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'Samenwerken loont'
Sonja Rasenberg, waterambassadeur in KRW-gebied Rijn-Oost
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waterkwaliteit en -kwantiteit in
deelstroomgebied Rijn-Oost is
bestemd voor ambtenaren,
bestuurders en
andere geïnteresseerden zoals
bijvoorbeeld maatschappelijke
belangenorganisaties. In deze
nieuwsbrief treft u drie keer

Eindsprint voor plannen Rijn-Oost
Dit jaar is cruciaal voor de invoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Eind dit jaar
moeten alle stroomgebiedsplannen in de Europese Unie zijn afgerond om ze begin
volgend jaar in Brussel te kunnen indienen. In 2015 de gewenste goede
waterkwaliteit bereiken, is het doel van deze eerste reeks van plannen.

per jaar actuele informatie aan
over de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW) en
het Waterbeheer 21ste eeuw
(WB21), toegespitst op
deelstroomgebied Rijn-Oost.

Colofon
Waterbericht is een uitgave
van de samenwerkende

Voor het zover is, zetten de ambtelijke voorbereiders in stroomgebied Rijn-Oost op
twee belangrijke trajecten een eindsprint in. De coördinatie van de inspraakreacties,
die sinds februari voorspoedig is verlopen, kan naar verwachting rond half juli
worden afgerond. Vragenstellers en bezwaarmakers in alle ruim vijftig gemeenten in
Rijn-Oost kunnen hierna, in de periode tot aan het einde van dit jaar, rekenen op
een gelijkluidende reactie bij soortgelijke vragen. De reacties worden volgens plan
op een uniforme wijze door alle betrokken overheden beantwoord. De eventueel
benodigde aanpassingen worden verwerkt in de definitieve plannen. Lees meer

partners in Rijn-Oost.

Waterambassadeur Rasenberg: 'Samenwerken loont'

Redactie: Paul Versluis (JP8).
Coördinatie: Anneloes Spijkers
(communicatie provincie
Overijssel).
Voor suggesties en
opmerkingen voor de redactie:
mail naar krw@jp8.nl.
U kunt zich aanmelden voor
de nieuwsbrief door het
aanmeldingsformulier in te
vullen via de website van
Kaderrichtlijn Water. Klik
daartoe hier.

Relevante links
www.reest-wieden.nl
www.veltenvecht.nl
www.wgs.nl
www.wrd.nl

Sonja Rasenberg, een van de twee waterambassadeurs in het KRW-gebied RijnOost, sinds vijf maanden op tournee . ,,Het mooiste is als gemeenten zelf initiatief
nemen.'' Foto: Jan van den Brink

www.wrij.nl
www.drenthe.nl
www.gelderland.nl
www.overijssel.nl

Voorop de auto van Sonja Rasenbergs auto wappert geen driekleur. Al is ze sinds
januari van dit jaar ambassadeur, ze vertegenwoordigt geen land. In plaats daarvan
praat ze over 'water', met een heldere boodschap. ,,Samenwerken voor waterzaken
loont.''

www.rijkswaterstaat.nl
www.kaderrichtlijnwater.nl
www.nederlandleeftmetwater.nl

Het gebrek aan officiële statussymbolen deert het kordate, tijdelijke boegbeeld voor
het stroomgebied Rijn-Oost in het geheel niet. Ze haalt haar plezier uit het werk,
straalt ze uit na een stevige bezoekronde aan 'rioleurs' in de Achterhoek. Rasenberg
(41), tot afgelopen januari manager vergunningverlening bij waterschap Velt en
Vecht, greep haar kans: ,,Er op uit, naar de gemeenten. Mooi werken aan de
voorkant van het beleid, het tegenovergestelde van wat ik de laatste jaren deed.''
Lees meer

Nederlanders positiever over waterkwaliteit
Nederlanders oordelen positiever over waterkwaliteit en de ernstige problemen
waarmee het oppervlaktewater kampt. Dat beeld komt naar voren uit de Euro
Flashbarometer over water van afgelopen maart. Voor dit Gallup-onderzoek zijn in
elk van de 27 EU-landen zo'n duizend inwoners telefonisch ondervraagd.
Zeven van de tien Europeanen denken dat de waterkwaliteit in het eigen land met
ernstige problemen kampt. Hoewel slechts een minderheid - vier op de tien
Europeanen - zegt goed of zeer goed op de hoogte zijn van de problemen waarmee
beken, rivieren en kustwateren te maken hebben. Lees meer

Reactie inspraak vanaf juli
De provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat in het stroomgebied Rijn-Oost
hebben begin dit jaar de KRW-plannen en -maatregelen, als onderdeel van hun
overkoepelende waterplannen, ter inzage gelegd. Enkele honderden bewoners,
organisaties, bedrijven en overheden meldden zich vervolgens met een reactie of
zienswijze.
Vanaf juli, en in elk geval voor het einde van het jaar, krijgt elke betrokkene
schriftelijk te horen wat er met zijn of haar bezwaren of opmerkingen is gebeurd. Dat
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lijkt een lange periode. Maar voordat er een correct antwoord paraat is, moet er heel
wat gebeuren. Lees meer

Fijnmaziger aanpak bij monitoring oppervlaktewater
Op ruim honderdvijftig punten in het stroomgebied Rijn-Oost wordt de chemische en
ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater voortaan structureel bijgehouden. In
samenwerking met het rijk hebben de regionale waterbeheerders de richtlijnen voor
de uitwerking van de monitoring aangepast. Hierdoor zijn de meetnetten straks
fijnmaziger en betrouwbaarder dan in 2007 al aan ´Brussel´ was gerapporteerd.

Marga Limbeek, voorzitter werkgroep monitoring: ,,Grofmazige monitoring van de
ecologische waterkwaliteit leverde verkeerde beelden op.'' Foto: Jan van den Brink
Uiterlijk in 2027 moet het oppervlaktewater voldoen aan de chemische richtwaarden
en ecologische doelen van de Kaderrichtlijn Water. De beheerders moeten dat dan
kunnen aantonen. Vandaar dat de vijf waterschappen in het stroomgebied Rijn-Oost
de afgelopen jaren hebben samengewerkt aan een vorm van monitoring die voor het
gehele stroomgebied voldoet aan de KRW-regels. Lees meer

Europa zet verschillende accenten
Verschillende landen zetten verschillende accenten bij de uitvoering van de
Europese Kaderrichtlijn Water. Dat was een opvallend aspect tijdens de Tweede
Europese Waterconferentie die begin april in Brussel is gehouden.
De vierhonderd deelnemers bogen zich twee dagen lang over de stand van zaken
en best practices bij de stroomgebiedsplannen (SGBP) in de 27 landen. Lees meer

KRW: vervolg op lopende projecten
,,De Kaderrichtlijn Water verandert het werk van de waterschappen niet.
Het zorgt er wel voor dat we andere prioriteiten moeten leggen.''
Aan het woord is Wim Bots, KRW-coördinator bij Waterschap Groot Salland. Op
informatieavonden van Staphorst tot Lettele en Heino lichten zijn collega's hèt grote
project van dit waterschap voor de komende jaren toe. Onder de noemer 'Ruimte om
te leven met water' wordt het publiek geïnformeerd wat er de komende jaren aan
werkzaamheden en plannen in de omgeving op stapel staat. Lees meer

www.kaderrichtlijnwater.nl
Vorige afleveringen van deze nieuwsbrief kunt u nalezen op
www.kaderrichtlijnwater.nl/uitvoering/rijn/oost/publicaties/. Op de site voor de
Kaderrichtlijn Water is ook landelijk nieuws te vinden, downloads van belangrijke
stukken uit de verschillende deelstroomgebieden en volop informatie over
contactpersonen, maatregelen en uitvoering.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, meld u dan hier af.

Deze nieuwsbrief is verzonden met B -ware Headlines .

