Eindevaluatie gebiedsdossiers drinkwaterwinningen

Nu beginnen met
uitvoering van maatregelen
Vewin deelt de zorg over de uitvoeringsprogramma’s die
het RIVM uitspreekt in haar ‘Eindevaluatie gebiedsdossiers
drinkwaterwinningen’. Er is veel goed werk verricht bij het in kaart
brengen van de knelpunten en mogelijke oplossingen. Maar de
uitvoering van de maatregelen lijkt moeizaam te gaan.
Volgens het Rijksinstituut voor Volks
gezondheid en Milieu (RIVM) zijn de
regiehouders voortvarend aan de slag
gegaan. Voor alle kwetsbare grondwa
ter-, oevergrondwater- en oppervlakte
waterwinningen zijn inmiddels gebieds
dossiers opgesteld; van de niet-kwetsbare
winningen ontbreken er nog 19. Deze
moeten eind 2014 gereed zijn.
Voor 125 van de 215 beschouwde
winningen is een uitvoeringsprogramma
opgesteld. Van de 22 oppervlaktewateren oevergrondwaterwinningen hebben
er 20 een uitvoeringsprogramma. Voor 67
van 135 grondwaterwinningen ‘met een
risico op achteruitgang’ zijn (concept-)uit
voeringsprogramma’s opgesteld. In ver
band met de cyclus van de Kaderrichtlijn
Water (KRW) is het van belang dat deze
uitvoeringsprogramma’s medio 2014 be
schikbaar zijn.
Het is onduidelijk of deze termijn voor
het vaststellen van de conceptprogram
ma’s en het opstellen van de ontbrekende
uitvoeringsprogramma’s haalbaar is en
of maatregelen nog in de tweede serie
stroomg ebiedbeheerplannen (SGBP’s)
kunnen worden meegenomen.
Het RIVM vraagt zich af of de problemen
en risico’s voldoende in beeld zijn. Ook
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konden de onderzoekers niet vaststellen
of de uitvoeringsprogramma’s voldoende
en adequate maatregelen bevatten. Het
RIVM komt dan ook met een aantal aan
bevelingen, die Vewin grotendeels onder
schrijft:
-M
 onitoren implementatie gebieds
dossiers
- Inbreng in gebiedsprocessen KRW
-B
 orgen van de uitvoering van maat
regelen
-V
 erkrijgen van bestuurlijk commitment
en financiële dekking

Wettelijke verankering
gebiedsdossiers
Het is van belang de gebiedsdossiers
juridisch te verankeren, mede om meer
commitment voor de afspraken in de
uitvoeringprogramma’s
te
creëren.
Wettelijke verankering, in bijvoorbeeld
de Omgevingswet, leidt tot betere
door
werking in het regionale bescher
mingsbeleid. Zoals het RIVM aangeeft,
is de implementatie in regionale en
lokale plannen onvolledig. Ook de wa
terbeheerplannen van de waterschappen
en Rijkswaterstaat nemen de uitkomsten
van de gebiedsdossiers nog onvoldoende
mee. Daarnaast is het van belang dat
de gebiedsdossiers ook in de toekomst
blijven bestaan en dat de uitvoering
van de maatregelen wordt bewaakt.
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Uitkomsten gebiedsdossiers
opnemen in SGBP’s
Volgens art. 7 van de KRW dragen de
lidstaten zorg voor het bereiken van de
drinkwaterdoelstellingen voor de water
lichamen bestemd voor toekomstig ge
bruik voor drinkwateronttrekking. Het
is van groot belang dat de regiehouders
– provincies en Rijkswaterstaat – ervoor
zorgen dat de uitkomsten van de gebieds
dossiers in de SGBP’s opgenomen worden.
Vewin vraagt het rijk een impuls te geven
aan de regionale inspanningen, zodat
alle gebiedsdossiers en maatregelen tijdig
vastgesteld zijn voor opname in de regio
nale plannen en de SGBP’s in 2014.

Normenkader verbeteren
voor probleemstoffen
Uit het RIVM-rapport blijkt dat de
risico’s voor de winningen specifiek
zijn benoemd, maar dat de maatregelen
vaak algemeen worden geformuleerd.
Om de doelen te halen en maatregelen
daadwerkelijk te kunnen afdwingen, is
normstelling voor probleemstoffen in
oppervlakte- en grondwater in het Besluit
kwaliteitseisen en monitoring water
2009 (Bkmw) noodzakelijk.

