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Wat is de programmatische aanpak? 
De voordelen in theorie 

•  De programmatische aanpak is een manier om de doelstellingen van het 
waterbeheer te bereiken 
 

•  Verplicht op grond van Europese waterrichtlijnen 
 

•  Was al gebruikelijk in Nederland 
 

•  Voordelen in theorie: 
 
–  Geeft flexibiliteit omdat het totaal aan maatregelen zorgt voor het 

gewenste resultaat  
–  Daarvoor is een paar jaar tijd 
–  Voorkomt dat ‘Nederland op slot gaat’ 
–  Voorkomt dat de lasten eenzijdig op één of enkele partijen rusten 



Inhoudelijke doelstellingen 

–  Verbeteringen chemische & ecologische toestand  
koelwaterlozingen, vismigratie, natuurverbetering, lozingen 
mest & bestrijdingsmiddelen, herinrichting waterlopen 

 
–  Verbeteren beheer overstromingsrisico’s  

 dijkversterking, bergingsgebieden, peilbeheer in 
veenweidegebieden, betere relatie met landgebruik 

 
–  Zoetwatervoorziening  

 verdrogingsbestrijding: zoet water verdelen tussen 
veiligheid(dijken), landbouw, drinkwater, natuur, industrie en 
huishoudens 



Hoe werkt de programmatische aanpak? 

1.  Waterbeheerdoelen vaststellen in normen o.b.v. Waterwet en 
waterplannen van rijk, provincies en waterschappen (2009) 
 

2.  Nodige maatregelen vaststellen om deze doelen te bereiken en opnemen 
in maatregelenprogramma (2009) 
 

3.  Verdelen van de maatregelen over de verschillende sectoren  
 

4.  Bepalen wanneer welke maatregelen worden genomen 
 

5.  Maatregelen verplicht operationeel binnen drie jaar 
 

6.  Eventueel beroep op uitzonderingsbepalingen KRW en BKMW 2009 
 

7.  Monitoring 
 

8.  Zonodig aanscherpen maatregelen 
 

9.  Tussentijdse aanpassing maatregelenprogramma of na 6 jaar 



Valkuilen in de praktijk (I) 
•  Worden voldoende maatregelen genomen? 

Nederland doet een onevenredig snel en groot beroep op de uitzonderingen, 
zeker wat betreft de eisen aan de ecologische tostand (mest, 
bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen, herinrichting waterlopen en 
peilbeheer).  

 
•  Worden de goede maatregelen genomen? 

–  Hebben de maatregelen het juiste effect? (bijvoorbeeld natuurvriendelijke 
oevers, combinatie met natuurherstel/Natura 2000) 

–  Zijn de maatregelen wel gerelateerd aan de oorzaken van een probleem? 
–  Zijn de maatregelen proportioneel wb de kosten? 

 
•  Worden de maatregelen billijk & conform KRW (artikel 4 & 11) over de 

verschillende sectoren verdeeld? 
 
•  Worden de kosten billijk & conform KRW (artikel 9) verdeeld? 

 (Ingebrekestelling vanwege onjuiste en onvolledige kostenterugwinning) 



Valkuilen in de praktijk (II) 

•  Juiste uitleg van begrippen in de KRW? 
–  Geen achteruitgang:  

vergelijk ABRvS 13 april 2011, M en R 2011/165 (Nieuwe Meer) en 
Rb Maastricht 13 juli 2011, M en R 2011/170 gevolgd door ABRvS 8 
februari 2012, nr. 201109027/1/A4, LJN: BV3249  
(Waterkrachtcentrale Borgharen) t.a.v betekenis programmatische 
aanpak 

•  Reikwijdte milieukwaliteitseisen (alleen aangewezen waterlichamen of alle 
wateren) 

 
•  Mogelijkheden aanvullende eisen te stellen in algemene regels als niet aan 

de waterkwaliteitseisen wordt voldaan, zie ook “Algemeen geregeld is goed 
geregeld? M&R 2011/9, p. 576-585. 

 
•  Betekenis van ‘onevenredige kosten’ bij beroep op uitzonderingen 



Valkuilen in de praktijk (III) 

•  Bezuinigingen vanwege de crisis 
 
•  Veel maatregelenprogramma’s worden aangepast: 

 
–  van het Rijk (Kierbesluit, van belang voor natuur/vismigratie 

>> relatie met waterkrachtcentrale Borgharen en 
zoetwatervoorziening landbouw) 
 

–  van de waterschappen (Vallei en Eem: terugbrengen 
ecologische verbindingszones & natuurvriendelijke oevers 
omdat provincies niet meer mee betalen voor het ‘natuurdeel’) 



Mogelijke oplossingen  

•  Tussentijds herzien of na 6 jaar aanpassen van de plannen en 
programma’s 
 

•  Nemen van alternatieve maatregelen om ecologische kwaliteit en 
kwantiteit (peilbeheer/verdroging) te verbeteren, zoals: 

•  Aanscherpen generiek mest- en bestrijdingsmiddelenbeleid 
•  Aanscherpen mogelijkheden maatwerkvoorschriften / aanvullende 

eisen in algemene regels 
•  Aanscherpen keuren ten behoeve ecologie (vergelijk de zones voor 

overstromingsbeheer langs dijken) >> geen schadevergoeding of 
compensatie! 

•  Scherpere kostenterugwinning bijvoorbeeld tav gebruik zoet water 
en vervuiling door ‘diffuse bronnen’.  



Risico’s 

•  Indien alleen minder maatregelen worden genomen en niet aan de 
eisen van KRW wordt voldaan, werkt de programmatische aanpak 
niet. 
 

•  Voor Europa geldt dat doelen moeten worden gehaald 
 

•  Nederland heeft alle uitzonderingen al ‘opgemaakt’, er is geen 
ruimte meer om nog een beroep te doen op ‘de crisis’ 
 

•  Bij een eventuele veroordeling door Hof van Justitie is er geen 
ruimte meer voor eigen ‘Nederlandse aanpak’, vergelijk de situatie 
na veroordeling wegens niet voldoen aan Nitraatrichtlijn.  


