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Waterkwaliteit in de dagelijkse praktijk van Rijkswaterstaat

‘Slim watermanagement en  
goede bestuurlijke afspraken’

Door de Verklaring van Amersfoort is nog duidelijker geworden dat 

samenwerking de beslissende factor is bij het werken aan schoon 

water. De stakeholders hebben geconcludeerd dat de waterdoelen 

alleen gehaald kunnen worden als iedereen zijn bijdrage levert.  

Een van de betrokken partijen is waterbeheerder Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat is belast met het beheren 

en ontwikkelen van de rijkswegen, de 

rijksvaarwegen en de rijkswateren. Deze 

uitvoeringsorganisatie van het ministerie 

van IenM heeft een heldere missie: ‘Samen 

met anderen werken we aan een land dat 

beschermd is tegen overstromingen. Waar 

voldoende groen is, en voldoende en schoon 

water.’ Wij vroegen directeur Veiligheid en 

Watergebruik Roeland Allewijn en senior 

adviseur Waterkwaliteit John Hin naar de 

verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat 

in het waterbeheer, en specifiek op het ter-

rein van de waterkwaliteit.

Roeland Allewijn (l) en John Hin.



17Waterspiegel / oktober 2015

Hin: ‘Rijkswaterstaat is waterkwaliteitsbe-

heerder van het hoofdwatersysteem, waar-

onder de grote rivieren en het IJsselmeer. 

Mijn afdeling is verantwoordelijk voor het 

in orde brengen en houden van de kwaliteit 

van het oppervlaktewater, onder andere 

met het oog op de drinkwatervoorziening. 

Dat betekent dat wij frequent contact on-

derhouden met de drinkwaterbedrijven, 

maar ook met organisaties zoals Vewin of 

de Vereniging van Rivierwaterbedrijven, 

RIWA. De contacten lopen zowel via onze 

regionale steunpunten, als vanuit onze cen-

trale organisatie.’ 

Allewijn: ‘De rol van Rijkswaterstaat ligt 

vast in het nieuwe Beheer- en ontwikkelplan 

Rijkswateren 2016-2021. Als agentschap van 

IenM hebben wij een aantal kerntaken op 

het gebied van ‘droge voeten en voldoende 

en schoon water’. Wij zijn belast met de 

uitvoering van het beleid, zoals het nemen 

van maatregelen, beheer en onderhoud 

van infrastructuur, vergunningverlening 

en handhaving, monitoren en rapporteren. 

Wij zorgen voor een basiskwaliteit van 

het oppervlaktewater en worden daarbij 

afgerekend op basis van vooraf vastgelegde 

serviceniveaus.’ 

Hin: ‘De kwaliteitsnormen voor de chemi-

sche en ecologische toestand van het op-

pervlaktewater komen uit de Kaderrichtlijn 

Water. Specifiek voor drinkwater zijn in 

Nederland normen gesteld voor de inname-

punten. Voor niet-genormeerde stoffen gel-

den signaleringswaarden. Dit is vastgelegd 

in het Besluit kwaliteitseisen en monito-

ring water (Bkmw) en het onder liggende 

Protocol voor monitoring en toetsing drink-

waterbronnen KRW. Die normen en signa-

leringswaarden worden dus gebruikt bij de 

beoordeling van ‘onze’ wateren.’

Allewijn: ‘Er zijn nationale afspraken over 

de watervoorziening, zowel kwantitatief 

als kwalitatief. Maar wij zijn voor de kwali-

teit van onze wateren ook afhankelijk van 

alle ketenpartners: landbouw, industrie, 

gemeenten, waterschappen, en zelfs van 

onze buurlanden. Rijkswaterstaat heeft 

overzicht over het totale systeem en be-

schikt daarnaast over een ingang bij de 

beleidsafdelingen in Den Haag. Op basis 

van onze praktijkervaringen kunnen we 

adviseren bij het opstellen van nieuw of 

het wijzigen van bestaand beleid. Voor 

ons is monitoring en signalering dus een 

belangrijke taak, omdat dat belangrijke 

informatie oplevert. Bij regio-overstijgende 

onderwerpen zijn wij – door ons werkge-

bied – vaak de meest logische partij om de 

regie te nemen en de betrokken partijen 

bij elkaar te roepen. Zo’n regierol betekent 

overigens niet dat we ook overal voor ver-

antwoordelijk zijn: we hebben onze keten-

partners niet aan een touwtje.’

Welk belang heeft de drinkwaterfunctie in de  

taken van Rijkswaterstaat?

Allewijn: ‘Binnen onze kerntaken zorgen 

wij voor een bepaald niveau van kwaliteit 

van de ons toevertrouwde onderwerpen. Op 

het moment dat er op korte termijn keuzen 

gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld bij 
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een crisis, bepaalt de Verdringingsreeks de 

prioriteiten. De drinkwaterfunctie heeft 

in die reeks een hoge positie, vlak na  

‘veiligheid’.’

Allewijn: ‘Meer in het algemeen hebben 

wij natuurlijk te maken met meer belan-

gen dan alleen de drinkwatervoorziening. 

Ook de waterschappen, de landbouw en 

de industrie hebben wensen op het gebied 

van waterbeheer. Bijvoorbeeld door slim 

watermanagement en goede bestuurlijke 

afspraken probeert Rijkswaterstaat het wa-

tergebruik te optimaliseren. De beleidsma-

tige keuzen voor de middellange en lange 

termijn, zoals de voorzieningenniveaus, 

worden gemaakt door het ministerie van 

IenM en de Deltacommissaris, bijvoorbeeld 

in het Deltaprogramma.’

‘Awareness is daarbij een belangrijk on-

derwerp. Nog steeds staat de Nederlander 

te weinig stil bij alles wat nodig is om hier 

droge voeten te houden en alle partijen van 

de gewenste hoeveelheid water te voorzien; 

niet te veel en niet te weinig. Het gaat im-

mers om het managen van verwachtingen, 

en dan is het belangrijk dat de verwachtin-

gen van alle betrokkenen zijn gestoeld op 

de realiteit.’

Uitvoeringsprogramma’s 
gebiedsdossiers
Voor oppervlaktewater moeten net zoals  

bij grondwaterwinningen gebiedsdossiers 

worden opgesteld met een risico-inventari-

satie en -analyse. Hoe staat het volgens u met  

de uitvoeringsprogramma’s die hier bij horen? 

Hin: ‘Het gaat voor onze wateren niet om 

zo veel dossiers als bij de grondwaterwin-

ningen: er zijn in totaal zeven innamepun-

ten voor oppervlaktewater vanuit rijkswa-

teren. Rijkswaterstaat heeft hier vaak een 

regierol om partijen bij elkaar te brengen. 

De ketenpartners, zoals de waterschap-

pen, provincies en drinkwaterbedrijven, 

zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor 

het nemen van maatregelen. De gebieds-

dossiers zijn gereed en de ketenpartners 

hebben hun handtekening gezet onder 

de uitvoeringsprogramma’s. Het is onze 

indruk dat ook de daadwerkelijke uit-

voering van de maatregelen op stoom is, 

richting 2021.’

Hoe beoordeelt Rijkswaterstaat de opkomst van 

diffuse medicijnresten, in het licht van water-

kwaliteit?

Hin: ‘De KRW legt ons geen eisen op voor 

het monitoren van medicijnresten. Maar 

het is bekend dat drinkwaterbedrijven die 

wel meten. Inmiddels is afgesproken dat er 

signaleringswaarden voor medicijnen gaan 

gelden. Wij zullen in actie komen bij over-

schrijding van die waarden. We zoeken dan 

uit waar zo’n overschrijding vandaan komt 

en wat we eraan kunnen doen. We hebben 

daarnaast ook een meer structurele signa-

leringsfunctie richting de beleidsafdelingen 

van het ministerie van IenM die zich met dit 

onderwerp bezighouden.’

Op een aantal plekken, met name in West-

Nederland, kan verzilting een bedreiging vormen 

voor de innamepunten voor drinkwater. Hoe gaat 

Rijkswaterstaat daarmee om?

Allewijn: ‘Bij een acute verziltingsvraag 

– bijvoorbeeld een periode van lage rivieraf-

voer gecombineerd met hoog water op zee – 

bepalen wij ons beheer aan de hand van de 

Verdringingsreeks. Bij structurelere ingre-

pen met langetermijneffecten, zoals het op 

een kier zetten van de Haringvlietsluizen 

of het verzilten van het Volkerak, moeten 

de gevolgen tevoren nauwgezet zijn onder-

zocht.’

Allewijn: ‘De zoutproblematiek heeft alles 

in zich om op lange termijn een flink pro-

bleem te worden, waar structurele oplos-

singen voor moeten komen. Dat biedt ook 

weer kansen voor innovatieve oplossingen, 

zoals de recentelijk ontwikkelde bellen-

schermen bij sluizen, om zoet en zout 

water te scheiden. Rijkswaterstaat neemt 

hierin zijn verantwoordelijkheid. Maar het 

op orde houden van de zoetwatervoorzie-

ning is ook een gedeelde verantwoordelijk-

heid. Daarom is Rijkswaterstaat partner in 

kennis- en innovatieprogramma’s waarin 

adaptatie aan veranderende omstandighe-

den een belangrijk element is. Bij adaptatie 

kun je denken aan bijvoorbeeld teelt van 

zoutminnende planten in gebieden met zilt 

grond- of oppervlaktewater.’

John Hin: ‘Signaleringsfunctie richting de beleidsafdelingen van het ministerie van IenM’.

Roeland Allewijn: ‘Regierol voor Rijkswaterstaat’.


