
Proces Kaderrichtlijn Water, gebiedsgroepen 
 
Inleiding 
Voor zowel de Waddenzee als de Eems-Dollard is een gebiedsgroep opgericht. Met het 
instellen van de gebiedsgroepen zijn de belangrijkste regionale belanghebbenden bij het 
proces betrokken. Deze gebiedsgroepen zijn inmiddels elk vier keer bijeengekomen. De 
gebiedsgroepen staan onder voorzitterschap leden van het RCW namelijk de gedeputeerden 
van respectievelijk Noord-Holland (mevrouw Kruisinga) en Groningen (de heer Bleker).   
 
In de Gebiedsgroepen is in brede zin gekeken naar maatregelen die de kwaliteit van de 
waterecologie in het gebied kunnen verbeteren. De relatie tussen het effecten van de 
maatregelen en de concept KRW doelen voor Waddenzee en de Eems-Dollard is besproken.  
 
Themagroepen 
In 2007 zijn vijf themagroepen (visserij, natuur, chemie, recreatie & toerisme en havens & 
vaargeulen) in het leven geroepen, die allen 2 maal bijeen zijn gekomen. Binnen de thema’s 
zijn maatregelen inhoudelijk nader uitgewerkt. Belangrijke vraag daarbij was voor welke 
maatregelen is draagvlak en welke maatregelen vindt men belangrijk om op langere termijn 
een robuuste situatie te bereiken. 
 
Scenario’s 
De resultaten van de themabijeenkomsten zijn samengebracht in een dag waar scenario’s 
zijn gebouwd. Tijdens deze dag zijn aan de hand van het totale pakket aan maatregelen 3 
richtinggevende scenario’s ’ontwikkeld. Deze scenario’ s hebben de volgende titels 
meegekregen ; Basis, “Opmaat naar Robuust” en Systeemsprong (Robuust), en liggen in 
elkaars verlengde.  
 
Maatregelen KRW Rijkswaterstaat 
Op basis van het maatregelenpakket uit het gebiedsgroepsproces heeft Rijkswaterstaat 
Noord-Nederland in samenspraak met de gebiedsgroep een samenhangend pakket 
samengesteld welke vallen binnen de scope van Kaderrichtlijn Water. Deze maatregelen 
worden landelijk niveau  afgewogen.  
Bij de beslissing welke maatregelen door Rijkswaterstaat worden gefinancierd of bij andere 
partijen worden geagendeerd spelen de volgende argumenten een rol : draagvlak, 
samenhang met Natura2000 en de mogelijkheid tot realisatie in de periode 2009-2015. Voor 
de ecologie zijn de speerpunten: verbeteren vispasseerbaarheid, habitats herstellen, helder-
water maatregelen en herstel dynamiek. 
 
Gebiedsgroepen najaar 2007 
Tijdens de gebiedsgroep in het najaar van 2007 zal meer duidelijkheid kunnen worden 
gegeven over de maatregelen waarvan RWS op landelijk niveau heeft besloten om deze te 
financieren. Dan zal ook de onderliggende rapportage gereed zijn waarin de relatie tussen 
de KRW-doelstellingen en de maatregelen wordt gelegd.  
Onderwerp van gesprek is tevens een economische analyse waarin wordt aangegeven hoe 
de maatregelen zich verhouden tot de draagkracht van de regio  
 


