
Zaal: Bibliotheek  
5. Historische belasting (Martin de Haan, RHDHV)  
    Historische belasting (uit- en afspoeling meststoffen naar oppervlaktewater 
    gedreven door (hoge) mestgiften in het verleden) kan het bijtijds bereiken van  
    vastgestelde KRW-doelen onmogelijk maken. Maar aanpassen van het KRW-doel  
    mag niet. Wat zijn de consequenties als de doelen in 2027 (als gevolg van  
    historische belasting) niet worden gehaald? Wat kunnen en moeten we nu al 
    doen als we dat zien aankomen? En hoe communiceren we dat? Om deze 
    procesvragen te kunnen beantwoorden moeten we ook weten wat historische 
    belasting precies is en hoe we dat kwantificeren. Waar ligt de scheidslijn tussen 
    actuele en historische belasting? Ook willen we graag weten hoe lang het duurt 
    voor de effecten van historische belasting niet merkbaar zijn (‘uitmijnen’). Deze 
    en andere vragen en kwesties komen aan de orde in de workshop Historische 
    belasting. Piet Groenendijk van WENR zal een toelichting geven.  

Zaal: Spijslokaal 
6. Gebiedsproces: uitwisselen van visies en ervaringen  
    (Tessa van der Wijngaart, Witteveen+Bos / STOWA)  
    Als je praat over ‘het gebiedsproces’ bij de KRW heeft iedereen hier een 
    ander  beeld van en vult een ieder dit anders in. In deze workshop zullen 
    we visies en  ervaringen met betrekking tot het gebiedsproces uitwisselen.  
    Zo kunnen we elkaar mogelijk helpen en op nieuwe ideeën brengen. We 
    bespreken bijvoorbeeld wat je verstaat onder een gebiedsproces, of je 
    alleen partijen betrekt  vanuit de opgave die je ziet of juist heel breed, wat 
    zijn goede en minder goede ervaringen.  
 
Zaal: Koetshuis 
7. Nutriënten (Wim Twisk, HHSK & Harry Bouwhuis, Zuiderzeeland)  
    Nutriënten vormen in veel wateren een primaire stuurknop bij het  
    verbeteren van de ecologie. Bij de afleiden van de ecologische doelen  
    vormen nutriënten dan ook een belangrijk onderdeel. Het nemen van  
    nutriëntenmaatregelen is vaak een gedeelde opgave van veel verschillende 
    partijen. Dit leidt makkelijk tot verwarring over de relatie tussen doelafleiding 
    en verantwoordelijkheden bij realisatie van het doel.  In deze workshop 
    streven we naar het scheppen van duidelijkheid over de spelregels die 
    specifiek opgenomen zijn in de Handleiding doelafleiding wat betreft  
    nutriënten. Daarnaast bespreken we ideeën over hoe dit gekoppeld is met  
    verantwoordelijkheden bij doelrealisatie . 

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door: 
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Programma 
 
 
10:00   Welkom door dagvoorzitter  
            (Gert-Jan de Maagd)  
 
 
10.10   Verkennen van dilemma’s 
            (Marloes van der Kamp, Witteveen+Bos  &  
            Martin de Haan, RHDHV) 
 
 
10:30   KRW doelafleiding 
 1: Waar staan we?  
                (Geert-Jan Zweegman) 
 2: Wat kan wel en wat kan niet?  
                (Marcel van den Berg, ministerie I & W)  
  
 
11:15    Koffiepauze + opzoeken zalen 
 
 
11:45   Workshopronde 1 (bestuurlijke keuzes) 
 
   
12:45   Lunch  
 
 
13:45   Workshop ronde 2 (Technisch inhoudelijke afleidingen) 
 
   
14:45   Advies aan de Brede Bestuurlijke tafel (plenair)  
 
 
15:15   Borrel 
 

Workshopronde 1. Bestuurlijke keuzes  (11.45-12.45) 
 
Zaal: Koetshuis 
1. Disproportionele kosten (René Nij Bijvank, waterschap Vechtstromen) 
    Maatregelen (alle maatregelen zonder significante schade) moeten voor 2027  
    zijn uitgevoerd, maar de middelen zijn wellicht niet aanwezig en de kosten  
    staan niet in verhouding met de te verwachten baten (disproportionele kosten).  
    De waterdirecteuren hebben afgesproken om de “disproportionele”  
    maatregelen niet af te trekken en om dus geen doelverlaging toe te passen.  
    Hoe gaan we hier in de praktijk mee om?  
 
Zaal: Spijslokaal 
2. Significante schade: Theorie en praktijk (Lennart Turlings, Witteveen+Bos)  
    In de Handreiking KRW-doelen staat beschreven dat maatregelen mogen  
    afvallen als ze een significant effect (schade) op functies of milieu  
    opleveren. Een deel van deze afweging staat goed omschreven maar er is 
    ook een deel bestuurlijke vrijheid voor deze afweging. De manier waarop  
    deze afweging gebeurt is heel divers en ook wie deze afweging doet.  
    Op 4 juni 2019 is er op bestuurlijk niveau over gesproken. We zullen in deze  
    workshop voorbeelden ophalen en hierover verder met elkaar van  

Zaal: Bibliotheek  
3. Maatregelen van derden (draagvlak): Hoe krijg je het voor elkaar 
    (Josée Huesmann, provincie Utrecht &  Merijn de Jong , IPO)  
    KRW doelen halen doen we niet alleen! Overheden werken hard aan  
    doelbereik, maar hebben daarvoor ook de landbouw, het bedrijfsleven en 
    soms zelfs burgers nodig. Maatregelen van derden kunnen landen in het  
    maatregelenpakket. Maar wat is daarvoor nodig? Hoe neem je deze  
    derden mee en krijg je ze in beweging? Tijdens deze workshop gaan we  
    dieper in op deze vragen en proberen we lijn te krijgen in de afwegingen  
    die provincies en waterschappen moeten maken bij samenstelling van de  
    KRW-maatregelpakketten.  
 
 

Workshopronde 2. Technisch inhoudelijke afleiding (13.45-4.45) 
 
Zaal: Salon 
4. Belasting uit het buitenland (Steffi Deprez, provincie Utrecht & Leo Sandberg,  
    Waterschap Brabantse Delta &  Marcel Tonkes, provincie  Overijssel)  
    Wij ontvangen water uit Duitsland en België (in sommige gevallen ook 
    andersom) en zijn daarmee sterk verbonden. De Rijn, Maas, Schelde en  
    Eems zijn de grote wateren waar dit voor geldt. Regionaal gaat het om veel 
    kleine wateren, veelal in de vorm van beken en kleine rivieren. Uit  
    bronnenanalyses (regionale analyses) blijkt dat veel van de belasting van  
    onze waterlichamen afkomstig is van over de grens. Hoe gaan wij daarmee 
    om in onze doelafleiding?  
 
 
 
        Z.o.z. 


