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Samenvatting
De kwaliteit van het Nederlandse oppervlakte- en grondwater moet verbeteren. Het belangrijkste probleem is de tekortschietende ecologische kwaliteit. Dat komt onder meer door de
onnatuurlijke inrichting van het water en de oevers, de eutrofiëring en de chemische kwaliteit
(verontreinigingen).
De Europese landen hebben afgesproken dat zij dit probleem gezamenlijk gaan aanpakken.
Hiervoor is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. De KRW bepaalt dat de waterkwaliteit zo mogelijk in 2015 op orde moet zijn, dat wil zeggen chemisch schoon en ecologisch
gezond. Landen mogen er wel voor kiezen een deel van de doelstellingen later te halen, als zij
met redenen omkleed kunnen aangeven waarom zij daarvoor kiezen.
Nederland gaat maatregelen nemen waarmee mens en (water)milieu het meest zijn gediend,
maar die wel haalbaar en betaalbaar zijn. Gevolg daarvan is dat Nederland het niet gaat halen al
in 2015 klaar te zijn, maar dat de maatregelen gefaseerd zullen worden uitgevoerd tot 2027. Een
snellere aanpak stuit op praktische bezwaren en leidt tot een maatschappelijk onverantwoorde
lastenstijging.
Volgens de meest recente berekeningen gaat de uitvoering van de KRW 1,9 miljard euro extra
kosten. Dat het bedrag niet hoger uitvalt komt doordat veel maatregelen kunnen samenvallen
met ander al voorgenomen beleid. Alle maatregelen die bijdragen aan de KRW kosten zo’n
7,1 miljard. Daarvan is 5,4 miljard bestemd voor de regionale wateren en 1,7 miljard euro voor
de rijkswateren. Tweederde van deze kosten is nodig voor maatregelen die al worden genomen
als onderdeel van het huidige beleid of voor andere beleidsdoelen, zoals het creëren van meer
ruimte voor water voor het voorkomen van wateroverlast en de aanleg van nieuwe natuurgebieden. Voor een belangrijk deel dragen deze maatregelen ook bij aan het realiseren van de
doelen voor de KRW.
Om alle maatregelen voor de regionale wateren (dus inclusief de maatregelen die sowieso nodig
zijn) te financieren, stijgen de waterschapslasten de komende jaren met gemiddeld 0,7% per
jaar. In 2027 zullen de lasten daardoor ongeveer 13% hoger liggen voor burgers en bedrijven
dan nu het geval is
Om te kunnen beoordelen of deze materiële en alle immateriële inspanningen de moeite waard
zijn, is door het Milieu- en Natuurplanbureau een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse uitgevoerd in de vorm van een ex ante evaluatie (MNP, 2008. Ex ante evaluatie KRW). Hierin zijn de
kosten vergeleken met de positieve effecten van de KRW.
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Veel van de effecten zijn niet direct in geld uit te drukken. Het is nu eenmaal niet mogelijk het
levensgeluk van een vis of een plant te vertalen in euro’s. Voor een aantal effecten is het in
theorie wél mogelijk te berekenen wat ze opleveren. Denk bijvoorbeeld aan de waarde van een
mooiere leefomgeving, die ontstaat door de aanleg van meer oppervlaktewater, natuurvriendelijke oevers en het laten meanderen van rechtgetrokken beken of kostenbesparingen op de
waterzuiveringen. Op dit moment ontbreekt de kennis echter om deze baten op een verantwoorde manier in geld te kunnen uitdrukken of er is geen sprake van significante voordelen,
zoals in het geval van de besparingen op de waterzuivering.
De komende jaren zal verder onderzoek worden uitgevoerd om methoden te ontwikkelen
waarmee het mogelijk is de opbrengsten boven water te krijgen. Maar ook zonder de baten in
geld te kunnen uitdrukken is duidelijk dat de baten van de voorgenomen maatregelen groot zijn,
in ieder geval in ecologisch opzicht.

Schoon water is de moeite waard!
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Kaderrichtlijn Water:
samen aan de slag
Het is Eerste Pinksterdag, 2018. De zon staat hoog aan de hemel, vogels zingen in de tuin. Het is
zo’n ochtend die uitnodigt om er op uit te trekken en te genieten van de vrije dag. Even verderop is
het heerlijk fietsen langs de beek, die sinds kort weer door het landschap kronkelt. In de vorige eeuw
besloot men de beek recht te trekken, zodat het water sneller kon worden afgevoerd. Een saaie,
rechte beek met steile oevers was het resultaat. Een beek zonder kraak of smaak. Gelukkig bracht het
waterschap de beek weer in de oude staat terug.
Het water in de beek is helder en zit vol met ondergedoken waterplanten zoals waterpest, grof hoornblad en schedelfonteinkruid. De glooiend aflopende oevers zijn fraai begroeid met riet en lisdodde,
en in het water zijn er veel plaatsen waar vissen tussen kunnen schuilen en paaien. In het water
zwemmen snoeken, zeelten, ruisvoornen en kroeskarpers. Een sportvisser verderop weet er alles van,
hij heeft die ochtend al twee snoeken uit het water getild. De brede beek ligt dichtbij de stad, maar
het lijkt hier wel of je midden in de natuur bent, even weg van het drukke leven.
Een kronkelende beek waarin planten en dieren gedijen is over een tijdje één van de zichtbare voorbeelden van het werk dat wordt verzet om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. Samen met
de andere Europese landen gaat Nederland aan de slag om de waterkwaliteit op peil te brengen.
De afspraken daarover zijn vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het water moet
volgens de KRW schoner worden, giftige stoffen mogen niet meer in het water komen en de leefomgeving voor planten en dieren moet verbeteren.
De KRW heeft voor bijna iedereen gevolgen. Voor de landbouw, omdat zij het oppervlaktewater
moeten behoeden voor een overmaat aan meststoffen en bestrijdingsmiddelen en waar nodig de
oeverranden moeten beheren. Voor een groot aantal bedrijven die bepaalde stoffen niet meer in
het milieu mogen brengen. Voor de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de rioleringen en het
beperken van de overstorten. Voor de waterschappen die verantwoordelijk zijn voor de inrichting
en het beheer van het oppervlaktewater. En, niet te vergeten, voor de burgers. Zij moeten een deel
van de rekening voor het verbeteren van de waterkwaliteit betalen via de waterschapslasten en het
gemeentelijk rioolrecht. In ruil daarvoor kunnen we allemaal genieten van een mooiere omgeving om
in te wonen, recreëren en te werken.
Diverse overheden en bestuurslichamen zijn verantwoordelijk voor de invoering en uitwerking van
de Kaderrichtlijn Water. Op internationaal niveau geldt dat voor de internationale rivierencommissies
en de EU. Op nationaal niveau zijn dat de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting,
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Ruimtelijke Ordening en Milieu en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en op regionaal niveau de
provincies, de waterschappen en de gemeenten.
Zij moeten informatie verzamelen, doelen vaststellen, het overleg met maatschappelijke organisaties,
burgers en andere betrokkenen voeren en zo samen het beleid maken en de beheerplannen met
maatregelen invullen. Via formele inspraakprocedures kunnen burgers en andere belanghebbenden
deze plannen nog beïnvloeden,waarna de plannen met daarin de uit te voeren maatregelen worden
vastgesteld. Zo zijn de waterbeheerplannen het product van iedereen: we betalen er samen aan, we
bedenken het samen en we doen het samen zodat we samen kunnen genieten van schoner water en
een fraaiere natuur.
De Kaderrichtlijn moet de waterkwaliteit verbeteren in het ‘eigen’ land, maar moet er ook voor
zorgen dat landen die benedenstrooms liggen geen last meer hebben van de slechte waterkwaliteit in
hun buurland. Dat is voor Nederland goed nieuws. Door de invoering van de richtlijn kunnen landen
niet langer problemen van hun bord schuiven. Omdat veel van het Nederlandse water eerst door het
buitenland stroomt, hebben wij er profijt van als onze buren de waterkwaliteit verbeteren. Omgekeerd profiteren zij ervan als wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat vissen door vistrappen en andere
voorzieningen stroomopwaarts kunnen zwemmen.

Goede ecologische
		 en chemische toestand
In Nederland zijn er vooral problemen met de ecologie in en rond het water. Soms is het natuurlijk
evenwicht tussen planten en dieren verstoord of kunnen kwetsbare soorten niet overleven. Het water
kan te veel verontreinigd zijn met voedingsstoffen of giftige stoffen. Het kan ook zijn dat er geen
vestigingsplaatsen meer zijn omdat de beek is rechtgetrokken of omdat er harde en onnatuurlijke
oevers zijn aangelegd waardoor dieren niet in en uit het water kunnen en oevervegetatie zich niet
kan vestigen.
Voor zover het aan de buitenkant te zien is, staan hiernaast enkele voorbeelden van water dat kwalitatief onder de maat is en hoe het er straks uit kan gaan zien
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Stalen damwanden zonder groene oevers bieden
nauwelijks kansen voor de natuur.

Kenmerkend voor kanalen zijn de rechte lijnen. De
helderheid van het water en de ontwikkeling van de oevers
hangt af van het gebruik.

Hier is de waterkwaliteit slecht: dieren kunnen hierin
nauwelijks overleven.

Volop ruimte om te genieten!

Recreëren en wonen aan water met algenbloei is
niet leuk: het ziet er niet uit, het gaat stinken en kan
gezondheidsrisico’s opleveren.

Recreatie en wonen gaan goed samen met een goede
ecologische toestand.

Lozingen kunnen leiden tot massale vissterfte.

Vistrappen helpen vissen en andere dieren bij het
passeren van dammen en sluizen.

Hoe ver gaan we?
De Europese landen moeten zelf invullen wat zij verstaan onder een goede ecologische kwaliteit en
hoe zij die denken te bereiken. Er wordt natuurlijk wel getoetst of men daarmee aan de eisen van de
richtlijn voldoet. Voor al het water moeten de waterbeheerders beschrijven welke maatregelen nodig
zijn om aan de doelen te voldoen.
Nederland gaat maatregelen nemen waarmee mens en (water)milieu het meest zijn gediend, maar
die wel haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Soms zijn maatregelen zo kostbaar of moeilijk door te
voeren, dat het niet realistisch is die toch te nemen. Nederland heeft besloten dat dan ook niet te
gaan doen. Mede daarom zal het niet lukken al in 2015 klaar te zijn, zoals de richtlijn stelt. Nederland
zal gebruikmaken van de mogelijkheid de maatregelen gefaseerd uit te voeren en uiterlijk in 2027 aan
de normen te voldoen. Daarvoor moeten we overigens wel met redenen omkleed aangeven waarom
het niet lukt al in 2015 klaar te zijn.
De maatregelpakketten moeten de chemische kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater en de
ecologische kwaliteit van het water en de oevers verbeteren. Voor de eerste categorie geldt dat
Nederland nu al voor veel stoffen voldoet aan de normen. Dit geldt nog niet voor enkele PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, die vrijkomen bij de verbranding van brandstoffen), TBT
(Tributyltin, een middel om schepen vrij te houden van schelpen en dergelijke), koper, zink en enkele
gewasbeschermingsmiddelen. Ook moeten de landen maatregelen nemen die er toe leiden dat de
emissies en lozingen van een aantal gevaarlijke stoffen zo mogelijk tot nul dalen.
Naast een aantal concrete maatregelen die worden genomen voor afvalwaterzuiveringssinstallaties,
rioleringen en overstorten, zet Nederland via het bestaande beleid in op het verder terugdringen van
de emissies van verontreinigende stoffen. Ook hiervoor geldt dat ‘haalbaar en betaalbaar’ het uitgangspunt is. Of het lukt de doelen te halen, hangt in belangrijke mate af van de vraag of in Europees
verband maatregelen worden afgesproken die alle lidstaten verplicht moeten nemen en van de maatregelen die onze buurlanden nemen om verontreinigingen tegen te gaan. Omdat wij benedenstrooms
liggen, komen deze verontreinigingen immers in ons water terecht. Mede om die reden probeert
Nederland in grensoverschrijdend overleg gezamenlijk de verontreiniging van het oppervlaktewater
verder terug te dringen.
In de nu samengestelde maatregelpakketten ligt de nadruk op het verbeteren van de ecologische
kwaliteit. Met name de onnatuurlijke inrichting van de Nederlandse wateren en de voedselrijkdom
staan een goede kwaliteit in de weg.
De maatregelen zijn niet overal gelijk omdat de problemen en omstandigheden per gebied verschillen. In alle gebieden richten de maatregelen zich vooral op het herstel en de verbetering van de
inrichting van wateren en het beperken van de uitstoot van ongewenste stoffen uit afvalwaterzuiveringsinstallaties, riolering en overstorten.
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Dat gebeurt op veel manieren. Er komt bijvoorbeeld zo’n 8.000 kilometer natuurvriendelijke oever
bij en er wordt er gewerkt aan het opnieuw laten slingeren en kronkelen van beken en komen er
45 nevengeulen bij. Ruim 800 hectare uiterwaard wordt verlaagd. Er komen meer dan duizend vispassages bij. En om de voedselrijkdom van het oppervlaktewater te verminderen, verbeteren de
waterbeheerders de zuiveringsprestaties van 110 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook komt er een
mestvrije zone van in totaal 47.000 kilometer en wijzigt de landbouwfunctie op een gebied van zo’n
5.000 hectare. Ook wijzigt het zogenaamde doorspoelregime in 129 gebieden, wat wil zeggen dat
het (polder)water vaker van schoon en voedselarm water wordt voorzien.
In de Ex ante evaluatie KRW concludeert het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP, 2008. Ex ante evaluatie KRW) dat deze keuze van de waterbeheerders verstandig is. Zowel absoluut als relatief dragen
dit soort maatregelen het meest bij aan het realiseren van de KRW-doelstellingen,

Planning en proces
Er is de afgelopen jaren al veel werk verzet om de uitvoering van de KRW nationaal op stoom te
krijgen. Om te beginnen is de KRW vertaald naar nationale wetgeving. Daarna is een beschrijving
en knelpuntenanalyse op basis van de huidige kwaliteit vastgesteld. Vervolgens kregen de waterbeheerders de opdracht voor hun stroomgebied in kaart te brengen welke doelen en maatregelen voor
de waterlichamen noodzakelijk zijn en welk effect daarmee mogelijk is. Dit proces is aangestuurd in
analyseronden van grof naar fijn.
De waterbeheerders kregen in de decembernota 2005 verschillende varianten mee. Als referentie
gold wat er gebeurt als alle vastgestelde maatregelen volgens het ‘oude’ beleid worden uitgevoerd,
dus zonder de extra maatregelen die voor de KRW nodig zijn. Hier zijn vervolgens de maatregelen bijgeteld die volgens andere EU-verplichtingen nodig zijn. Denk hierbij aan de uitvoering van de richtlijn
stedelijk afvalwater en de nitraatrichtlijn. Hieruit resulteert een ‘basisvariant’.
De waterbeheerders hebben in hun plannen aangegeven wat er gebeurt indien slechts een beperkt
aantal maatregelen wordt genomen (de beperkte of lage variant), er aanzienlijke maatregelen volgen
(de forse of middenvariant, dit zijn de maximale en toch nog realistische maatregelen) en de maximale invulling (waarbij alles wat theoretisch denkbaar is uit de kast wordt gehaald).
In de decembernota 2006 is de opdracht verfijnd en aangegeven hoe de zogenaamde voorkeursvariant er uit zou kunnen zien. Deze is in 2007 uitgewerkt. Daarbij is op basis van de verschillende
varianten en mogelijke effecten bepaald welk pakket het meeste effect sorteert tegen (maatschappelijk) aanvaardbare kosten. Dit leidde in 2008 tot bestuurlijke afstemming binnen de verschillende
gebieden over het voorkeursalternatief voor doelen en maatregelen. Resultaat hiervan is dat er voor
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de rijks- en regionale wateren een maatregelenpakket op tafel ligt waarmee het mogelijk is in 2027 in
belangrijke mate te voldoen aan de verplichtingen van de KRW.
De inschattingen van de huidige kwaliteit en de effecten van te nemen maatregelen vormen de basis
voor de stroomgebiedbeheerplannen die 22 december 2008 als ontwerp de inspraak ingaan. Uiterlijk
22 december 2009 zal het formeel worden vastgesteld. In de stroomgebiedbeheerplannen staat een
inventarisatie van de bestaande situatie, een voorlopige indeling en typering van waterlichamen, een
beschrijving van de belasting van het water met verontreinigende stoffen, een economische analyse
van het watergebruik en een inschatting van de haalbaarheid van de doelen.
Dit is de grondslag voor de KRW-maatregelen en voor het te formuleren nationale beleid voor emissies, herstel en inrichting, waterkwantiteit en aanvullend nieuw beleid. De KRW bestaat uit een groot
aantal chemische en ecologische doelen. Uit de analyse door het MNP bleek dat met de nu voorgestelde maatregelen volledige realisatie van alle KRW-doelen niet mogelijk is. Voor sommige parameters is daarom doelverlaging nodig. Hoewel volgens de KRW in principe in 2015 het doel (de
goede ecologische en chemische toestand van de wateren) zou moeten zijn gerealiseerd, biedt de
richtlijn de mogelijkheid de noodzakelijke maatregelen gefaseerd uit te voeren tot 2027. Deze fasering
moet Nederland vooraf in het eerste stroomgebiedbeheerplan aangeven en motiveren. Nederland
zal gebruikmaken van de mogelijkheid van fasering tot 2027. Daarbij zal de komende jaren worden
onderzocht of met de uitvoering van nieuwe kosten-effectievere maatregelen de mate van doelrealisatie verder kan worden vergoot. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat ondersteunt dit onderzoek met het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water, waarvoor 75 miljoen euro beschikbaar wordt
gesteld. Uiteindelijk wordt in 2021 vastgesteld welke doelen niet haalbaar zijn en in welke mate deze
naar beneden moeten worden bijgesteld.
Fasen:

2000

Mijlpalen :

2001
categorisering,
waterlichamen en
risico-analyse
Doelstellingen en
monitoring
Onderhandeling,
afwegingen
en SGBP

Vrij feitelijke
beschrijving en
analyse

2002
2003
2004

Rapportage risico-analyse

2005
2006

operationele monitoring

2007

publiceren. waterbeheerkwesties

2008
2009

Bestuurlijk/politieke
afweging en
besluitvorming

Stroomgebiedsbeheerplan

2010
2011
Uitvoering en
doelbereiking

2012

maatregelen in uitvoering

2013
2014
2015
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1e termijn doelbereiking

Uitvoering en evaluatie

Maatschappelijke Kosten
Baten Analyse
Voor de stroomgebiedbeheerplannen en om eventuele faseringen of verlagingen van de doelstellingen te kunnen onderbouwen, is een goede afweging van kosten van maatregelen en de daarmee
te bereiken doelen en eventuele baten van groot belang. Hiervoor is het nodig zo exact mogelijk
te weten wat de effecten en kosten zijn van het huidige beleid en van de aanvullende maatregelen
daarop.
Het primaire doel van de KRW is te zorgen voor chemisch schoon en ecologisch gezond water.
Dit doel staat los van de vraag of dit ook in voldoende mate baten oplevert die in euro’s zijn uit te
drukken. Het is mooi meegenomen als dit wel het geval is, maar zeker geen voorwaarde.
Neem het streven om de zalm weer terug te krijgen in de Rijn. Dat is niet bedacht om er geld mee te
verdienen, maar als de resultante van een beleid om de rivier weer schoon en ecologisch gezond te
maken, inclusief mogelijkheden voor vissen om zich te verschuilen en stroomopwaarts te trekken.
In de afweging van maatregelen is het mogelijk de voorkeur te geven aan maatregelen die meer baten
opleveren dan andere. Als zich duidelijke baten voordoen, zijn die maatregelen mogelijk kosten-effectiever. Hoe dan ook staat vast dat het schoner en ecologisch gezonder maken van oppervlaktewater
vele voordelen heeft, die niet altijd in geld zijn uit te drukken.

Kosten
De regionale waterbeheerders en Rijkswaterstaat hebben uitgerekend hoeveel de maatregelen zullen
gaan kosten. Bij een eerste globale inschatting van de kosten in 2006 ging men ervan uit dat er zo’n
9 miljard euro nodig zou zijn om de doelen van de KRW in belangrijke mate te realiseren. Het was
van meet af aan duidelijk dat die berekening waarschijnlijk op een te hoog bedrag was uitgekomen.
Zo was er onvoldoende rekening mee gehouden dat veel maatregelen die toch al worden genomen,
ook bijdragen aan het halen van de KRW-doelen.
In 2008 is geschat dat er tot 2027 circa 1,9 miljard euro extra nodig is voor de uitvoering van de
nu voorgenomen maatregelen. Dat bedrag is relatief laag omdat veel maatregelen kunnen worden
gecombineerd met andere al eerder voorgenomen maatregelen, bijvoorbeeld voor het waterbeheer
om wateroverlast te voorkomen of de ontwikkeling van natuur.
Als een waterbeheerder de loop van een beek aanpast om te voorkomen dat er bij hevige regenval
wateroverlast optreedt, kost het weinig extra geld om en passant de oevers glooiender en natuurvriendelijker in te richten. Zo zijn er veel meer voorbeelden van bestaande maatregelen die direct of
indirect meehelpen aan het halen van de KRW-doelen.
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In totaal gaat het tot 2027 om een investering van 7,1
miljard euro voor de uitvoering van nieuwe en eerder
vastgestelde maatregelen: 1,7 miljard euro voor de rijkswateren en 5,4 miljard euro voor de regionale wateren.
De bedragen kunnen nog wel veranderen, onder andere
omdat niet precies duidelijk is hoe de maatregelen die de
komende jaren worden genomen gaan uitpakken. Als de
effecten daarvan mee- of tegenvallen zijn de jaren daarna
minder of meer investeringen nodig.
Alle maatregelen die nodig zijn voor de regionale wateren
worden betaald uit de opbrengsten van de waterschapsbelastingen. Jaarlijks gaan deze hierdoor stijgen met 0,7%.
Ten opzichte van vandaag, betalen we in 2027 gemiddeld
een 13% hogere rekening van het waterschap.

Wat levert het ons op?
De KRW moet in de eerste plaats
zorgen voor een betere kwaliteit
van het water. Dat is straks te zien
ín het water – bijvoorbeeld omdat
het schoner is of omdat vissen er
zich beter in thuis voelen – en bíj
het water. Denk bijvoorbeeld aan
mooiere oevers, met meer verschillende planten of aan meertjes die
zo mooi zijn dat het heerlijk is om
er in te vissen of op te zeilen. Of
denk aan het woongenot, dat toeneemt omdat het water in de buurt
schoner en aantrekkelijker is.
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Daardoor kunnen we straks meer genieten van een mooie woon- en werkomgeving en zijn er dichtbij
huis volop mogelijkheden om te recreëren en te genieten van een mooie dag. Het levert ons daarmee
dus ook ‘profijt’ op, omdat het nu eenmaal prettig is als het goed gaat met de natuur om ons heen.
Dit ‘levensgeluk’ is niet of nauwelijks in geld uit te drukken. Daarmee is het belang van deze voordelen echter niet minder groot.
In Nederland is er bijna geen water dat nu al
perfect is. Diverse chemische doelstellingen
worden wel gehaald, maar vrijwel al het water
schiet tekort op één van de andere punten.
Voorbeelden daarvan zijn hiernaast te zien.
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Opbrengsten in euro’s
Naast de minder goed in geld uit te drukken baten, zijn
er mogelijk andere opbrengsten die wel euro’s opleveren.
Indien bijvoorbeeld een aantal verontreinigingen uit het
water verdwijnt, dalen wellicht de kosten voor de waterzuivering bij de bereiding van drinkwater en het gebruik
van oppervlaktewater als grondstof voor bedrijven. Als
de waterkwaliteit verbetert, kan de landbouw meer en
goedkoper oppervlaktewater gebruiken in plaats van
drinkwater om de akkers te besproeien en het vee te laten
drinken. En als het water schoner is en er mooier uitziet,
dan is het aantrekkelijker om er bij in de buurt te wonen
en te recreëren.
De kennis ontbreekt op dit moment om een goede
inschatting van deze opbrengsten te maken. Eerder is
geprobeerd bijvoorbeeld de waardering door burgers
voor ‘wonen aan schoon water’ te berekenen zoals die tot
uiting komt in de huizenprijzen en de kostenbesparing op
de waterrekening van landbouwbedrijven door te rekenen. De uitkomsten hiervan blijken echter niet
betrouwbaar genoeg.
De komende jaren zal met onderzoek worden geprobeerd methoden te bedenken waarmee het wel
mogelijk is de opbrengsten beter boven water te krijgen. Eenvoudig is dat niet, daarom zal het zeker
enkele jaren duren voor we meer zicht hebben op de opbrengsten in euro’s.
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Kwaliteit
voor nu en later
Duidelijk is dat de uitvoering van de Kaderrichtlijn
Water ons niet alleen geld gaat kosten, maar ook
veel gaat opleveren. De richtlijn is in de eerste plaats
bedoeld om het water en het milieu te beschermen
en te verbeteren. Dat is niet alleen gunstig voor de
planten en dieren in en om het water maar draagt
ook bij aan een prettiger leefklimaat en aantrekkelijker leefomgeving voor ons allemaal. Al kunnen we
niet volledig becijferen om hoeveel het in harde euro’s
gaat, is op voorhand wel duidelijk dat een betere
waterkwaliteit ons veel oplevert.

Schoner en mooier water is waardevol.
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Colofon:
Deze uitgave over de baten van de Kaderrichtlijn Water
is een uitgave van Rijkswaterstaat Waterdienst,
Zuiderwagenplein 2, 8224 AD Lelystad.
Postadres: Postbus 17, 8200 AA Lelystad.

Voor meer informatie:
www.kaderrichtlijnwater.nl

Voor vragen:
www.helpdeskwater.nl
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