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Kaderrichtlijn Water op hoofdlijnen
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is gericht op de bescherming van oppervlakte- en grondwater.
De KRW heeft als doel een goede waterkwaliteit in alle KRW-waterlichamen in Europa. En dus ook
in het gebied van Waterschap Noorderzijlvest. Dat geldt zowel voor het grondwater als voor het
oppervlaktewater. Voor het grondwater zijn de provincies verantwoordelijk; de waterschappen voor het
oppervlaktewater.
De uitvoering van de KRW gebeurt op
het niveau van deelstroomgebieden. Het
beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest
ligt in de deelstroomgebieden Rijn-Noord en
Nedereems. Binnen de deelstroomgebieden zijn
oppervlaktewaterlichamen aangewezen, de KRWwaterlichamen. Waterschap Noorderzijlvest heeft
15 KRW-waterlichamen in zijn gebied.

de periode 2022-2027 weer. Uitvoering van de
maatregelen zorgt ervoor dat we één van de
belangrijkste opdrachten voor de komende jaren
om schoon en gezond oppervlakte- en grondwater
realiseren: onze waterlichamen laten voldoen aan
de Europese Kaderrichtlijn Water.

De KRW kent drie planperiodes van zes jaar: 20102015, 2016-2021, 2022-2027. Voor elk van

In 2020 hebben we gebiedssessies gehouden.
We hebben gesproken met diverse organisaties
en bedrijven over doelen voor de waterkwaliteit
en over mogelijke maatregelen. Zij leverden
ons nieuwe ideeën en tips. Die opbrengst was
input voor de Notitie Kaderrichtlijn Water 20222027. Daarin staat ook welke maatregelen we
als mogelijkheid zien om de waterkwaliteit te
verbeteren: het ontwerp-maatregelenpakket. In
augustus 2020 heeft het algemeen bestuur van
Waterschap Noorderzijlvest akkoord gegeven op
deze notitie en het ontwerp-maatregelenpakket.

die planperiodes wordt een pakket maatregelen
vastgesteld. De derde en laatste planperiode komt
eraan. Dat betekent dat er in de twee planperiodes
hiervoor al veel maatregelen uitgevoerd zijn.
De derde periode is de laatste mogelijkheid om
maatregelen uit te voeren. In 2027 moeten de
doelen behaald zijn.
De doelen en maatregelen staan per waterlichaam
beschreven in KRW-factsheets. Alle factsheets
samen vormen de basis voor de landelijke
stroomgebiedbeheerplannen en voor het eigen
waterbeheerprogramma van Noorderzijlvest.
In een notitie heeft het waterschap de basis
gelegd voor het ‘vullen’ van de factsheets en het
stroomgebiedbeheerplan 2022-2027. De notitie
geeft de koers, de maatregelen en kosten voor

In gesprek over waterkwaliteit

In 2021 praten we graag verder over de
waterkwaliteitsdoelen en de ontwerp-maatregelen
voor de KRW in meerdere (online-)bijeenkomsten.
Dat doen we nu met alle inwoners en organisaties
die ideeën hebben over de maatregelen die we
van plan zijn uit te voeren. Met welke maatregelen
kunnen we de waterkwaliteit verbeteren? Welke

slimme combinaties van maatregelen zijn mogelijk
voor het verbeteren van de waterkwaliteit? En
welke als aanpak bij droogte en het tegengaan van
wateroverlast?
Deze gesprekken leiden tot het opstellen van
een definitief pakket aan maatregelen. De
provincies Drenthe en Groningen beslissen
daarover. Zij leggen in het voorjaar van 2021 het
maatregelenpakket ter inzage.

De waterkwaliteitsdoelen gaan deel uitmaken
van het regionaal waterprogramma 20222027. Wij nemen de maatregelen op in
het waterbeheerprogramma 2022-2027.
In het najaar van 2021 volgt de definitieve
besluitvorming. Daarna kunnen we in 2022 van
start met de voorbereiding en de uitvoering van de
maatregelen.

TIJDLIJN KADERRICHTLIJN WATER
2000

KRW van kracht
2009

Start uitvoering KRW-planperiode 1
2016

Start uitvoering KRW-planperiode 2
2020

Gebiedssessies met organisaties en bedrijven
Maatregelen KRW-planperiode 3 in ontwerp klaar
2021

In gesprek over ontwerp-maatregelen KRW-planperiode 3
Provincies en waterschappen leggen ontwerp-maatregelenpakket ter inzage
Provincies stellen regionaal waterprogramma vast
Waterschappen stellen waterbeheerprogramma vast
2022

Minister I&W stelt de landelijke stroomgebiedbeheerplannen vast
Start uitvoering KRW-planperiode 3
2027

Uitvoering KRW-planperiode 3 klaar

Meer informatie over de Kaderrichtlijn Water leest u in één van onze andere vier KRW-brochures.
Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via (050) 304 8908 of info@noorderzijlvest.nl.
Deze brochure is een uitgave van Waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen. Februari 2021.

