
De Kaderrichtlijn Water – de Wadden

De stappen in het proces – de dialoog centraal
De Nederlandse overheid heeft tot taak om in 2009 voor de Wadden

een beheerplan klaar te hebben. In dat plan worden verschillende

maatregelen beschreven die nodig zijn om in 2015 de doelen te

realiseren voor de gewenste ecologische en chemische toestand van

de Waddenzee.

Om tot de juiste maatregelen te komen, is een intensief

dialoogtraject nodig. Rijkswaterstaat Noord-Nederland faciliteert dit

traject in samenwerking met het Regionaal College Waddengebied.

Rijkswaterstaat roept de Gebiedsgroep bijeen, zorgt voor

verslaglegging en terugkoppeling, vertaalt de wensen van de

Gebiedsgroep voor ambtelijke werkgroepen en verzorgt de

communicatie.

Organisatie Gebiedsgroep de Wadden

Voorzitter: Patrick Poelmann, Gedeputeerde Staten Noord-Holland, lid RCW 

Vice voorzitter: Arjen Bosch, Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Projectleider/secretaris: Paul Gommers, Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Projectsecretariaat: Baudina Schaafsma

Postbus 2301

8901 JH Leeuwarden

telefoon: 058-2344358

e-mail: b.schaafsma@dnn.rws.minvenw.nl

Ondersteunende websites:

• www.kaderrichtlijnwater.nl

• www.waddenzee.nl

• www.rijkswaterstaat.nl

• www.fryslanleeftmetwater.nl

• www.groningenleeftmetwater.nl

• www.minlnv.nl/natura2000
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Gebiedsgroep de Wadden: samen kleur bekennen
Rijkswaterstaat Noord-Nederland is verantwoordelijk voor het

realiseren van de samenwerking voor het Beheerplan voor de

Wadden. Met het instellen van de Gebiedsgroep de Wadden, wil

Rijkswaterstaat belanghebbenden in het proces betrekken. De

Gebiedsgroep de Wadden kent een 30-tal leden en staat onder

voorzitterschap van Patrick Poelmann (Gedeputeerde Noord-

Holland) als lid van het Regionaal College Waddengebied (RCW).

In 2006 komt de Gebiedsgroep tweemaal bijeen. Het is de bedoeling

dat er in dialoog met elkaar een beeld ontstaat van de belangrijkste

vraagstukken in het Waddengebied. Dat beeld vervatten we in een

aantal waterthema’s. Rond die thema’s maakt de Gebiedsgroep een

set van maatregelen op hoofdlijnen. Het gaat dan om maatregelen

die nodig zijn om de waterkwaliteitsdoelen en ecologische doelen

voor de Wadden te kunnen realiseren. Over die waterthema’s en

maatregelen komt er een communicatietraject met het publiek.

Waterthema’s in het waddengebied
Ter voorbereiding op het benoemen van de waterthema’s, is eind 2004

een beschrijving gemaakt van de belangrijkste risico’s voor de

waterkwaliteit. Het gaat onder andere om een teveel aan chemische

stoffen, een teveel aan fosfaten en nitraten én om een teveel aan zware

metalen. Daarnaast is beschreven waar de ecologische balans niet in

orde is. Het gaat dan bijvoorbeeld om verstoring van het bodemleven

in de Waddenzee als gevolg van vaarwegonderhoud en visserij.

De Kaderrichtlijn Water: Europees kader
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is in december 2000 in werking

getreden. Met de KRW heeft de Europese Unie bindende kaders

beschreven voor bescherming en duurzaam gebruik van ons

oppervlaktewater en ons grondwater. De KRW biedt kaders voor het

realiseren van de juiste waterkwaliteit en de juiste ecologische

toestand van ons water. Dit geldt voor alle Europese lidstaten.

Om onze watersystemen op een goede manier te kunnen

beschermen, is het nodig om die systemen onder de loep te nemen.

Dat betekent dat een analyse van de huidige waterkwaliteit en

huidige ecologische situatie nodig is. Die beschrijving is voor de

Wadden in 2005 gemaakt en vormt de basis voor het nadenken over

de gewenste ecologische situatie op de lange termijn.Als dat bekend

is, is het mogelijk om de goede maatregelen te nemen voor een

duurzaam beheer. Om te kunnen sturen en bijsturen, komt er een

meetprogramma om de effecten van de maatregelen inzichtelijk te

maken. De KRW verlangt dat in 2015 alle doelstellingen zijn

gehaald. Voor alle lidstaten geldt een zelfde tijdschema.

De Wadden: watersysteem
in het stroomgebied Rijn
Als we praten over

watersystemen, dan hebben we

het over rivieren, meren,

kustwateren, het grondwater en

de van het grondwater

afhankelijke ecologische

systemen binnen de grote

stroomgebieden. In het geval

van de Wadden hebben we het

over het stroomgebied van de

Rijn.

De Kaderrichtlijn Water:
regionale kleuring
In de Kaderrichtlijn Water is

expliciet opgenomen dat de

Europese Unie slechts de kaders

voor het realiseren van een goede

bescherming per stroomgebied

geeft. De invulling per

stroomgebied, is een gezamenlijke

verantwoordelijkheid van de

belangrijkste regionale belanghebbenden: bedrijven, maatschappelijke

organisaties, belangenorganisaties en andere overheden. Intensieve

samenwerking tussen de diverse instanties is vereist. Die

samenwerking leidt tot een beheerplan, dat gedeeld en gedragen is

door de verschillende belanghebbenden. Daarin staan ook die zaken

beschreven waarover onenigheid bestaat.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de Wadden
Om de goede maatregelen te kunnen nemen, is het nodig dat we

leren werken en denken vanuit het stroomgebied.

In dit geval: de Rijn.

De uitdaging is om het denken en werken vanuit

de bestuurlijke grenzen los te laten. Dat vraagt om

samenwerking, dialoog en afspraken tussen alle

belanghebbenden. Die grondhouding kan leiden

tot een mooie regionale kleur van de KRW –

Wadden.

Natura 2000 gebied Waddenzee
Naast de KRW zijn de Europese Vogel- en

Habitatrichtlijn van kracht in de Waddenzee. Deze

richtlijnen richten zich op de bescherming van

bepaalde diersoorten en leefgebieden. De

Waddenzee, inclusief alle buitendijkse gronden,

wordt in de loop van 2006 aangewezen als Natura

2000 gebied.

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2015

In het proces van de komende jaren zijn de volgende mijlpalen benoemd:

termijn

Officiële termijnen KRW

22-12-2000

Invulling KRW

Gebiedsgroep

Kaderrichtlijn
Water is van
kracht geworden

KRW is in
nationale
wetgeving
omgezet

Rapportage van 
de bevoegde
autoriteiten

Eerste inventari-
satie over de
toestand van de
wateren =
Rapportage 2005

Plan voor toestand
en trend- en
operationele
monitoring

Lijst met de
belangrijkste
beheersvragen
gereed

Openbare inspraak Beheerplan met
maatregelen-
programma van
kracht

Uitvoering
maatregelen-
programma

Milieudoel-
stellingen zijn
gerealiseerd

Start
inspraakprocedure

Verder invullen
mogelijke
maatregelen-
pakketten

Meerdere maat-
regelenpakketten
(scenario’s) liggen
voor ter voorlopige
besluitvorming

Start ontwikkeling
doelen en
maatregelen
programma KRW

Concept
monitoring plan
Bespreken eerste
grove concept mo-
gelijke maatregelen

Gereed Gereed

Eerste
bijeenkomst

Tweede
bijeenkomst

Derde
bijeenkomst

Vierde
bijeenkomst

voor 22-03-2005 maart 2006 juni 2006 22-12-2006 zomer 2007 eind 2007 2008 eind 2009 2012 eind 2015

Het waddengebied – enkele penseelstreken
De Gebiedsgroep de Wadden heeft tot taak om een advies uit te brengen over de
gewenste maatregelen voor het watersysteem de Wadden. 
Waar hebben we het dan over?
• de kuststrook boven de eilanden
• de Waddenzee van Den Helder/Texel tot aan de Eems
• de havens

De Kaderrichtlijn Water – de Wadden

Rijnstroomgebied (internationaal)
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