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Geachte RBO-voorzltters, 

Schoon en ecologisch gezond water is noodzakelijk voor een duurzame 
ontwikkeling van onze leefomgeving en van onze economie. Uit uw brief blijkt dat 
wij deze ambitie delen. Ik ben verheugd dat u mijn inzet waardeert en de goede 
samenwerking wilt voortzetten. 

Dit is ook nodig, want er zijn nog wel degelijk opgaven. Deze zijn op hoofdlijn 
beschreven in het document Belangrijke Waterbeheerkwesties. Dit document heeft 
tot 22 juni j l . ter inzage gelegen en functioneert voor u als vertrekpunt om de 
opgave per waterlichaam te bepalen. Ik ben ingegaan op de opgaven en mijn 
ambitie in de brief aan de Tweede Kamer in de aanloop van het AO waterkwaliteit 
van 27 juni (27625 nr. 292). Daarin heb ik ook mijn waardering uitgesproken over 
de voortgang van de uitvoering van de huidige plannen. Tijdens het AO heb ik 
diverse onderwerpen met de Tweede Kamer besproken. In deze brief zal ik ingaan 
op de punten die u in uw brief noemt en op het gesprek dat heeft plaatsgevonden 
met de Europese Commissie over de stroomgebiedbeheerplannen van 2009. Als 
bijlage voeg ik toe de planning op weg naar actualisatie van deze plannen. 

Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen 
Het generiek beleid werpt zijn vruchten af. In veel gebieden dalen concentraties, 
maar er ligt voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen nog wel een opgave. 
We hebben niet meer 'overal en altijd' een probleem, maar de resterende opgaven 
zijn specifiek en regionaal/lokaal. Deze opgaven vragen om een combinatie van 
aanvullend generiek beleid en gebiedsgericht maatwerk. 

De agrarische sector heeft initiatief genomen met het 'Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer'. De sector levert hiermee een vrijwillige, maar niet vrijblijvende, 
bijdrage aan het verminderen van de emissie van nutriënten. De nadere 
uitwerking van dit Deltaplan is, zoals reeds aangekondigd in de brief van de 
Staatssecretaris van EZ van 8 mei 2013 over de inzet voor het Vijfde 
Actieprogramma Nitraatrichtlijn aan de Tweede Kamer, een belangrijke bouwsteen 
voor het aanvullende generieke beleid dat wordt gepresenteerd in het 5^ 
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Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het kabinet zal het rendement van dit spoor in 
2015 evalueren. Mocht dan blijken dat dit onvoldoende perspectief biedt op het 
daadwerkelijk verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit voor wat betreft 
fosfaat, dan zullen de gebruiksnormen voor fosfaat per 2016 verlaagd worden 
conform de indicatieve normen uit het 4e Actieprogramma. 

Een volgende stap in het voorkomen dat bestrijdingsmiddelen in het water komen 
is de 2^ Nota Duurzame Gewasbescherming, die op 14 mei aan de Tweede Kamer 
is aangeboden. Hierin zijn aanvullende maatregelen opgenomen om de emissies 
terug te dringen. Deze maatregelen worden in wetgeving opgenomen, en zijn dus 
niet vrijblijvend. Ook hier kan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer een bijdrage 
leveren aan het realiseren van de opgave voor oppervlakte- en grondwater. 

Nieuwe stoffen 
Ik deel uw zorgen over de mogelijke effecten van nieuwe stoffen in het water. Er 
ligt een kennisopgave om voldoende inzicht te krijgen in de aanwezigheid en 
effecten van microplastics in het zoute en zoete milieu. Recentelijk zijn hiervoor 
diverse onderzoeken opgestart. Daarop vooruitlopend heeft Nederland op de 
Milieuraad van 18 juni aan de Europese Commissie gevraagd om de mogelijkheid 
voor een EU verbod op microplastics in cosmetica serieus te overwegen. Verder 
hebben verschillende bedrijven nu al aangegeven te stoppen met het verwerken 
van microplastics in producten. Dit is mede mogelijk gemaakt door het draagvlak 
dat is ontstaan door initiatieven van maatschappelijke partijen zoals The Plastic 
Soup Foundation, Nederland Schoon en Gemeente Schoon. Deze initiatieven 
hebben tot doel zwerfvuil tegen te gaan en daarmee een mogelijke bron voor 
microplastics aan te pakken. Ik hoop dat de regionale partijen zich zoveel mogelijk 
hierbij aansluiten. Het Rijk heeft de problematiek van zwerfvuil aangekaart in de 
internationale riviercommissies. 

Bij medicijnresten wordt ook gestreefd naar bronmaatregelen op Europees niveau 
en naar samenwerking met de buurlanden om afwenteling te voorkomen. Tijdens 
de onderhandelingen tussen de Europese Raad en het Europees Parlement dit jaar 
is afgesproken dat de Europese Commissie binnen twee jaar een strategie opstelt 
waarin wordt beschreven hoe negatieve milieueffecten van medicijnresten 
voorkomen kunnen worden. Er is recent een brief naar de Tweede Kamer gestuurd 
door de staatssecretaris mede namens EZ en VWS, waarin is aangegeven dat 
onderzocht wordt welke maatregelen genomen kunnen worden om de belasting te 
verminderen. Ondertussen staan de ad-hoc normen voor vele stoffen op de RIVM 
website 'Risico's van stoffen' (http://www.rivm.nl/rvs/1, die als toetsingskader 
worden gebruikt. Indien hier bepaalde stoffen ontbreken kan dat bij het Ministerie 
kenbaar worden gemaakt en zullen wij prioritering in het opstellen van normen 
hierop aanpassen. Het karakter van deze normen biedt de mogelijkheid om een 
goede mix te zoeken tussen brongericht beleid en aanvullende zuivering. Formele 
normstelling loopt daarnaast in het kader van de Richtlijn Prioritaire Stoffen. 

One-out-all-out 
Het beeld van de resterende opgave voor de waterkwaliteit wordt niet goed 
geïllustreerd met de door de Europese Commissie voorgeschreven 'one-out-all-
out' methode. Met deze methode voldoet 26% van de oppervlaktewaterlichamen 
niet aan de chemische toestand, terwijl 99% van de afzonderlijke metingen wel 
aan de Europese normen voldoet. Voor de ecologische toestand is het beeld 
volgens de Europese methode nog meer afwijkend van de perceptie van burgers 
en maatschappelijke organisaties. Volgens de Europese methode voldoet minder 
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dan 1 % van de oppervlaktewaterlichamen. Het Planbureau voor de Leefomgeving Ministerie van 
stelt dat de huidige kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater voldoet voor 
diverse gebruiksfuncties^; de ecologische kwaliteit, gericht op natuur, is nog 
ontoereikend en alertheid is geboden om het water geschikt te houden voor de 
bereiding van drinkwater. 
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Ik heb in de Europese overleggen geagendeerd dat de methode van de KRW een 
onderschatting oplevert van de toestand van het water en van de verbeteringen 
als gevolg van onze inspanningen. De Europese Commissie heeft hier begrip voor 
getoond, ook in het recente gesprek waar ik later op terug kom. In de wijziging 
van de Richtlijn Prioritaire Stoffen is al ruimte geboden aan toestandskaarten, 
waarbij de resultaten van ubiquitaire stoffen (stoffen die niet meer geloosd 
worden, maar waar nog lange ti jd normoverschrijding door nalevering uit het 
systeem te verwachten is) apart mogen worden weergegeven. Voor de 
ecologische toestand heeft de Europese Commissie een werkgroep verzocht naar 
vergelijkbare oplossingen te zoeken. 

Daarnaast worden voor de actualisatie van de stroomgebiedbeheerplannen in 
2015 andere keuzes gemaakt voor het toestandsoordeel dan in de eerdere 
plannen. Zo wordt ditmaal voor een aantal stoffen de toestand aan de Europese 
Commissie gepresenteerd na een correctie voor achtergrondconcentratie en 
biologische beschikbaarheid. Hiermee is er evenwicht tussen het oordeel en de 
noodzaak om maatregelen te nemen. In 2009 is het oordeel zonder correctie 
gebruikt, waardoor er achteraf een motivatie op grond van die correctie nodig was 
om aan te geven dat er geen maatregelen nodig waren. 

Afwenteling 
In het voorgaande heb ik aangegeven dat ik zoek naar internationale oplossingen. 
Dit loopt via de Europese Commissie en ook de internationale riviercommissies 
hebben mijn volle aandacht. Internationale oplossingen zijn nodig voor het 'level-
playing-field' en omdat andere lidstaten bijdragen aan de belasting in Nederland. 

Wat betreft regionale samenwerking bestaat er met Duitsland een Permanente 
Grenswaterencommissie, die lenM voorzit, met daarbij een 7-tal subcommissies 
waar zaken rond implementatie KRW en Richtlijn overstromingsrisico's worden 
besproken. Voor het Nederlands - Vlaams overleg van dit najaar nodig ik u uit via 
de secretaris eventueel aanvullende onderwerpen aan te dragen. Belangrijke 
opgaven voor de waterkwaliteit die op dit moment spelen in de riviercommissies 
zijn de watertemperatuur en geneesmiddelen. Ten aanzien van geneesmiddelen is 
de staatssecretaris in de eerder genoemde brief aan de Tweede Kamer uitgebreid 
ingegaan op de internationale afstemming. 

Ten aanzien van afwenteling verwachten de buurlanden ook wat van ons. Ik ga 
door met de opening van de Haringvlietsluizen en uitvoering van 
inrichtingsmaatregelen in het hoofdwatersysteem om trekvissen te helpen de 
grenzen over te steken. 

Afstemming 
Er zijn in de regio veel goede voorbeelden van projecten waarbij de opgaven voor 
waterkwaliteit worden gecombineerd met wateroverlast, -veiligheid en 
zoetwatervoorziening. Maar ook met natuur en recreatie. Ik wil speciaal de 

Rapport Kwaliteit voor later 2. Evaluatie van het waterkwaliteitsbeleid, 2012. 
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aandacht vestigen op maatregelen die bijdragen aan de doelen van de 
Zwemwaterrichtl i jn, omdat ik heb moeten constateren dat 6,5% van de locaties 
nog niet aan de norm voldoet en dat de verbetering van de kwaliteit voor deze 
gebruiksfunctie lijkt te stagneren. Ik streef ook naar synergie tussen de 
verschillende beleidsopgaven. Om die reden is waterkwaliteit een criterium bij de 
beoordeling van de voorkeursstrategie voor zoet water die komend jaar zal 
worden opgesteld. Ik heb de Tweede Kamer gemeld dat ik voornemens ben om 
'waterkwaliteit ' onder het Deltafonds te breng en dat ik daarvoor middelen ga 
vri jmaken om na 2015 geplande maatregelen in het hoofdwatersysteem uit te 
voeren. 

Ministerie van 
Inf rastructuur en Milieu 

Datum 

Ons kenmerk 
IenM/BSK-2013/135607 

De Deltabeslissingen worden verankerd in de opvolger van het Nationale 
Waterplan. Het concept hiervan zal net als de stroomgebiedbeheerplannen op 22 
december 2014 ter inzage worden gelegd. De planning voor gegevensstromen en 
producten voor de KRW is uitgewerkt als ondersteuning voor het proces van de 
regionale plannen. Dit is via RAO voorzitters afgestemd met de regionale parti jen. 
De definitieve versie van de planning is als bijlage bijgevoegd. 

Europese Commissie 
De Europese Commissie heeft de stroomgebiedbeheerplannen van 2009 
geëvalueerd als onderdeel van het Blueprint-proces. Op 4 juni heeft een intensief 
gesprek plaatsgevonden met de Commissie. De Commissie heeft veel waardering 
voor de implementatie van de richtlijn in Nederland. Zo hebben wij een goed beeld 
van de belasting en de toestand van onze watersystemen, en is er een heldere 
relatie met het maatregelprogramma. De Commissie is ook zeer verheugd met het 
feit dat de transparantie van de afwegingen en de resultaten verder zal worden 
verbeterd door het gebruik van 'factsheets'^. Zij heeft gevraagd of wij deze 
aanpak als voorbeeld willen presenteren aan andere lidstaten. 

De Europese Commissie heeft aangegeven op verschillende punten met ons te 
willen meedenken en vraagt of wij de discussie hiervoor binnen Europa willen 
voeden. Het gaat bijvoorbeeld om voor- en nadelen van het meten in biota, het 
betrekken van kosten en baten in afwegingen en de reeds genoemde presentatie 
van de toestand, anders dan met 'one-out-al l -out ' . Wij zullen hieraan meewerken 
en maken daarbij graag gebruik van de regionale kennis. De wens van 
waterbeheerders om meer flexibiliteit te hebben om tijdens een planperiode het 
maatregelpakket bij te sturen is aan de Commissie voorgelegd. Zij gaf aan dat het 
niet de intentie is van de KRW om maatregelen in de stroomgebiedbeheerplannen 
exact volgens eenmaal ingediende plannen uit te voeren. Er is ruimte om 
maatregelen te wijzigen zolang het alternatief tot vergelijkbare of betere 
resultaten leidt op een vergelijkbare tijdschaal. Dit kan achteraf worden 
verantwoord. De mate van publieke participatie dient proportioneel te zijn met de 
wijzigingen. 

De Europese Commissie maakt zich zorgen over het tempo van de verbetering van 
de toestand. Net als in uw brief is gewezen op de emissies vanuit de landbouw. De 

^ In het Werl<programma Stroomgebiedbeheerplannen 2015 Is beschreven dat het gaat om 
documenten waarin relevante informatie is gebundeld per waterlichaam. Verschillende 
regionale partijen leveren informatie aan en leggen de documenten ter inzage als onderdeel 
van de eigen plannen (waarbij zij uiteraard alleen verantwoordelijk zijn voor de onderdelen 
waarvoor zij volgens het Waterbesluit bevoegd zijn). Deze facsheets vormen de basis voor 
de stroomgebiedbeheerplannen, zijn openbaar, maar worden niet zelf aan de Europese 
Commissie toegestuurd. 
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Commissie heeft Nederland gevraagd om inzicht te geven in de effecten van 
voorgenomen maatregelen van het 5^ Actieprogramma Nitraatrichtlijn, inclusief de 
concrete invulling van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, op de doelen van de 
KRW. De Commissie heeft aangegeven dit te betrekken bij de beoordeling of een 
nieuwe derogatie voor de Nitraatrichtlijn zal worden toegestaan. Verder is 
Nederland gevraagd informatie te geven over de wijze waarop invulling wordt 
gegeven aan het toelatingsbeleid , normoverschrijding van bestrijdingsmiddelen 
en de mogelijke onderlinge relatie. 

Ten slotte leven er bij de Europese Commissie vragen rond 'governance': is het 
Rijk in staat sturing te geven aan de regionale partijen indien er onvoldoende 
voortgang is in het bereiken van de doelen. Ik maak mij hierover geen zorgen. Uw 
brief sterkt mij hierin. U geeft aan zich vol te willen inzetten voor schoon water, 
omdat het u aan het hart gaat en niet omdat het wordt gezien als een Europese 
verplichting. 
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Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 
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Bijlage: Spoorboekje 2013-2014. 
Op weg naar ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen. 

Aanleiding 

Op 22 december 2015 dienen de stroomgebiedbeheerplannen in bezit te zijn van 
de Europese Commissie. Één jaar eerder dienen de ontwerp-
stroomgebiedbeheerplannen voor 6 maanden ter inzage te worden gelegd. Dit 
spoorboekje beschrijft het proces daartoe. 

In december 2012 heeft de Stuurgroep Water een aantal documenten vastgesteld 
ter voorbereiding op de gebiedsprocessen van 2013: het Werkprogramma 
Stroomgebiedbeheerplannen 2015, Belangrijke Waterbeheerkwesties (lag ter 
inzage tot 22 juni) en Nationaal Kader. De gebiedsprocessen lopen nu. Het 
Werkprogramma bevat hiervoor de uitgangspunten en het proces; dit spoorboekje 
is daarvan een nadere uitwerking. Vanwege de onderlinge samenhang zijn de 
bestuurlijke momenten en de gegevensstromen samen opgenomen in het 
spoorboekje. 

Dit spoorboekje is gebaseerd op de eerste cyclus tot 2009. De 
stroomgebiedbeheerplannen zijn in 2009 samen met het Nationaal Waterplan 
vastgelegd. Verder waren de stroomgebiedbeheerplannen sterk gebaseerd op de 
onderliggende regionale (beheer)plannen. Dat zal nu weer het geval zijn. Het 
belangrijkste verschil is dat de teksten van de regionale (beheer)plannen van de 
verschillende overheden nu bijeen worden gebracht in factsheets per 
waterlichaam. Verder wordt nog nagedacht over naam en inhoud van de opvolger 
van het Nationale Waterplan. De discussie rond de nieuwe Omgevingswet heeft 
nog geen invloed op het traject tot en met 2015. 

Regionaal kan het proces binnen deze kaders verder worden uitgewerkt. Omdat de 
inspraaktermijn voor de stroomgebiedbeheerplannen anders is dan voor de 
regionale (beheer)plannen, wordt er in deze notitie van uitgegaan dat gelijktijdig 
aan de stroomgebiedbeheerplannen in ieder geval de factsheets door de regionale 
overheden ter inzage worden gelegd. Het is aan hen om te bepalen of zij dit doen 
als onderdeel van de rest van het (beheer)plan of niet. Om die reden stopt dit 
spoorboekje op 22 december 2014 bij het ter inzage leggen van de ontwerp-
stroomgebiedbeheerplannen door het ri jk en factsheets door de regionale partijen. 

Werl iprogramma Stroomgebiedbeheerplannen 2015 en fac tsheets 

In het Werkprogramma is een aantal relevante passages opgenomen t.a.v. het 
proces en de uitgangspunten op weg naar de ontwerp-plannen: 

P 11 . Het resultaat van de stroomgebiedsanalyse (2013) is een actualisatie 
van de factsheets. 
P 11. In de eerste helft van 2014 worden factsheets met de resultaten van de 
gebiedsprocessen bestuurlijk afgestemd en daarna vastgesteld als onderdeel 
van de plannen van Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen. 
P 13. Eerste versie ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen in 3e kwart 2014. 
P 14. Ambtelijke afronding factsheets v.w.b. belastingen waterlichamen in jul i 
(2013?) en v.w.b. maatregelen & doelstellingen (en motivaties) in december 
2013. 
P 14. Afstemmen factsheets in RBO's in eerste helft 2014. 
P 18. Vaststellen van ontwerp-fachtsheet door bestuurslagen in tweede helft 
2014. 
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De vorm 'factsheets' is landelijk voorgeschreven naar aanleiding van de evaluatie 
van het proces tot 2009. Er werd geconstateerd dat het voor belangenpartijen en 
burgers ondoenlijk was om de relevante informatie voor een bepaald waterlichaam 
bijeen te krijgen. Relevante informatie was versnipperd over vele documenten. De 
factsheets geven tevens invulling aan de aanbevelingen van de Europese 
Commissie, naar aanleiding van de evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen 
en onderliggende documenten uit 2009^. De informatie van de factsheets vormt 
de basis voor de stroomgebiedbeheerplannen, maar worden niet zelf naar de 
Europese Commissie gestuurd. 

Bovenstaande uitgangspunten zijn vertrekpunt voor het opstellen van een 
planning voor gegevensleveringen ten behoeve van tijdige en correcte factsheets 
en mede daarop geënte stroomgebiedbeheerplannen. Factsheets en de 
gegevenslevering daarvoor zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
verschillende overheden in het waterbeheer. In het Werkprogramma Is dit 
onderkend: "Elke beheerder werkt de informatie voor de waterlichamen bi j , voor 
zover deze hiervoor verantwoordelijk is. Zo zal de provincie doelen van een 
regionaal waterlichaam zo nodig bijwerken, terwij l waterschappen, gemeenten en 
provincies samen de maatregelen bijwerken." 

Het is raadzaam deze uitgangspunten ti jdig mee te nemen bij de RAO's. Zo zijn bij 
sommige factsheets voor grondwater meerdere provincies betrokken en voor 
oppervlaktewater een provincie en waterschappen. Het is ook raadzaam om, net 
als in 2008, via RBO-ambitie-nota's committent te krijgen van alle betrokken 
partijen - dus naast overheden ook maatschappelijke organisaties en 
terreinbeheerders. Dit is ditmaal extra relevant vanwege de uitwerking die het 
Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer kan hebben. In principe kunnen 
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^ http://ec.euroDa.eu/environment/water/water-framework/Ddf/CWD-2012-379 EN 
VOIS NL.pdf 
^ De verdeling van verantwoordelijkheden is beschreven in het Waterbesluit. Voor de 
rijkswateren is lenM/RWS aan zet. Voor de regionale wateren staat daarin: 
Stroomaebiedsanalvse (art 5), maatregelen (art 11) en algemene gegevens zijn een 
gedeelde verantwoordelijkheid (Wb 3.4.1: "Ten aanzien van hun onderscheiden aandeel in 
het waterbeheer verrichten gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van de 
waterschappen en burgemeester en wethouders de analyses en beoordelingen, bedoeld in 
artikel 5 van de kaderrichtlijn water", Wb 3.4.2: "Ten aanzien van hun onderscheiden 
aandeel in het waterbeheer verstrekken gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van de 
waterschappen en burgemeester en wethouders Onze Minister: a. de gegevens die nodig zijn 
voor het opstellen van de stroomgebiedbeheerplannen; b. de resultaten van de analyses en 
beoordelingen, bedoeld in het eerste lid; c. gegevens omtrent de voortgang van de 
uitvoering van de maatregelen, bedoeld in artikel 11 van de kaderrichtlijn water".). 
Aanwijzing waterlichamen is een taak van provincies (Wb 4.10: " Een regionaal waterplan 
omvat mede: a. de aanwijzing van regionale oppervlaktewaterlichamen in de zin van de 
kaderrichtlijn water die niet in beheer zijn bij het Rijk, waarbij kunstmatige of sterk 
veranderde oppervlaktewaterlichamen worden aangewezen overeenkomstig artikel 4, derde 
lid, van die richtlijn; b. de aanwijzing van grondwaterlichamen in de zin van de kaderrichtlijn 
water"). 
Doelstellingen anders dan die ziin opgenomen in het Bkmw (en daarmee ook de motivaties 
voor afwijkingen van de algemene doelstelling) zijn een verantwoordelijkheid van de 
provincie (Wb 4.11.1: "De in het regionale waterplan op te nemen doelstellingen en 
maatregelen omvatten, gerangschikt naar stroomgebieddistrict, in elk geval: a. maatregelen 
als bedoeld in artikel 11 van de kaderrichtlijn water; b. maatregelen als bedoeld in de 
artikelen 4, vijfde lid, en 6, eerste lid, van de grondwaterrichtlijn; en c. doelstellingen en 
maatregelen als bedoeld in artikel 7 van de richtlijn overstromingsrisico's."). 
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vervolgens alle maatregelen met vermelding van de verantwoordelijke partij 
worden ingevoegd in het factsheet. 

Op grond van de aanbevelingen van de Europese Commissie en nader overleg 
hierover, is wel nodig gebleken om de huidige factsheets op onderdelen aan te 
vullen. Om die reden wordt allereerst op 1 september 2013 een aangepast format 
gemaakt op basis van de nu reeds beschikbare informatie in het KRW-portaal. 
Uitgangspunt is dat alle reeds aangeleverde informatie behouden blijft. Voor 
aanvullende, nog onvoldoende beschikbare informatie wordt het format aangepast 
in het kader van de ontwikkeling van het Waterkwaliteitsportaal (opvolger KRW-
portaal). 

Planning en producten op hoofdlijn 

Regionale overheden en Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk voor de factsheets. 
De inhoud van de factsheets wordt grotendeels in 2013 ambtelijk voorbereid en 
voor de actualisatie van de toestandsbepaling en voortgang van de uitvoering van 
maatregelen in het eerste kwartaal in 2014. Begin 2014 volgt bestuurlijke 
afstemming in de RBO's. Dit dient uiterlijk 1 juli 2014 te zijn afgerond. Daarna 
vindt vaststelling plaats in de besturen van de verschillende overheden. Dit dient 
uiterlijk 1 november 2014 te zijn afgerond. Op 22 december 2014 start de ter 
inzage legging van de factsheets. 

Het rijk heeft het voortouw bij het opstellen van de ontwerp-
stroomgebiedbeheerplannen. Tabel 1 beschrijft het proces voor de ontwerp-
stroomgebiedbeheerplannen en geeft aan wanneer deze waar behandeld worden. 

Tabel 1. Proces productie stroomgebiedbeheerplannen, voorafgaand aan de 

Ministerie van 
Inf rast ructuur en Milieu 

Datum 

Ons kenmerk 
IenM/BSK-2013/135607 

Product Datum Behandeld in 

Interne werkversie September 2013 CSN Breed 
Externe versie 1='̂  kwartaal 2014 RAO's 
Eerste (bestuurlijke) 
concept 

2"̂ ^ kwartaal 2014 RBO's -1- Projectteam 
Water 

Tweede (bestuurlijke) 
concept 

3"^ kwartaal 2014 Projectteam Water 

Definitieve versie November 2014 Stuurgroep Water 

Om het proces te monitoren zal een smiley systeem worden toegepast, net als in 
de eerste planperiode. Dit moet worden gezien als hulpmiddel voor alle partijen 
om te volgen of iedereen in het goede spoor zit. Daarnaast zullen de adjunct-
stroomgebiedcoördinatoren de regionale partijen met raad en daad bijstaan. 

Uitgangspunten voor de levering van gegevens 

De onderstaande data in het spoorboekje gaan over het aanleveren van informatie 
voor het opstellen van factsheets voor oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. 
De activiteiten en planningen van spoorboekjes voor oppervlaktewater- en 
grondwaterlichamen zijn gelijk. De verschillen zitten vooral in de aanleverende 
partijen. Uitgangspunten zijn (zie ook tabel 2 en 3): 
• Bij de opleverdata is steeds de vrijdag genoemd als uiterste aanleverdatum 

omdat dit het beste aansluit op de praktijksituatie; 
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Op 22 december 2014 start de inspraak op de ontwerp-
stroomgebiedbeheerplannen en de bijhorende factsheets. 
De deadline voor de vaststelling van het Beheersplan Rijkswateren, de 
ontwerp-(beheer)plannen van de waterschappen en provincies (in ieder geval 
factsheets) en de raadsbesluiten van de gemeenten is 1 november 2014. 
Informatie die door de betreffende overheden na deze datum wordt 
aangeleverd, ook al is het ten gevolge van bestuurlijke behandeling in de 
individuele algemene besturen, kan niet meer in de ontwerp-
stroomgebiedbeheerplannen worden verwerkt. 
Uiterlijk 1 jul i 2014 stemmen de RBO's af over de factsheets. Rekening 
houdend met een doorlooptijd van bestuurlijke bespreking van twee maanden, 
dienen de factsheets uiterlijk 25 april 2014 ambtelijk te worden afgerond. Het 
ti jdspoor voor data-aanlevering en genereren van factsheets verloopt daarmee 
globaal gelijk aan voorgaande jaren: rond 1 februari leveren concept
gegevens, rond 1 maart definitieve aanlevering gegevens en rond 1 april 
genereren factsheets. De maand april blijkt in de praktijk nodig voor 
ambtelijke correcties en aanvullingen op de factsheets. 
Voor milieudoelstellingen, belastingen, toestandsbeoordelingen, maatregelen 
en toepassing van uitzonderingsbepalingen worden gegevens aangeleverd via 
invoer in het KRW-portaal e/o vaststellen in Aquo-kit bestanden. 
Toestandsbeoordelingen worden door waterbeheerders uitgevoerd over de 
planperiode tot het moment van beoordeling conform het op het moment van 
toestandsbeoordeling geldende en goedgekeurde Protocol Toetsen en 
beoordelen. 
Periodiek wordt per gegevensstroom van het KRW-portaal / Aquo-kit een 
momentopname gemaakt van de actuele informatie voor een 
voortgangsoverzicht aan de KRW-coördinatoren, RAO-voorzitters en CSN (zie 
tabel 4 ) . Zo nodig wordt tussentijds aan de KRW-coördinatoren de stand van 
zaken van gegevensleveringen gerapporteerd. 
De sluitingstermijn voor actualisatie / verbetering van de informatie voor de 
factsheets, die 10 maart in concept aan de beheerders worden voorgelegd, is 
25 april 2014. Dit betekent dat op deze datum een 100% dekking van alle 
informatie in het juiste format aangeleverd dient te zijn. Duidelijk is dat na 
deze datum, als gevolg van bestuurlijke behandeling van het KRW-dossier in 
de RBO's, nog veranderingen op kunnen treden in de eerder aangeleverde 
informatie. 
Veranderingen die ten gevolge van bestuurlijke besluiten nog plaatsvinden na 
25 april 2014 dienen door de betreffende organisatie actief te worden gemeld 
aan de adjunct-stroomgebiedcoördinator van CSN, zodat ze nog door IHW in 
de factsheets kunnen worden verwerkt. 
De aanpassing van het format van de factsheets voor reeds beschikbare 
informatie in het KRW-portaal wordt uiterlijk 1 september 2013 afgerond. Het 
format van de factsheets voor onderdelen waarvoor momenteel nog 
onvoldoende informatie beschikbaar is (zoals geen achteruitgang, toepassing 
artikel 4.6 - ti jdelijke achteruitgang - en artikel 4.7 - nieuwe ontwikkelingen) 
wordt aangepast in het kader van de ontwikkeling van het 
Waterkwaliteitsportaal (december 2013). 

Ministerie van 
Inf rast ructuur en Milieu 

Datum 

Ons kenmerk 
IenM/BSK-2013/135607 

De uitgangspunten voor de communicatie over data-aanlevering voor de ontwerp-
stroomgebiedbeheerplannen zi jn: 
• Het Informatiehuis Water (IHW) onderhoudt in samenspraak met de adjunct

stroomgebied-coördinatoren (CSN) de dagelijkse contacten over de data-
aanlevering met de aanleverende beheerders (afzonderlijke 
GIS/databeheerders of betreffende coördinatoren binnen 
stroomgebiedsverband). Bij algemene toelichtingen/verzoeken worden de 
RAO-voorzitters en RAO-leden middels een cc van de e-mail op de hoogte 
gehouden. 
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Het initieel infomeren van de RAO-leden en data aanleverende medewerkers 
bij de verschillende beheerders over de data-aanlevering, gebeurt via de RAO-
voorzitters/vertegenwoordiger RWS (uitzetten spoorboekje). 
Als aanlevering van aanvullende informatie op het spoorboekje nodig is (zie 
onderstaand) zal dit wederom initieel worden uitgezet naar de afzonderlijke 
partijen via de RAO-voorzitters / vertegenwoordiger RWS. 

Ministerie van 
Inf rast ructuur en Milieu 

Datum 

Ons kenmerk 
IenM/BSK-2013/135607 
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Tabel 2. Oppervlakte- en grondwater: opleverdata voor gegevens en formats door 
waterbeheerders. 

Ministerie van 
Inf rastructuur en Milieu 

Datum 

Ons kenmerk 
IenM/BSK-2013/135607 

Acties waterbeheerders (waterschappen, provincies en Ri jkswaterstaat ) 
Onderdeel Deadline Korte toelichting 

2-1 Aanleveren geografische gegevens 
oppervlakte- en 
grondwaterlichamen (indien 
gewijzigd) 

29 
november 

2013 

Het betreft de actuele set oppervlakte
waterlichamen en grondwaterlichamen 
per waterbeheerder met juiste 
gegevens begrenzing, watertype en 
status. 
Wijziging conform procedure zoals 
geaccordeerd door RAO-voorzitters d.d. 
(maart 2012). 
Uiterlijk 3 januari 2014 vervangt deze 
nieuwste set de waterlichamen zoals 
deze zijn opgenomen in het KRW-
portaal en het monitoringprogramma in 
Aquo-kit. 

2-2 Actualiseren gegevens 
milieudoelstellingen (voor 
oppervlaktewaterlichamen, inclusief 
MEP-GEP-waarden op basis van 
nieuwe ecologische maatlatten) 

29 
november 

2013 

Actualisering doelenset in Aquo-kit. 
Toestandsbeoordeling voorjaar 2014 
vindt plaats aan de hand van deze 
doelenset. 

2-3 Aanleveren eventuele wijzigingen 
meetnet oppervlaktewater 
(ecologie en chemie) en 
grondwater (kwaliteit en kwantiteit) 
op basis van algemeen 
voortschrijdend inzicht 

31 januari 
2014 

Meetpunten, inclusief een indicatie van 
de betrouwbaarheid en precisie en 
motivatie voor wijziging. Op basis van 
deze aanlevering vindt een collegiale 
toetsing plaats (RWS-WVL). Wijziging 
rechtstreeks in Aquo-kit. 

2-4 Aanleveren 1^ versie actualisatie 
toestandbeschrijving 
(oppervlaktewater: chemie en 
ecologie; grondwater: kwantiteit en 
kwaliteit) 

31 januari 
2014 

Toestandsbeoordeling conform 
stappenplan Aquo-kit. 

2-5 Aanleveren definitieve wijzigingen 
meetnet oppervlaktewater 
(ecologie en chemie) en 
grondwater (kwantiteit en kwaliteit) 
n.a.v. collegiale toets 

28 februari 
2014 

Wijziging rechtstreeks in Aquo-kit. 

2-6 Actualiseren voortgangsinformatie 
maatregelenprogramma 2009-2015 28 februari 

2014 

Uitvraag begin januari aan RBO-
voorzltters. Actualisering gegevens via 
KRW-portaal. Uiterlijk 4 april 
rapportage tbv Water in Beeld en aan 
RBO's door DGRW. 

2-7 Actualiseren c.q. aanvullen 
maatregelenprogramma 2015-2021 
aan de hand van de resultaten van 
de gebiedsprocessen 

28 februari 
2014 

Invoer via KRW-portaal. 

Pagina 11 van 14 



Ministerie van 
Inf rast ructuur en Milieu 

Datum 

Ons kenmerk 
IenM/BSK-2013/135607 

Acties waterbeheerders (waterschappen, provincies en Ri jkswaterstaat ) 
Onderdeel Deadline Korte toelichting 

2-8 Aanleveren actualisatie 
toestandbeschrijving 
(oppervlaktewater: chemie en 
ecologie; grondwater: kwantiteit en 
kwaliteit) 

28 februari 
2014 

Toestandsbeoordeling conform 
stappenplan Aquo-kit. 

2-9 Laatste mogelijkheid om informatie 
voor concept-factsheets aan te 
vullen of te verbeteren 

25 april 
2014 

Verbetering / aanvulling informatie van 
de concept-factsheets die vanaf 10 
maart door IHW aan de beheerders ter 
controle worden verzonden. 

2-10 Aanleveren geactualiseerde 
milieudoelstellingen en ecologische 
maatlatten (MEP/GEP) 

4 juli 2014 
Indien gewijzigd; onder vermelding van 
RBO-besluit. 

2-11 Aanlevering geactualiseerde 
maatregelenprogramma 2015-2021 4 jul i 2014 

Indien gewijzigd; onder vermelding van 
RBO-besluit. 

2-12 Aanleveren toestandsbeschrijving 
(oppervlaktewater: chemie en 
ecologie; grondwater: kwantiteit en 
kwaliteit) 

4 juli 2014 

Indien gewijzigd; onder vermelding van 
RBO-besluit. 

2-13 Aanleveren geactualiseerde 
milieudoelstellingen en ecologische 
maatlatten (MEP/GEP) 

1 november 
2014 

Indien gewijzigd; onder vermelding van 
bestuurlijk besluit. 

2-14 Aanlevering geactualiseerde 
maatregelenprogramma 2015-2021 

1 november 
2014 

Indien gewijzigd; onder vermelding van 
bestuurlijk besluit. 

2-15 Aanleveren toestandsbeschrijving 
(oppervlaktewater: chemie en 
ecologie; grondwater: kwantiteit en 
kwaliteit)chemie en ecologie) 

1 november 
2014 

Indien gewijzigd; onder vermelding van 
bestuurlijk besluit. 
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Tabel 3. Oppervlakte- en grondwater: opleverdata voor gegevens en formats IHW. Ministerie van 
In f rast ructuur en Milieu 

Datum 

Ons kenmerk 
IenM/BSK-2013/135607 

Acties IHW 
Onderdeel Deadline Korte toelichting 

3-1 Beschikbaar stellen gegevens over 
de beschermde gebieden aan de 
registerbeheerder (IHW) 

29 
november 

2013 

Dit betreft de begrenzingen van 
de beschermde gebieden en de 
wetgeving op grond waarvan de 
gebieden zijn aangewezen. 
Wordt bilateraal geregeld tussen 
IHW als beheerder van register-
gegevens en betreffende 
partijen. 
Uiterlijk 3 januari 2014 opname 
in het KRW-portaal van 
gewijzigde gegevens. 
Tevens wordt informatie over 
beschermde gebieden 
opgenomen in de concept 
factsheets. 

3-2 Oplevering concept factsheets 10 maart 
2014 

Concept factsheets worden tbv 
ambtelijke controle aan de RAO-
voorzitters voorgelegd. 

3-3 Oplevering concept factsheets 2 mei 2014 
Tbv besluitvorming RBO's 
(uiterlijk 1 juli 2014). 

3-4 Oplevering concept factsheets 14 jul i 2014 Concept factsheets met 
verwerkte opmerking RBO's 
worden tbv controle aan de RAO-
voorzitters voorgelegd. 

3-5 Sluitingsdatum indienen wijzigingen 
factsheets 

1 november 
2014 

Tbv besluitvorming ontwerp-
water(beheer)plannen (1 resp. 
21 november 2014). 

3-6 Oplevering definitieve factsheets 
voor de inspraak 

1 december 
2014 
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Tabel 4. Oppervlakte- en grondwater: opleverdata voor gegevens en formats CSN. 
Ministerie van 
Inf rastructuur en Milieu 

Datum 

Ons kenmerk 
Ien[^/BSK-2D13/135607 

Acties CSN 
Onderdeel Deadline Korte toelichting 

4-1 Smiley tabel 
corresponderend met acties 
uit tabel waterbeheerders 

Actie - Deadline 
2 -2 - 14 nov '13 
2 -4 - 14 j an ' 13 
2 -6 - 14 feb '14 
2 -7 - 14 feb '14 
2-8- 14 feb '14 

Om de voortgang van de actie aan te 
geven verstuurt CSN een smiley tabel. 
De eerste smiley tabel wordt verstuurd 
op de genoemde deadline. Indien 
opportuun kan er voor een actie later 
nog een tweede smiley tabel worden 
verstuurd. 

4-2 Smiley tabel 14 juni 2014 Voortgang besluitvormingsproces 

4-3 Smiley tabel 10 oktober 2014 Voortgang besluitvormingsproces 

Pagina 14 van 14 


