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Verslag van de voorzitter van de ICBR
Mijlpalen in de periode juli 2009 - juni 2010
Na de vorige PLEN-CC op 1 en 2 juli 2009 in Schaffhausen werden de werkzaamheden
van de ICBR in de tweede helft van 2009 vooral gericht op de afronding van het in de
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voorgeschreven beheerplan voor het internationaal
stroomgebieddistrict Rijn (deel A). Binnen de daarvoor in de KRW gestelde termijn is
deze belangrijke leidraad voor de toekomstige werkzaamheden gericht op het behalen
van de KRW - doelstellingen - het bereiken van de goede toestand in alle
oppervlaktewateren en het grondwater in 2015 - gepubliceerd op de website van de ICBR
(www.iksr.org). Het plan is het is het resultaat van de internationale coördinatie in het
Rijndistrict. Alle staten hebben het internationale deel van het beheerplan, deel A
goedgekeurd. De EU staten hebben daarnaast ook meer gedetailleerde nationale plannen
gepubliceerd.
Ook is het Masterplan Trekvissen Rijn afgerond. De doelstelling van de ICBR is om in de
hoofdstoom van de Rijn tot Bazel en in de prioritaire zalmwateren de passeerbaarheid
stapsgewijs te herstellen. Het Masterplan zet, uitgaande van wat tot dusver is bereikt, de
prioriteiten in de stapsgewijze uitvoering van de maatregelen, geeft de orde van grootte
van de kosten aan en wijst op noodzakelijk extra onderzoek. Het is een van de
bouwstenen van het hierboven genoemde beheerplan.
Verder kunnen als mijlpalen van de ICBR worden genoemd:
•

de goede voortgang met de uitwerking van regionale klimaat- en afvoerscenario's
voor het internationale Rijnstroomgebied.
Aan de hand hiervan zullen de effecten van potentiële klimaatveranderingen op de
waterhuishouding (bijv. hoog- en laagwater) en op de temperatuur van het
Rijnwater kunnen worden ingeschat als basis voor in de ICBR internationaal
afgestemde adaptatiestrategieën;

•

de uitwerking van een strategie voor de omgang met microverontreinigingen.
Het eerste deel van deze strategie (stedelijk en industrieel afvalwater) alsmede
evaluatie rapporten voor humane geneesmiddelen en voor biociden en
corrosiewerende middelen zijn afgerond. In een zeer goed bezochte workshop is
een begin gemaakt met de discussie over de aanpak van microverontreinigingen uit
diffuse bronnen.

•

de voorbereiding van de implementatie van de Richtlijn over overstromingsrisico’s
(ROR, 2007/60/EG) in het internationaal Rijndistrict (niveau A).
Als basis voor de verdere activiteiten zijn de elementen en aspecten waarover in
het kader van de implementatie van de ROR in het internationaal Rijndistrict
informatie-uitwisseling en coördinatie moet plaatsvinden gedetailleerd beschreven.
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Gedurende de eerste helft van 2010 is daarnaast veel aandacht besteed aan de
voorbereiding van het ICBR werkplan 2010-2015 en aan de voorbereiding van de viering
van het 60-jarig bestaan van de ICBR.

KRW beheerplan
Het internationaal beheerplan voor het internationaal Rijndistrict (deel A) conform KRW is
eind 2009 gepubliceerd op de website van de ICBR.
Op het ontwerp van dit plan, dat tot 22 juni 2009 in de EU- en de EER-staten van het
Rijnstroomgebied tot 22 juni 2009 ter inzage had gelegen, is door een drietal NGO’s (de
IAWR, de BUND en de Grüne Liga als lid van het Europees Milieubureau (EEB)) en door
het Havenbedrijf Rotterdam commentaar geleverd.
Bij de afronding van het beheerplan zijn de kernelementen van dit commentaar uitvoerig
besproken en is hierop een afgestemde respons geformuleerd. De organisaties zijn per
brief van deze respons op de hoogte gebracht. Deze respons is tevens op de ICBR
Website gepubliceerd.
Met als doel een zo breed mogelijk publiek te informeren over de toestand van de Rijn en
de plannen voor de verbetering daarvan is een korte samenvatting van het beheerplan
opgesteld.

Masterplan Trekvissen Rijn
In de verslagperiode is het Masterplan Trekvissen Rijn afgerond. De doelstelling van de
ICBR is om in de hoofdstoom van de Rijn tot Bazel en in de prioritaire zalmwateren de
passeerbaarheid stapsgewijs te herstellen. In het plan is informatie opgenomen over
specifieke maatregelen voor trekvissen, die als pilot- of indicatorsoort symbool staan
voor de levensomstandigheden van veel andere organismen. Een belangrijke basis voor
het masterplan trekvissen vormde de in 2009 gepubliceerde visecologische totaalanalyse
waarin ondermeer een beoordeling van de effectiviteit van de lopende en beoogde
maatregelen in het Rijngebied met het oog op de herintroductie van trekvissen.

Strategie Microverontreinigingen
Het eerste deel van deze strategie microverontreinigingen (stedelijk en industrieel
afvalwater) is afgerond en vrijgegeven voor publicatie op de website van de ICBR.
De strategie heeft als kernelementen (i) een doelstelling, (ii) een aantal definities, (iii)
een probleemanalyse die voor een aantal geselecteerde stofgroepen wordt uitgevoerd
waarmee de basis voor (iv) mogelijke maatregelen wordt geïdentificeerd waarna in een
integrale toetsing voor alle stofgroepen (v) een Strategie voor de uitvoering van
maatregelen kan worden uitgewerkt.
Voor een tweetal stofgroepen (humane geneesmiddelen en voor biociden en
corrosiewerende middelen) is inmiddels een probleemanalyses uitgevoerd en afgerond in
evaluatie rapporten.
Verder is in een zeer goed bezochte workshop een begin gemaakt met de discussie over
de aanpak van microverontreinigingen uit diffuse bronnen.

Richtlijn over overstromingsrisico’s
De elementen en aspecten waarover in het kader van de implementatie van de ROR in
het internationaal Rijndistrict informatie-uitwisseling en coördinatie moet plaatsvinden
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zijn gedetailleerd beschreven en geanalyseerd. Hierbij zijn ook de besluiten van de
Rijnministersconferentie van 2007 in acht te worden genomen.
Essentieel is dat voldoende tijd wordt gereserveerd voor het afstemmen van “bottom up”en “top down”-processen, d.w.z. dat deze werkzaamheden van het begin af parallel
moeten lopen op alle niveaus (op internationaal stroomgebiedniveau, op het niveau van de
werkgebieden en/of op nationaal en lokaal niveau).
Niet alleen op het niveau van stroomgebieden, maar ook op EU-niveau vindt er op dit
moment verdere afstemming plaats over de implementatie van de ROR en over de
rapportage hierover. Bij de werkzaamheden in de ICBR zal hiermee terdege rekening
worden gehouden.

Verdere activiteiten
Naast de bovengenoemde werkzaamheden is een goede voortgang geboekt met de
uitwerking van scenario’s voor de afvoer en de watertemperatuur in het internationale
Rijnstroomgebied. Er is een begin gemaakt met inschatting van de effecten van de
verwachte veranderingen in het afvoerregime in de Rijn op bijvoorbeeld de hoog- en
laagwaterproblematiek en de ecologie van de Rijn. Uitgaande van deze effecten zullen,
waar mogelijk en nodig, adaptatiestrategieën worden ontwikkeld m.b.t. de gebruikte
hoeveelheid water, de waterkwaliteit en de ecologie.
Contacten met waarnemers in de ICBR zijn voor het waterbeleid in het Rijnstroomgebied
van fundamenteel belang. Dit blijkt uit de actieve deelname van de ngo’s aan de
activiteiten in de werk- en expertgroepen.
In het kader van het "EU-China River Basin Management Programme" heeft in oktober
2009 tijdens het "4th International Yellow River Forum" in Zhengzhou (China) een
delegatie van ICBR deelgenomen aan een high level EU-China dialogue conference. Aan
het eind van de bijeenkomst is een intentieverklaring voor verdere samenwerking met de
Yellow River ondertekend.
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Masterplan trekvissen Rijn, Koblenz, 2009 - ICBR-rapport 179 - www.iksr.org Rapporten
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Internationaal gecoördineerd stroomgebiedbeheerplan van het internationaal
stroomgebieddistrict Rijn (deel A = overkoepelend deel), Koblenz, december 2009

(3)

Vergelijking van de werkelijke met de gewenste toestand van de Rijn 1990-2006,
Koblenz – ICBR-rapport 180 – www.iksr.org - Rapporten
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Strategie microverontreinigingen, Koblenz – ICBR-rapport 181 – www.iksr.org Rapporten
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Evaluatierapport humane geneesmiddelen, Koblenz – ICBR-rapport 182 –
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Evaluatierapport biociden en corrosiewerende middelen, Koblenz – ICBR-rapport
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Waarschuwings- en Alarmplan Rijn – compilatie van de WAP-meldingen uit 2009,
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