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Bijlagen

Ter uitvoering van artikel 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de actieve informatieplicht)

brengen wij u het volgende besluit van ons college ter kennis, dat op 8 oktober jl. werd genomen:

1 . Wij zullen de Overeenkomst inzake Ecologische doelen overige wateren provincie Zuid-

Holland en provincie Noord-Holland met de provincie Noord-Holland, het

Hoogheemraadschap van Rijnland, het Hoogheemraadschap van Delfland, het

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap de

Stichtse Rijnlanden, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Waterschap Hollandse

Delta, aangaan.

2. Gedeputeerde Baljeu is door de commissaris van de Koning gemachtigd om de

Overeenkomst inzake Ecologische doelen overige wateren provincie Zuid-Holland en

provincie Noord-Holland namens Gedeputeerde Staten te ondertekenen.

 

Toelichting

 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geeft voorschriften over de waterkwaliteit voor onder

meer ecologische doelen. Een goede waterkwaliteit in ons watersysteem is van belang voor vele

gebruiksfuncties en voor de leefomstandigheden van planten en dieren. Met de implementatie

van de KRW  (2009) is er een onderscheid gekomen tussen de oppervlaktewaterlichamen (> 5

ha) en het overig water. Voor de oppervlaktewaterlichamen stelt de provincie op grond van de

Waterwet de doelen elke 6 jaar opnieuw vast. De huidige planperiode van de KRW loopt van

2016 tot en met 2021. Door de waterschappen worden maatregelenpakketten opgesteld om deze

doelen te bereiken.

     

Overige wateren zijn wateren waarvoor weliswaar de KRW geldt (die geldt namelijk voor al het

water), maar die niet als KRW-waterlichaam zijn aangewezen. Voor overige wateren zijn geen
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voorschriften voor ecologische doelen vastgesteld. In provinciaal beleid is vastgelegd om de

ecologische doelen in de huidige planperiode van de KRW (2016-2021) te gaan uitwerken.1

In september 2018 zijn de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland een gezamenlijk overleg

gestart met de inliggende  waterschappen om te komen tot gezamenlijke uitgangspunten voor het

afleiden van (ecologische) doelen voor overige wateren. 

De overeenkomst ‘Ecologische doelen overige wateren provincie Zuid-Holland en provincie

Noord-Holland’ bevat inhoudelijke en procedurele afspraken over het afleiden door de

waterschappen van ecologische doelen voor ‘overige’ oppervlaktewateren.

Waarom uniforme uitgangspunten voor overig water?

- De categorie overig water beslaat een groot deel van het oppervlaktewater. Ter illustratie: in

de provincie Zuid-Holland is er zo’n 360 km² oppervlaktewater dat door de waterschappen

wordt beheerd. Van dit wateroppervlak  is 83 km² (23%) als KRW-waterlichaam aangewezen.

Waar in waterlichamen de ecologische kwaliteit achterblijft bij wat de KRW verlangt, zal dit

mede veroorzaakt worden door de slechte kwaliteit van de overige wateren die daarmee

verbonden zijn. Het nemen van maatregelen is dus ook hier van belang. 

- Overig water kan bijdragen aan specifieke functies waarvoor de waterkwaliteit van belang is

(Natuur Netwerk Nederland, Natura-2000 gebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en

(officieel) zwemwater).

- Een gelijk uitgangspunt is van belang voor de normstelling waarmee de gewenste

waterkwaliteit per gebied gerealiseerd wordt en om daar éénduidig over te kunnen

communiceren.

- Om het bovengenoemde te realiseren is het ook van belang om een gelijk speelveld te

realiseren tussen waterschappen en provincies. Het is niet praktisch dat een waterschap dat

in verschillende provincies ligt, met verschillende uitgangspunten per provincie te maken

krijgt. Anderzijds is het ook niet werkbaar voor een provincie om binnen haar gebied met

verschillende uitgangspunten voor doelbepaling voor overig water geconfronteerd te worden,

omdat die tot een verschillend resultaat in vergelijkbare watersystemen leidt. 

Belangrijkste (uitgangs)punten van de overeenkomst 

- Deze overeenkomst gaat alleen over ecologische doelen in het overig water. De normen voor

chemische doelen zijn in het (nationale) Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water (Bkmw)

verankerd, welke ook van toepassing zijn op de overige wateren. 

- De overeenkomst zal worden aangegaan door de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland,

de binnen deze provincies gelegen interprovinciale waterschappen Rijnland en Amstel Gooi

en Vecht (AGV) en vier andere waterschappen die geheel of gedeeltelijk in Zuid-Holland zijn

gelegen (Stichtse Rijnlanden, Delfland, Schieland en De Krimpenerwaard en Hollandse

Delta). AGV en Stichtse Rijnlanden liggen niet alleen in Zuid-Holland, maar deels ook in de

provincie Utrecht. De provincie Utrecht heeft vorig jaar een overeenkomst afgesloten met de

Utrechtse waterschappen. De voorliggende overeenkomst is afgestemd op de Utrechtse

overeenkomst en bevat geen daarmee strijdige of anderszins afwijkende bepalingen.

Daarmee is aan het uitgangspunt van “gelijk speelveld“ voldaan. 

                                                       
1 Provinciaal Waterplan Zuid-Holland/Voortgangsnota KRW 2016-2021 en de Adviesnota Schoon
Water van het Regionaal Bestuurlijk overleg Rijn-west.
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- Voor al het overig water zullen de waterschappen ecologische doelen gaan afleiden waarbij

ook de huidige toestand wordt bepaald.

- Voor het halen van deze doelen zal t.z.t. een “inspanningsverplichting” gelden2. Binnen de

KRW geldt alleen voor de begrensde KRW-waterlichamen een resultaatverplichting

(verplichte rapportage over doelbereik).

- De doelen zullen overeenkomstig het KRW-systeem zijn maar veel minder uitgebreid dan de

doelen die voor KRW-waterlichamen worden afgeleid. Het is aan de waterschappen om een

indeling te maken voor clusters overige wateren en voor de doelbepaling één of meer van de

vele KRW-parameters te kiezen.   

- Er worden afspraken gemaakt over de gebiedsprocessen om tot ecologische doelen voor

overig water te komen. Hierbij worden waterschap, provincie en het maatschappelijk

werkveld betrokken. 

- De provincie Zuid-Holland zal de ecologische doelen voor overig water uiterlijk in 2021

vaststellen. Bij het aanleveren van de conceptdoelen door de waterschappen aan de

provincie wordt tevens inzicht geboden in de realisatiestrategie en de wijze van monitoring

van het doelbereik.

- Zowel de waterschappen als de provincies betrekken de t.z.t. vast te stellen doelen bij hun

overige beleid en de uitwerking daarvan.

- Uiterlijk eind 2019 levert elk waterschap een plan van aanpak aan waarin een aantal zaken

uit de overeenkomst nader is uitgewerkt. 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

                                                       
2 d.w.z.: geen verplichting voor rapportage aan Brussel over de voortgang van de waterkwaliteit.  

 

 


