
Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 

Europees beleid 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is sinds 2000 van kracht en schrijft voor dat in 2015 

alle waterlichamen een "goede ecologische toestand" (GET), en voor sterk 

veranderde/kunstmatige wateren een "goed ecologisch potentieel" (GEP) moeten hebben 

bereikt. De chemische toestand moet voor alle waterlichamen (natuurlijk en kunstmatig) in 

2015 goed zijn.  

 

Nationaal Beleid 

Het Rijk, de provincies, de gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben op 25 juni 

2008 een geactualiseerde versie van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBWActueel) 

ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd voor een duurzame en klimaatbestendige 

waterhuishouding in Nederland. In de afgelopen vijf jaar is een groot deel van de gemaakte 

afspraken in het oorspronkelijke NBW inmiddels uitgevoerd. De NBWpartijen gaan nu 

gezamenlijk verder met de uitvoering van de nieuwe afspraken in het akkoord, onder meer 

over klimaatveranderingen, de stedelijke wateropgave en de ontwikkelingen in woningbouw 

en infrastructuur. Ook is er meer aandacht voor de implementatie van de Kaderrichtlijn 

Water. Het NBW heeft tot doel om in de periode tot 2015 de waterhuishouding in Nederland 

op orde te brengen en te houden en te anticiperen op klimaatverandering. 

 

Provinciaal beleid 

Een belangrijk punt in de huidige denkwijze over het waterbeheer is de afstemming met de 

ruimtelijke ordening. In het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 is het provinciale beleid voor 

Ruimte, Milieu en Water opgenomen. De nadruk ligt op de bestrijding van wateroverlast in 

het binnendijks systeem, maar het geheel wordt zo integraal mogelijk benaderd. Water van 

buitenaf, verdroging, verzilting, waterkwaliteit, bodemdaling, watertekort en stedelijk 

waterbeheer komen ook ruim aan bod. 

Verder heeft de provincie haar grondwaterbeleid opgenomen in het grondwaterbeheersplan 

2002-2007. Het belangrijkste doel hierin is de zorg voor voldoende grondwater met een 

kwaliteit die geschikt is voor de (locatiegebonden) functies die ervan afhankelijk zijn. De 

provincie bewaakt de kwaliteit en de kwantiteit van het grondwater binnen haar 

provinciegrenzen. Het is van belang om het gebruik van grondwater, ten behoeve van 

grondwateronttrekkingen, te reguleren en het grondwater te beschermen. Speerpunten 

daarbij zijn: 

 het voorkomen dat wordt ingeteerd op de voorraad zoet grondwater; 

 het voorkomen van verdroging; 

 het tegengaan van verzilting.  

 

Deze plannen tezamen vormen het toetsingskader voor vergunningverlening en andere 

werkzaamheden in het kader van de Grondwaterwet en de Wet bodembescherming. 

 

Beleid waterbeheerder 

In het Waterbeheerplan 'Met het water mee II' staat het waterschapsbeleid en de 

maatregelen om zowel de waterkwantiteit als kwaliteit op orde te brengen. Het gaat om de 

doelen op de (middel)lange termijn. Samenwerking met gemeenten en andere partijen staat 

centraal. De speerpunten zijn:  

 water in de stad; 

 afvalwaterinzameling en verwerking; 

 waterplannen voor het buitengebied (gebiedsgerichte aanpak).  

 



 

 

 

 

 

 

 


