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Reacties van de ICBR/het Coördineringscomité Rijn op 
de zienswijzen t.a.v. het concept van het 

stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 van het 
internationaal stroomgebiedsdistrict Rijn 

 
 
 

Het ICBR-secretariaat heeft tussen 15 april en 15 oktober 2021 twee zienswijzen t.a.v. 
het concept van het stroomgebiedbeheerplan (SGBP) 2022-2027 van het internationaal 
Rijndistrict (deel A) ontvangen. Het gaat om een zienswijze van de Water- en 
Scheepvaartadministratie van de Duitse Bond (WSV) en een gezamenlijke zienswijze van 
de Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland en de Arbeitskreis Wasser im 
Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e. V. (BBU/BUND). 

 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van hoe er met de zienswijzen 
werd omgegaan. 

 

Leeswijzer: 
Citaten uit het SGBP zijn cursief gedrukt. 

Nieuwe teksten zijn geel gemarkeerd. 

De paginanummers in de eerste kolom hebben betrekking op de conceptversie van het 
SGBP, die in april 2021 werd gepubliceerd. 
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Pagina Organisatie Zienswijze Reactie Effect op het SGBP 

9 BBU/BUND Voor het internationaal Rijndistrict is klimaatverandering niet opgenomen als een belangrijke 
waterbeheerskwestie. Hoe hebben de lidstaten dit aangepakt? DE heeft de tot nu toe vastgestelde 
kwesties in het derde SGBP aangevuld met klimaatverandering. 

Hoewel klimaatverandering formeel niet 
wordt genoemd als een belangrijke 
waterbeheerskwestie, bevat het SGBP van 
het internationaal Rijndistrict in diverse 
hoofdstukken talrijke verwijzingen naar de 
klimaatverandering. 

 

De op een na laatste alinea wordt als volgt 
aangepast: 

De klimaatverandering is van invloed op alle 
beheerskwesties. Bij de totstandbrenging van 
het derde stroomgebiedbeheerplan (2022-2027) 
van het internationaal Rijndistrict is er rekening 
gehouden met de gevolgen van de 
klimaatverandering, zoals veranderingen in het 
afvoerregime van de Rijn met o.a. meer 
hoogwatergebeurtenissen, langer aanhoudende 
laagwatersituaties en hogere 
watertemperaturen. 

14 BBU/BUND Veel grote industriële bedrijven en chemieparken (een aanzienlijk deel van de totale chemische 
productie in de wereld vindt plaats in het Rijndistrict) hebben hun eigen 
afvalwaterzuiveringsinstallatie, die minstens voldoet aan de huidige stand van de techniek. 

Klopt dit "minstens voldoet aan de huidige stand van de techniek"? 

Niet aanpassen, correcte uitspraak. Geen gevolgen 

14 BBU/BUND Echter, op veel plaatsen zijn de gevolgen (lozing van bemalingswater) nog steeds duidelijk in de 
gegevens en in de enorme gevolgen voor het grondwater te zien. 

 Gewijzigd overgenomen: 

Echter, op veel plaatsen zijn de gevolgen nog 
steeds duidelijk in de gegevens te zien, vooral 
met betrekking tot het grondwater. 

14 BBU/BUND Klimaatveranderingen hebben gevolgen voor de waterhuishouding van de omgeving, de 
waterecologie, de hoogwaterveiligheid, de drinkwatervoorziening, de scheepvaart, op industriële 
activiteiten en de landbouw. 

 Gewijzigd overgenomen (andere volgorde): 

Klimaatveranderingen hebben gevolgen voor de 
waterhuishouding, de waterecologie, de 
hoogwaterveiligheid, de drinkwatervoorziening, 
de scheepvaart, industriële activiteiten en de 
landbouw. 

14 BBU/BUND Bij hoge afvoeren of baggerwerkzaamheden, onder andere voor de scheepvaart, kan van 
opgewerveld sediment een kortdurende belasting uitgaan. 

En momenteel ook door overstromingen. 

De gevolgen van de overstromingsramp in 
juli 2021 voor de waterkwaliteit worden 
momenteel nog onderzocht. Hierover kunnen 
nog geen uitspraken worden gedaan.  

Niet overgenomen 

15 BBU/BUND Als gevolg van [...] is het natuurlijke leefgebied aan de Rijn en zijn zijrivieren duidelijk kleiner 
geworden en zijn veel ecologische functies van deze levensader beperkt. 

 Overgenomen 

18 BBU/BUND Als gevolg hiervan is er tegenwoordig nog maar nauwelijks sprake van structuurrijkdom en 
ontbreekt het aan belangrijke morfologische elementen, die nodig zijn voor soortendiversiteit en 
intacte levensgemeenschappen. 

 Gewijzigd overgenomen: 

Als gevolg hiervan is er tegenwoordig veel 
minder structuurrijkdom en ontbreekt het aan 
belangrijke morfologische elementen, die nodig 
zijn voor soortendiversiteit en intacte 
levensgemeenschappen. 

19 BBU/BUND Noemenswaardige wateronttrekkingen voor de drinkwaterbereiding vinden plaats uit het 
Bodenmeer en in de Rijndelta. 

Navragen wat er bedoeld wordt met noemenswaardig. 

De wateronttrekking is niet significant in de 
zin van de Kaderrichtlijn Water, maar wordt 
wel genoemd in het SGBP. 

Geen gevolgen 

19 BBU/BUND Door intensieve, begeleidende monitoring en lokaal effectieve maatregelen (bijv. infiltratie) wordt 
grotendeels voorkomen dat er schadelijke effecten optreden op grondwaterafhankelijke 
terrestrische ecosystemen [...] 

Door de monitoring worden schadelijke 
effecten in beeld gebracht en desbetreffende 
maatregelen genomen. 

Niet overgenomen 
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19 BBU/BUND [...] de normalisatie en bedijking van de rivier over lange trajecten en de daaropvolgende 
kanalisatie hebben geleid tot [...] de verdwijning van leefgebieden van vissen en andere bewoners 
van de wateren, de verdieping van de rivierbedding [...] (voorheen: vishabitats en verlaging van 
de rivierbedding) 

[...] het grote aantal stuwen belemmert de ecologische passeerbaarheid van het Rijnsysteem 
aanzienlijk (zie kaarten K 7 en K 8 hieronder) [...] stroomopwaarts is slechts een klein deel 
passeerbaar voor vissen [...]   

(hier stond eerst trekvissen) 

 Gewijzigd overgenomen: 

[...] de normalisatie en bedijking van de rivier 
over lange trajecten en de daaropvolgende 
kanalisatie hebben geleid tot [...] de verdwijning 
van leefgebieden voor vissen en andere 
aquatische organismen, de verdieping van de 
rivierbedding [...]  

 

20-21 BBU/BUND OUD: Migratiebarrières met een lagere valhoogte en met opwekking van hydro-elektriciteit kunnen 
ook een probleem vormen voor stroomafwaarts trekkende vissen. 

NIEUW: Migratiebarrières met een lagere valhoogte en met opwekking van hydro-elektriciteit zijn 
ook een probleem voor stroomafwaarts trekkende vissen. 

 Gewijzigd overgenomen: 

Voor stroomafwaarts trekkende vissen kunnen 
precies migratiebarrières waar met een lagere 
valhoogte hydro-elektriciteit wordt opgewekt 
vaak een probleem vormen. (Overlapping met 
wijzigingen van de delegaties) 

25 BBU/BUND Uit tabel 3 blijkt dat de rwzi's met de grotere ontwerpcapaciteiten gelijk zijn verdeeld over deel A-
wateren (met een deelstroomgebied > 2.500 km²) en deel B-wateren (alle overige wateren). 

Vraag: Waaruit blijkt dat? 

Deze uitspraak is correct en is slechts een 
algemene beschrijving. De tabel met de 
precieze gegevens is opgenomen en kan 
eventueel worden aangehaald. 

Geen gevolgen 

28 BBU/BUND Recent onderzoek (zie hoofdstuk 4) heeft uitgewezen dat van de 15 Rijnrelevante stoffen arseen, 
koper, zink en PCB's op meerdere meetlocaties (zie bijlage 2) een probleem vormen. 

Opmerking: De metalen kunnen ook uit de ondergrond worden opgelost als gevolg van een 
overschot aan nitraat (zie onderstaande opmerkingen). 

Op deze plaats wordt alleen een overzicht 
van de overschrijdingen gegeven. 

Niet overgenomen 

35 BBU/BUND Vergelijkbare effecten doen zich voor als gevolg van te hoge nitraatlozingen in de bovengrond en 
het grondwater. Op die plaatsen waar, zoals op de linkeroever van de Duitse Nederrijn en in het 
Münsterland, in de ondergrond veel pyriet vóórkomt, gepaard met verschillende zware metalen 
zoals nikkel, worden de zware metalen als gevolg van de redox-reacties die dan ontstaan, 
gemobiliseerd en komen ze niet alleen in het grondwater terecht, maar via drainage en vooral via 
het grondwater ook in het oppervlaktewater. Naar onze mening is het probleem tot dusver 
aanzienlijk onderschat en niet adequaat aangepakt, hoewel de effecten zeker niet "alleen" de 
aquatische levensgemeenschap betreffen, maar ook de kwaliteit van het drinkwater (grondwater 
en oppervlaktewater).  

Mede in samenhang met de aangetoonde arseenbelasting wordt betwijfeld of deze hoofdzakelijk 
afkomstig is van geogene bronnen. Zoals blijkt uit een masterscriptie aan de Ruhr-Universität 
Bochum, wordt arseen opgelost door middel van pyrietoxidatie, die wordt veroorzaakt door hoge 
nitraatlozingen. Bij een laag redoxpotentiaal is arseen mobiel. Bij een reducering van het 
redoxmilieu wordt het gemobiliseerd. Daarnaast leidt mest tot een accumulatie van arseen. 
Daarnaast leidt mest tot een accumulatie van arseen. Niet alleen zit er arseen in mest, waardoor 
dit op de landbouwgrond terechtkomt, maar ook zorgt arseen voor een hoger DOC-gehalte, 
hetgeen leidt tot een vermindering van de sorptie en dus het vrijkomen van arseen. 

Het tekstvoorstel past niet in het hoofdstuk 
over het bruinkoolgebied en is internationaal 
gezien niet relevant.  

Niet overgenomen 

36 WSV Voorgestelde aanpassing van de tekst wegens de te algemene strekking ervan: 

OUD: De watertemperatuur stijgt over het algemeen als gevolg van klimaatverandering (zie 
hoofdstuk 2.4). 

NIEUW: In de toekomst valt een verdere stijging van de watertemperatuur te verwachten als 
gevolg van de effecten van de klimaatverandering. 

 Overgenomen 

In de toekomst valt een verdere stijging van de 
watertemperatuur te verwachten als gevolg van 
de effecten van de klimaatverandering (zie 
hoofdstuk 2.4). 

38 BBU/BUND Tijdens bijzonder warme zomers met extreem lage afvoeren kan de watertemperatuur door de 
gecombineerde werking van de luchttemperatuur en lozingen van koelwater zodanig stijgen dat er 
negatieve effecten te verwachten zijn op het aquatisch ecosysteem. 

 Overgenomen 
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40 WSV Hogere luchttemperaturen (tot 2100 bedraagt de geprojecteerde stijging +2 °C tot +4 °C) zorgen 
verder ook voor hogere watertemperaturen. 

Uit deze passage blijkt niet naar welke bron deze uitspraak verwijst. 

De bronnen worden vermeld in voetnoot 47 
en 48. 

Geen gevolgen 

41 BBU/BUND Moeten de rampzalige overstromingen van juli 2021 op deze plaats of elders worden genoemd? Als reactie op de extreme overstromingen in 
juli 2021 zijn er in het 
overstromingsrisicobeheerplan nieuwe 
teksten opgenomen. Op meerdere plekken in 
het SGBP wordt verwezen naar het ORBP. 

De gevolgen van de overstromingsramp in 
juli 2021 voor de waterkwaliteit worden 
momenteel nog onderzocht. Hierover kunnen 
nog geen uitspraken worden gedaan.  

Geen gevolgen 

44 BBU/BUND In hoofdstuk 4 moeten enkele tekortkomingen (effecten van stuwpanden in de Neckar, de Main en 
de Moezel op de nutriëntenbelasting, zuurstoftekorten alsmede effecten van de 
klimaatverandering) duidelijker worden benoemd. 

De gevolgen van menselijke activiteiten en 
belastingen worden beschreven in hoofdstuk 
2. 

Geen gevolgen 

47 BBU/BUND Wij stellen voor op deze plaats te vermelden dat er in de Rijn tekortkomingen waren bij de 
parameters zuurstof, totaal-P en ammonium-N. Hier wordt duidelijk de ondersteunende functie van 
de fysisch-chemische parameters benadrukt, hoewel de Europese Commissie had gevraagd om 
MKN vast te stellen in plaats van oriënteringswaarden voor deze parameters, en om deze als 
zodanig te behandelen. Tegelijkertijd hebben aquatisch biologen geconstateerd dat een goede 
ecologische toestand niet wordt bereikt in riviertrajecten waar de algemene fysisch-chemische 
parameters tekortkomingen vertonen. Is er intussen overeenstemming met de Europese 
Commissie? 

 Gewijzigd overgenomen: 

Bij de algemene fysisch-chemische elementen 
worden de nationale oriënteringswaarden voor 
opgelost zuurstof, watertemperatuur, chloride, 
totaal-stikstof, ortho-fosfaat-fosfor en totaal-
fosfor op enkele locaties niet nageleefd (zie 
bijlage 2). 

53 BBU/BUND Voor de parameter chloride is er sprake van overschrijdingen op de meetlocatie in de Moezel bij 
Palzem, aan de monding van de Lippe in Wesel en aan de monding van de Emscher.  

Commentaar: Zowel de Emscher als de Lippe zouden volgens het mijnwaterconcept voor steenkool 
voor een belangrijk deel moeten worden bevrijd van mijnwaterlozingen. Daarna worden de 
lozingen in Walsum geconcentreerd en wordt het probleem verplaatst. Het blijft afwachten of de 
inundatie van mijnen ook tot verbeteringen zal leiden. 

Van deze opmerking werd nota genomen. Geen gevolgen 

57 BBU/BUND Voor het NRW-gedeelte van de Rijn kunnen we niet anders dan uitermate verbaasd zijn over deze 
beoordeling. Zij sluit totaal niet aan bij de risicoanalyse, waarbij aanzienlijk meer 
grondwaterlichamen kwantitatief at risk werden aangemerkt. De weergave van de beoordeling in 
het SGBP werd vervolgens duidelijk mooier voorgesteld, hoewel in het SGBP zelf staat dat de 
aanvulling van grondwater de laatste 30 jaar (en langer) is afgenomen. Zo werden het laagwater 
van de Rijn in Noordrijn-Westfalen en de daarmee gepaard gaande verstrekkende verlaging van de 
waterstand in de aangrenzende grondwaterlichamen toegeschreven aan de klimaatverandering, die 
dan als "natural conditions" wordt aangemerkt.  

In dit verband heeft het Landesbüro van de natuurbeschermingsorganisaties van Noordrijn-
Westfalen in een verklaring van de organisaties over het 3e stroomgebiedbeheerplan en 
maatregelenprogramma 
(https://www.bundnrw.de/fileadmin/nrw/dokumente/Wasser/2021_06_22_STN_WRRL_BWPl_3.pdf 
)  

e.e.a. samengevat: De droogtes van de afgelopen jaren waren weersverschijnselen. De 
onttrekkingen zijn niet toegenomen, dus de grondwaterlichamen zijn kwantitatief in orde (hoewel 
nog steeds at risk). De effecten van de klimaatverandering moeten in de gaten worden gehouden. 

De beoordeling van grondwaterlichamen valt 
onder de verantwoordelijkheid van de 
landen. 

Geen gevolgen 
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58 WSV Andere oorzaken van een ontoereikende kwantitatieve toestand zijn de beïnvloeding van 
grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen door de uitdieping van de Rijn en effecten van 
de klimaatverandering. 

Wijziging: Andere oorzaken van een ontoereikende kwantitatieve toestand zijn de beïnvloeding van 
grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen door de natuurlijke tendens tot verdieping op 
bepaalde trajecten van de Rijn, die wordt tegengegaan door maatregelen voor sedimentbeheer, 
alsmede de effecten van de klimaatverandering. 

De tendens tot verdieping kan ook 
veroorzaakt worden door antropogene 
ingrepen. 

Gewijzigd overgenomen: 

 

Andere oorzaken van een ontoereikende 
kwantitatieve toestand zijn de beïnvloeding van 
grondwaterafhankelijke terrestrische 
ecosystemen door uitdiepingsverschijnselen van 
de Rijn op bepaalde trajecten en effecten van de 
klimaatverandering. 

59 BBU/BUND Ook hier zijn in NRW of in Duitsland (?) beoordelingscriteria ingevoerd die leiden tot een schijnbaar 
betere situatie zonder dat de toestand werkelijk verbetert. 

De beoordeling van grondwaterlichamen valt 
onder de verantwoordelijkheid van de 
landen. 

Geen gevolgen 

60 BBU/BUND In Duitsland zal de uitvoering van de in 2020 herziene nationale Mestverordening en de 
overeenkomstige Mestverordeningen van de deelstaten in 2021 er waarschijnlijk toe bijdragen dat 
de doelen van de Nitraatrichtlijn in Duitsland worden bereikt en de nutriëntenproblematiek in het 
grond- en oppervlaktewater zodoende wordt verminderd. 

 Overgenomen 

62 BBU/BUND Met betrekking tot hoofdstuk 5 wordt kritiek geuit op het hoge aantal waterlichamen waarvoor in 
de conceptversie geen gegevens over het doelbereik beschikbaar zijn, en op het hoge aantal 
waterlichamen waarvoor het doelbereik na 2027 wordt verwacht. 

In de definitieve versie zijn er voor een groot 
deel van de waterlichamen gegevens 
beschikbaar over het doelbereik. 

De redenen voor het vertraagde doelbereik 
worden genoemd in hoofdstuk 5.4. 

Geen gevolgen 

71 BBU/BUND Hier zou een verwijzing naar de overstromingen van juli 2021 kunnen worden ingevoegd. Als reactie op de extreme overstromingen in 
juli 2021 zijn er in het 
overstromingsrisicobeheerplan nieuwe 
teksten opgenomen. Op meerdere plekken in 
het SGBP wordt verwezen naar het ORBP.  

De gevolgen van de overstromingsramp in 
juli 2021 voor de waterkwaliteit worden 
momenteel nog onderzocht. Hierover kunnen 
nog geen uitspraken worden gedaan. 

Geen gevolgen 

73 BBU/BUND Wat is bedoeld met het uitscheiden van synthetische stoffen?  Aanpassing 

Het woord ''synthetische'' is geschrapt. 

77 WSV In de toekomst zou het decarboniseren zich echter kunnen doorvertalen in een daling van het 
vervoer van kolen, minerale olie(producten), ertsen en staalproducten. 

De daling van het vervoer van minerale olie(producten) en van ertsen en staalproducten houdt 
geen verband met het decarboniseren. 

 Aanpassing 

De hele zin is geschrapt. 

77 WSV De WSV verwijst naar het actieplan "Laagwater Rijn" ("8-puntenplan"), dat op 4 juli 2019 is 
ondertekend door onder andere het Duitse ministerie van Verkeer en Digitale Infrastructuur 
(BMVI) en vertegenwoordigers van de chemische industrie en de binnenvaart. 

 Aanpassing 

Er is een nieuwe voetnoot toegevoegd. 

80 BBU/BUND De ngo's stellen voor om de gedetailleerde beschrijving van de maatregelen voor ecologische 
passeerbaarheid van hoofdstuk 7 naar de bijlage te verplaatsen en in plaats daarvan in hoofdstuk 
7 een samenvatting van de nationale maatregelenprogramma's op te nemen. 

 

Hoofdstuk 7.1 geeft een samenvatting van 
maatregelen die de EU-staten c.q. 
deelstaten/regio's uitvoeren om de 
beheersdoelen in het internationaal 
Rijndistrict te bereiken. De nationale 
maatregelenprogramma's worden 
gepubliceerd door de staten. 

Niet overgenomen 
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80 BBU/BUND De ngo's stellen voor om in hoofdstuk 7.1.1 en op andere plaatsen in de tekst (bijv. belangrijke 
beheerskwesties, hoofdstuk 12) de volgorde om te keren: eerst de maatregelen om de 
habitatdiversiteit te verhogen en dan maatregelen om de ecologische passeerbaarheid te 
herstellen. 

Het herstel van de ecologische 
passeerbaarheid en de verhoging van de 
habitatdiversiteit zijn in deze volgorde 
aangewezen als een van de vier belangrijke 
beheerskwesties in het internationaal 
Rijndistrict. 

 

Niet overgenomen 

80 BBU/BUND De ngo's pleiten voor een gelijkere verdeling tussen maatregelen voor ecologische passeerbaarheid 
en maatregelen voor het verhogen van de habitatdiversiteit in hoofdstuk 7.1. Naar de mening van 
de natuurbeschermingsorganisaties is het herstel van de ecologische passeerbaarheid - waarmee 
meestal uitsluitend de stroomopwaartse passeerbaarheid voor vissen wordt bedoeld - alleen niet 
voldoende. Alleen het herstel van vrij afstromende rivieren - zoals gesteld in de 
biodiversiteitsstrategie van de EU - zou ook leiden tot het herstel of behoud van de biodiversiteit, 
die bedreigd wordt door de klimaatverandering en andere antropogene invloeden, en tot een 
natuurlijkere sedimenthuishouding. 

 Aanpassing 

De alinea over de maatregelen van het 
masterplan met betrekking tot de reactivering 
van het bodemmateriaal in de Hoogrijn is 
verplaatst van hoofdstuk 7.1.1.1 Herstel van de 
ecologische passeerbaarheid naar hoofdstuk 
7.1.1.2 Verhoging van de habitatdiversiteit. 

geen BBU/BUND De aanzienlijke tekortkomingen van de Main, die niet in het SGBP van het internationaal 
Rijndistrict is opgenomen, op het gebied van ecologische passeerbaarheid, alsmede de geplande 
wateronttrekkingen voor irrigatiedoeleinden, hebben volgens de ngo’s een negatieve invloed op de 
ecologische toestand van het internationaal Rijndistrict en worden door hen bekritiseerd. 

Hiervan is nota genomen.  

Het deel van de Main dat door Beieren en 
Baden-Württemberg stroomt is geen 
prioritair migratie- en habitatgebied voor 
trekvissen. Bij de planning en uitvoering van 
maatregelen wordt er wel rekening gehouden 
met eisen van diadrome vissoorten. Deze 
worden weergegeven in bijlage 7. 

Geen gevolgen 

89-90 BBU/BUND Voorstel BBU/BUND: Alinea over het masterplan Reactivering van het bodemmateriaal in de 
Hoogrijn onder hoofdstuk 7.1.1.2 Verhoging van de habitatdiversiteit verplaatsen, aangezien deze 
maatregelen leiden tot verbeteringen van de habitat, waarvan vervolgens ook de 
langeafstandstrekvissen profiteren. 

 Overgenomen 

91-94 WSV Voorafgaand aan de implementatie van de KRW-maatregelen in het Duitse deel van de Rijn 
moeten de mogelijke effecten op de scheepvaart worden onderzocht en moet rekening worden 
gehouden met de belangen van de WSV. 

Van deze opmerking werd nota genomen. De 
maatregelen zijn door de bevoegde instanties 
afgestemd met de betrokkenen.  

Het op elkaar afstemmen van 
gebruiksfuncties van water (scheepvaart, 
energieopwekking, bescherming tegen 
hoogwater, gebruiksfuncties met ruimtelijke 
consequenties, enz.) en milieudoelstellingen 
is een van de vier belangrijke 
beheerskwesties in het internationaal 
Rijndistrict. 

Geen gevolgen 
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109 BBU/BUND De BUND vindt het ten behoeve van het reduceren van de lozing van microverontreinigingen niet 
alleen noodzakelijk dat er maatregelen aan de bron worden genomen, maar ook dat de 
afvalwaterzuivering wordt verbeterd. De ICBR-voorstellen gaan ons op dit punt echter niet ver 
genoeg. Zonder een wettelijke regeling zoals in Zwitserland valt niet te verwachten dat een groter 
deel van de rwzi's in de nabije toekomst zal worden uitgebreid. De BUND eist een wettelijke 
verplichting volgens welke de exploitanten van alle (middel)grote rwzi's binnen een bepaalde 
termijn geleidelijk een "vierde zuiveringstrap" moeten inbouwen voor de verwijdering van 
microverontreinigingen ("eliminatie microverontreinigingen") overeenkomstig ecologische criteria 
of criteria voor de bescherming van drinkwater. Ook kleinere rwzi's zullen moeten worden 
uitgebreid,  

• indien de drinkwaterproductie wordt beïnvloed,  

• het betrokken waterlichaam ecologisch bijzonder waardevol is, of  

• het aandeel afvalwater er bijzonder hoog is. (zie ook https://www.bund.net/fluesse-
gewaesser/mikroschadstoffe/ ).  

De praktijk wijst uit dat deze uitbreiding, mits deze goed gepland wordt, niet alleen de lozing van 
microverontreinigingen, maar ook van nutriënten, microplastics en andere parameters aanzienlijk 
kan reduceren. Uit onderzoeksresultaten (bijv. http://www.schussenaktivplus.de/ ; 
https://bmbf.nawam-rewam.de/projekt/niddaman/ ) is gebleken dat uitsluitend op conventionele 
wijze gezuiverd afvalwater aanzienlijke schadelijke effecten heeft op de biodiversiteit van wateren 
en dat een verbetering van de zuivering in rwzi's ook gepaard gaat met een verbetering van de 
ecologische toestand van de wateren. 

De BUND stelt voor om de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten over de verwijdering van 
microverontreinigingen, waarmee in de ICBR reeds een begin is gemaakt, in de derde beheercyclus 
verder te intensiveren. 

De BUND vindt ook dat de gegevensbasis voor het op de markt brengen van potentiële 
microverontreinigingen in de hele EU aanzienlijk moet worden verbeterd. Tijdens de 
"rondetafelbijeenkomst over benzotriazool", die in het kader van de "dialoog over 
microverontreinigingen" ("Spurenstoffdialog") van het Duitse Ministerie voor Milieu werd 
georganiseerd, werd duidelijk dat er momenteel geen stofstroomdiagrammen voor benzotriazool 
kunnen worden opgesteld. Het is onbekend in welke industriële sectoren benzotriazool wordt 
gebruikt en in welke hoeveelheden, en waar de beslissende verliezen naar het afvalwater 
optreden. Dit is een reden tot zorg, omdat benzotriazool niet alleen behoort tot de top tien van 
organische microverontreinigingen die in het Rijnwater kunnen worden gemeten, maar ook een 
van de drinkwaterrelevante microverontreinigingen is.  Voor andere industriële chemicaliën is de 
gegevensbasis vergelijkbaar slecht. Dit is onder meer te wijten aan het feit dat er grote lacunes 
blijken te zijn in de registratiedossiers voor de kennisgeving aan REACH. De BUND stelt daarom 
voor dat de ICBR er in de derde beheercyclus zowel bij de Europese Commissie als bij de ICBR-
lidstaten op aandringt de gegevensbasis over het op de markt brengen van industriële chemicaliën 
die microverontreinigingen kunnen vormen, aanzienlijk te verbeteren. 

Van de uitleg werd nota genomen. 

De informatie-uitwisseling binnen de ICBR 
zal, zoals gevraagd, worden voortgezet. 
Bovendien zal een beoordelingssysteem 
worden gebruikt om de emissiereductie van 
microverontreinigingen te bepalen. 

De wettelijke voorschriften moeten op 
andere niveaus worden geregeld. 

Geen gevolgen 

111 WSV Het zou wenselijk zijn de geadresseerde gebruikersgroep (inclusief scheepvaart) te benoemen. De gebruikersgroepen worden reeds tussen 
haakjes vermeld in de titel 7.1.3 Op elkaar 
afstemmen van gebruiksfuncties van water. 

Geen gevolgen 

128 BBU/BUND Zoals reeds herhaaldelijk (ook op ICBR-niveau) vermeld, is de intensiteit van de raadpleging van 
het publiek in DE duidelijk afgenomen ten opzichte van de eerste twee plannen. 

Hiervan is nota genomen. De raadpleging 
van het publiek in de afzonderlijke lidstaten 
maakt geen onderdeel uit van het SGBP van 
het internationaal Rijndistrict. 

Geen gevolgen 

130 BBU/BUND 1. Herstel van de ecologische passeerbaarheid, verhoging van de habitatdiversiteit 

Ook hier stellen wij voor de volgorde om te keren. 

Het herstel van de ecologische 
passeerbaarheid en de verhoging van de 
habitatdiversiteit zijn in deze volgorde 
aangewezen als een van de vier belangrijke 
beheerskwesties in het internationaal 
Rijndistrict. 

Niet overgenomen 
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131 BBU/BUND Er zijn tal van andere maatregelen gepland om het herstel van de passeerbaarheid in het 
Rijnstroomgebied te bevorderen en de habitatdiversiteit te verhogen, bijvoorbeeld in het kader van 
de uitvoering van het biotoopnetwerk aan de Rijn. 

Voor zover wij weten, zijn deze maatregelen niet geïmplementeerd. Wij zijn van mening dat het 
slechts om een voorstel gaat. 

De nieuwe atlas voor de controle van de 
voortgang van het biotoopnetwerk aan de 
Rijn laat zien dat er op veel plekken 
maatregelen worden uitgevoerd voor het 
herstel van het biotoopnetwerk. De 
uitvoering van het biotoopnetwerk aan de 
Rijn, die sinds 2006 door de EG BIOTOP 
wordt begeleid, is ook een belangrijk 
onderdeel van het nieuwe programma Rijn 
2040. 

Aanpassing 

Er zijn tal van andere maatregelen gepland om 
het herstel van de passeerbaarheid in het 
Rijnstroomgebied te bevorderen en de 
habitatdiversiteit te verhogen, bijvoorbeeld in 
het kader van de verdere uitvoering van het 
biotoopnetwerk aan de Rijn. 

131 BBU/BUND Meer dan 28% van het waardevolle habitatgebied is weer bereikbaar voor de zalm en andere 
grindpaaiers, en voor andere vis- en diersoorten zijn er meer verspreidingsmogelijkheden 
gecreëerd. 

Het percentage heeft uitsluitend betrekking 
op de zalm. In de tweede helft van de zin 
wordt reeds verwezen naar andere vis- en 
diersoorten. 

Niet overgenomen 

132 BBU/BUND 2. Vermindering van diffuse lozingen die het oppervlaktewater en het grondwater belasten 
(nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, metalen, gevaarlijke stoffen afkomstig uit historische 
verontreinigingen, etc.) 

Kunnen de stoffen PBDE, heptachloor/heptachloorepoxide, PAK-verbindingen en PFOS werkelijk 
allemaal worden beschouwd als afkomstig van diffuse lozingen? 

Veel van deze stofgroepen worden aan de 
Rijn voornamelijk diffuus geloosd. 
Puntbronnen kunnen voor deze stofgroepen 
evenmin worden uitgesloten; communaal 
afvalwater kan bijvoorbeeld ook een rol 
spelen voor PBDE's.  

Geen gevolgen 

133 BBU/BUND 2. Vermindering van diffuse lozingen die het oppervlaktewater en het grondwater belasten 
(nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, metalen, gevaarlijke stoffen afkomstig uit historische 
verontreinigingen, etc.) 

Praktijk? Onder grondgebruik zouden wij veranderingen zoals de omschakeling van akkerland naar 
grasland of bos begrijpen. 

 Aanpassing 

Maatregelen om de nutriënten stikstof en fosfor 
verder te reduceren, steunen grotendeels op een 
verandering van het agrarisch grondgebruik en 
bodembewerking 

133 BBU/BUND Ook konden de emissies de voorbije tien jaar verder worden gereduceerd, zij het alleen in veel 
mindere mate. 

Moet hier niet de vooruitgang sinds het laatste maatregelenprogramma worden meegenomen? 

 Aanpassing 

de voorbije tien jaar vervangen door de 
afgelopen jaren 

134 WSV Het zou wenselijk zijn de geadresseerde gebruikersgroep (inclusief scheepvaart) te benoemen. De gebruikersgroepen worden reeds tussen 
haakjes vermeld in titel 4 Op elkaar 
afstemmen van gebruiksfuncties van water. 

Geen gevolgen 
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