming bronnen voor drinkwater
Voor het terugdringen van emissies naar grond- en oppervlaktewaterwinningen voor de
drinkwatervoorziening zijn soms specifieke maatregelen nodig. Deze worden zoveel
mogelijk meegenomen in de eerder genoemde thema’s. De acties zijn veelal gericht op
de prioriteiten nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten maar gelden
ook voor opkomende stoffen.
Invulling HHSK
Het drinkwaterbeleid is de verantwoordelijkheid van de provincie, waarbij op onderdelen
de waterschappen worden betrokken. De bevoegdheid voor de gebiedsdossiers en
gebiedsontwikkeling is een provinciale verantwoordelijkheid, waarbij HHSK aanhaakt
maar niet leidend kan zijn. De maatregelen die voor de aanpak van nutriënten,
gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en andere stoffen worden genomen, zijn te
allen tijde ook gericht op het voorkomen van belasting van het grond- en drinkwater.

9.8 Kennisimpuls
De kennisinstellingen Deltares, KWR, Alterra en RIVM (afgestemd met PBL, STOWA en
WVL) verstevigen de samenwerking met een overeenkomst en verbinden kennis over
chemisch schoon en ecologisch gezond water. Een gezamenlijke kennisbasis is een
belangrijk element in de Delta-aanpak en was één van de succesfactoren van het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
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Invulling HHSK
HHSK levert desgewenst meetgegevens aan voor landelijke studies, draagt van tijd tot
tijd financieel bij aan extra onderzoek en fungeert als klankbord bij de uitvoering van
studies. Voorbeelden zijn een financiële bijdrage aan onderzoek naar relatie tussen
waterplantsoorten en fysische-chemie en deelname aan begeleidingscommisies voor de
ontwikkeling van de Ecologische Sleutelfactoren.
HHSK maakt daarnaast bij eigen gebiedsstudies zoals bronanalyses gebruik van
landelijke analysetools en databases. Voorbeeld is de bronnenanalyse door Alterra in de
Krimpenerwaard.

9.9 Stroomgebiedbeheerplannen
Dit zijn de nationale uitvoeringsplannen voor de Europese Kaderrichtlijn Water, waarin de
toestand, doelen en maatregelen ter verbetering van de toestand van waterlichamen en
grondwaterlichamen in de vier stroomgebieden van Nederland elke 6 jaar worden
vastgelegd.
Invulling HHSK
HHSK implementeert de KRW maatregelen van het Stroomgebiedbeheerplan 2 (SGBP2)
en stelt vanzelfsprekend een uitvoeringsprogramma op voor het SGBP3 (2021-2027).
Voor de maatregelen die daarin zullen worden opgenomen worden nu de onderzoeken
uitgevoerd. Deze maken weer deel uit van het SGBP2. Aan het einde van de SGBP2periode zal worden gerapporteerd over de uitgevoerde maatregelen en welke
maatregelen nodig zijn om aan de Europese eisen te voldoen

9.10 Deltaprogramma Zoetwater
In zes zoetwaterregio’s en het hoofdwatersysteem lopen uitvoeringsprogramma’s met
concrete maatregelen voor de zoetwatervoorziening, uitwerkingen voor
waterbeschikbaarheid en kennisontwikkeling
Invulling HHSK
HHSK heeft de bestuursovereenkomst van de zoetwaterregio West-NL ondertekend. In
de Visie Watervoorziening die in de 2e helft van 2017 in het bestuur wordt gebracht,
wordt uiteengezet welke activiteiten HHSK neemt in het kader van deze overeenkomst.

9.11 Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW)
Het DAW is een initiatief van LTO onder regie van Bestuurlijk Overleg Open Teelten
(BOOT) en beoogt de waterkwaliteit en bodemkwaliteit te verbeteren in gebiedsprojecten
in samenwerking tussen landbouwsector en waterbeheer. De acties vallen ook onder de
prioriteiten mest en gewasbeschermingsmiddelen, maar staan hier bij elkaar en herhaald
vanwege de herkenbaarheid
Invulling HHSK
Zoals aangegeven onder ‘Mest en nutriënten’ is HHSK in samenwerking met de
agrarische sectororganisaties flink bezig om de emissies van nutriënten naar
oppervlaktewater te beperken. Binnen het project ‘Emissieloze kas’ en ‘DAW
Krimpenerwaard’ worden maatregelen uitgerold naar de grote groep ondernemers.
Ambassadeurs en voorbeeldboeren worden ingezet om aansprekende voorbeelden voor
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het voetlicht te brengen. De BOOT-lijst fungeert als overzicht van potentiële maatregelen
waarmee agrariërs aan de slag kunnen.
Een en ander is onder de bestuurlijke aandacht en aansporing van RBO Rijn-West
ontwikkeld. POP3-gelden worden benut en cofinanciering vanuit HHSK wordt ingezet.
Concreet wordt ingezet op het gebruik van de kringloopwijzer en voorkomen van
erfafspoeling. Ook baggeren en slootschonen en onderwaterdrainage heeft in dit kader de
aandacht.

9.12 Microplastics
In de Kaderrichtlijn Mariene strategie is één van de aandachtspunten en
kwaliteitselement het voorkomen van microplastics. Voor dit onderwerp moeten nationale
maatregelen voor een ketenaanpak van de belangrijkste secundaire bronnen van
microplastics uitgewerkt worden. Ook loopt de ontwikkeling van analysemethodieken en
onderzoek naar bronnen, routes en effecten.
Invulling HHSK
Voor de aanpak van microplastics is nu vooral een landelijke beleidslijn nodig. De rol van
de waterschappen is op dit moment nog beperkt, omdat er nog geen landelijke beleidslijn
is uitgezet en een individuele aanpak van deze problematiek niet mogelijk is.

9.13 Circulaire economie
Op vele fronten wordt aan initiatieven gewerkt voor het sluiten van stofkringlopen, zoals
van afval weer grondstoffen maken. Dit komt onder meer aan bod onder de prioriteit
mest.
Invulling HHSK
HHSK draagt op verschillende manieren bij aan de ontwikkeling van de circulaire
economie. HHSK is betrokken bij de Grondstoffenfabriek, waarbij nuttige stoffen bij de
awzi’s uit het water worden gehaald. AquaReUse is de eerste installatie die uit afvalwater
gietwater produceert en daarmee een praktijkvoorbeeld voor verduurzaming van de
agroketen.

9.14 Waterkwaliteit breed
Naast de bestuurlijke prioriteiten en lopende beleidstrajecten spannen partners zich in
om de waterkwaliteit in brede zin te verbeteren met onderstaande acties.
Invulling HHSK
HHSK is betrokken bij de landelijke beleidsontwikkeling op het gebied van de
waterkwaliteit. In werkgroepen van de Unie van Waterschappen is HHSK betrokken bij de
inzet en ontwikkeling van het wettelijk instrumentarium.
In samenwerking met andere overheden en met sectororganisaties wordt het
waterkwaliteitsbeleid vormgegeven en geëvalueerd. Hiervoor worden
(afval)waterakkoorden gesloten en deze worden geëvalueerd.
Handhaving is een belangrijk instrument om waterkwaliteitsdoelen te realiseren. Aan de
hand van de Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (die de komende tijd
wordt herzien) wordt hier invulling aan gegeven.
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Bijlage 1: overzicht relevante WBP doelen
11. We houden het gebied bewoonbaar en bruikbaar, voorzien in de waterbehoefte en
bevorderen de waterkwaliteit door een afgewogen en energie efficiënt peilregime.
12. We beheren de watergangen en kunstwerken efficiënt en effectief, op basis van een
bewuste afweging tussen risico’s, kosten en prestaties, gericht op duurzame
oplossingen.
13. We treden bij incidenten en extreme situaties daadkrachtig en doelgericht op en
beperken zo veel mogelijk de impact op de omgeving.
14. We weten wat de knelpunten zijn voor waterkwaliteit, waterkwantiteit en grondwater
in het gebied.
15. We integreren water in ruimtelijke en beleidsplannen, zodat het volwaardig wordt
meegenomen en waar nodig sturend is.
17. We verbeteren de waterkwaliteit van de KRW-waterlichamen.
18. We houden de waterkwaliteit ten minste op het huidige niveau en verbeteren deze
waar mogelijk.
19. We realiseren een duurzaam, robuust en kosteneffectief watersysteem in de
Krimpenerwaard, gericht op de functies in het gebied, zoals agrarisch gebruik en in
het bijzonder nieuwe natuur.
20. We staan open voor meervoudig gebruik van het watersysteem door burgers en
bedrijven, waar mogelijk.
22. We hebben actueel inzicht in de toestand van de aangewezen zwemwateren en
leveren onze bijdrage aan veilig zwemwater.
23. We zijn open en transparant en stellen beleid, regels en gegevens op een
toegankelijke wijze digitaal beschikbaar voor derden
24. We waarborgen de kwaliteit van het effluent van de awzi’s en voldoen altijd aan de
wettelijke eisen.
26. We benutten informatietechnologie en procesautomatisering optimaal voor een
stabiel zuiveringsproces en betere prestaties.
28. We treden bij incidenten en extreme situaties daadkrachtig en doelgericht op en
beperken zo veel mogelijk de impact op de omgeving.
30. We bundelen de krachten met waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven voor
een samenhangend en doelmatig werkend (afval)waterketensysteem en realiseren
samen de efficiency-doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water.
33. We minimaliseren, in samenwerking met andere waterschappen, gemeenten en
sectororganisaties, de emissies van stoffen aan de bron, zodat deze geen
beperkende factor meer vormen voor het bereiken van chemische en ecologische
waterkwaliteitsdoelen.
34. We onderzoeken samen met andere partijen de mogelijkheden om de belasting van
het oppervlaktewater door stoffen die risico’s kunnen vormen voor het watersysteem
en gebruikers, zoals gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en microplastics,
te verminderen.
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Bijlage 2: Ecologische Sleutelfactoren
De set ecologische sleutelfactoren (ESF's) voor stilstaande wateren bestaat uit negen
factoren. Ze hebben een logische hiërarchie. De set is op te delen in vier groepen:







Voorwaarden voor herstel van ondergedoken waterplanten:
o Productiviteit water: de hoeveelheid nutriënten die in het water terecht
komt
o Lichtklimaat: de helderheid van het water
o Productiviteit bodem: de hoeveelheid nutriënten in de bodem of bagger
Voorwaarden voor herstel van gewenste soorten / soortgroepen:
o Habitatgeschiktheid: de inrichting van water en oevers
o Verspreiding: de verbindingen tussen watersystemen
o Verwijdering: het effect van onderhoud en begrazing
Voorwaarden van belang in specifieke situaties:
o Toxiciteit: het voorkomen van schadelijke stoffen
o Organische belasting: toevoer van zuurstofbindende stoffen
Voorwaarden die de omgeving stelt:
o Context: afweging tussen waterkwaliteitsdoelen en –maatregelen t.o.v.
belangen behorende bij andere functies
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