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Verslag van de voorzitter van de ICBR
2010 - 2011
Werkprogramma voor de periode 2010-2015: mandaten en
werkprogramma’s
Na de PLEN-CC10 van 30 juni en 1 juli 2010 te Mainz heeft de ICBR zich in de tweede helft
van 2010 geconcentreerd op de verdere precisering van het kader voor het werkprogramma
2010-2015, dat was goedgekeurd door de PLEN-CC10. Hierop voortbouwend heeft de ICBR
voor eind 2010 de mandaten en werkprogramma’s van de afzonderlijke overleggroepen
uitgewerkt en zodoende prioriteiten gesteld in de werkzaamheden tot 2015. In het kader
van deze reorganisatie hebben alle werkgroepen van de ICBR ook een andere voorzitter
gekregen, zoals was besloten in de PLEN-CC10. Het voorzitterschap van de WG B is
overgegaan van de Duitse delegatie, in de persoon van Walter Binder, op de Franse
delegatie, in de persoon van Michel Holl. In de WG S werd Maarten Hofstra van de
Nederlandse delegatie opgevolgd door Ulrike Frotscher-Hoof van de Duitse delegatie en de
WG H zal, nadat het voorzitterschap werd bekleed door Frédéric Doisy van de Franse
delegatie, voortaan worden geleid door Gerard Broseliske van de Nederlandse delegatie.
In december 2010 heeft de PLEN-CC via de schriftelijke procedure het mandaat van de
Strategiegroep goedgekeurd, die op haar beurt op 1 december 2010 het nieuwe organigram
en de nieuwe mandaten en werkprogramma’s van de werkgroepen heeft aangenomen, die
vervolgens zijn gepubliceerd op het openbare deel van de website van de ICBR.

Aspecten van de klimaatverandering in het Rijnstroomgebied
De “Studie naar scenario’s voor het afvoerregime van de Rijn”, waartoe de
Rijnministersconferentie in oktober 2007 de opdracht heeft gegeven, ligt ter goedkeuring en
vrijgave voor publicatie op de website van de ICBR voor aan de PLEN-CC11. Voor het eerst
zijn de mondiale klimaatmodellen en bijbehorende waterhuishoudkundige modellen voor
een groot stroomgebied aan elkaar gekoppeld om geregionaliseerde resultaten te
verkrijgen.
Aan de hand van deze scenario’s zullen de potentiële effecten van de klimaatverandering op
de waterhuishouding (bijv. bij hoog- en laagwater) beter kunnen worden ingeschat en als
uitgangspunt worden gebruikt voor de ontwikkeling van internationaal afgestemde
adaptatiestrategieën in de ICBR. De overeenkomstige werkzaamheden rond de ontwikkeling
van de temperatuur van het Rijnwater zijn opgestart, maar resultaten zijn er nog niet.
De drie werkgroepen “Hoogwater”, “Ecologie” en “Stoffen” zijn begonnen met de inschatting
van de effecten van de verwachte veranderingen in het afvoerregime van de Rijn op
bijvoorbeeld de hoog- en laagwaterproblematiek en de ecologie van de Rijn. Gelet op deze
effecten zullen er, waar mogelijk en noodzakelijk, adaptatiestrategieën worden ontwikkeld
met betrekking tot de gebruikte hoeveelheid water, de waterkwaliteit en de ecologie.

Gecoördineerde implementatie van de Richtlijn over
overstromingsrisico’s (ROR) in het internationaal Rijndistrict
In 2010 heeft de PLEN-CC kennis genomen van een document over de gecoördineerde
implementatie van de ROR in het internationaal Rijndistrict (waternet met
stroomgebieden > 2.500 km²) en over de daarmee verband houdende informatieuitwisseling, dat telkens moet worden aangepast aan de stand van de onderhandelingen
over dit onderwerp op EU-niveau.
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Bepaalde delen van dit document zijn ondertussen verder ontwikkeld en de eerste
stappen in de uitvoering zijn gezet. Er is bijvoorbeeld al een ontwerpkaart over de
voorlopige overstromingsrisicobeoordeling en een bijbehorend ontwerprapport tot stand
gebracht. Beide documenten zullen in september 2011 worden afgerond. De
vervolgstappen in verband met de ontwikkeling van overstromingsgevaar- en
overstromingsrisicokaarten en in verband met de actualisering van de Rijnatlas op een
schaal van 1:100.000 worden momenteel voorbereid. Tot slot is er reeds een eerste
indeling opgesteld voor het voor eind 2015 af te ronden overstromingsrisicobeheerplan.

Rijnstoffenlijst 2011
In het programma voor de duurzame ontwikkeling van de Rijn, “Rijn 2020”, is bepaald
dat de lijst met voor de Rijn relevante stoffen regelmatig moet worden aangepast,
rekening houdend met de kwaliteitsdoelstellingen voor de prioritaire en prioritaire
gevaarlijke stoffen van de KRW (2008/105/EG) en de prioritaire OSPAR-stoffen.
In 2007 heeft de PLEN-CC de Rijnstoffenlijst 2007 goedgekeurd (zie ICBR-rapport 161).
Deze lijst is nu overeenkomstig de meest recente stand van de kennis geactualiseerd en
vormt vanaf 2012 de basis voor het Rijn-Meetprogramma Chemie van de ICBR.

Strategie inzake microverontreinigingen
Het resultaat van de werkzaamheden voor het eerste deel van de strategie inzake
microverontreinigingen (stedelijk en industrieel afvalwater) staat sinds juli 2010 op de
website van de ICBR.
De kernelementen van de strategie zijn (i) een doelstelling, (ii) een reeks definities, (iii)
een probleemanalyse die is uitgevoerd voor een aantal geselecteerde stofgroepen en op
basis waarvan (iv) mogelijke maatregelen zijn bepaald, waarna in het kader van een
integrale toetsing voor alle stofgroepen (v) een strategie voor de uitvoering van
maatregelen kan worden uitgewerkt.
Voor vier stofgroepen (humane geneesmiddelen, biociden en corrosiewerende middelen,
oestrogenen en röntgencontrastmiddelen) is de probleemanalyse inmiddels verricht en
vastgelegd in een evaluatierapport.

Ecologische aspecten
De resultaten van de projecten voor de herintroductie van grote salmoniden tot eind
2010 zijn samengevat in een beknopt rapport.
De werkgroep Ecologie zal waarschijnlijk eind 2011 een rapport afronden over de
verontreiniging van de visfauna in de Rijn met dioxineachtige PCB’s en andere
schadelijke stoffen. Daarnaast bereidt de werkgroep Ecologie de evaluatie van het RijnMeetprogramma Biologie voor.

Voorbereiding van de werkzaamheden voor de totstandbrenging
van de balans “Rijn 2020” en het tussentijds KRW-rapport voor
eind 2012
In de planning van de werkzaamheden van de ICBR in de periode 2010-2015 is bepaald
dat er een balans wordt opgemaakt van de voortgang in de uitvoering van het
programma “Rijn 2020” (in de periode van 2000 tot eind 2010) en van de
maatregelenprogramma’s conform artikel 15, lid 3 KRW. De Strategiegroep heeft de
verschillende doelstellingen van de balans “Rijn 2020” tot eind 2010 en van het
tussentijds rapport conform KRW meermals uitvoerig besproken. In een eerste stap
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worden de nu reeds beschikbare gegevens voor de balans “Rijn 2020” op een rij gezet en
in een vervolgstap wordt er besloten welke informatie van belang is voor de balans dan
wel voor het tussentijds rapport. Voor het publiek zal er in elk geval een
gemeenschappelijk rapport worden opgesteld.

Actualisering van de inventarisatie conform KRW
De Strategiegroep van de ICBR zet op dit moment ook de koers uit voor de actualisering
van de inventarisatie conform KRW die voor eind 2013 gereed moet zijn. Op basis van de
inhoudsopgave van de eerste inventarisatie zal er voor eind 2011 worden vastgesteld wat
er moet worden geactualiseerd en wie de werkzaamheden moet verrichten.

Verdere activiteiten
De problematiek rond het Besluit beheer Haringvlietsluizen (“Kierbesluit”), die de
Nederlandse delegatie heeft aangekaart tijdens de PLEN-CC10 in Mainz, heeft inmiddels
geleid tot diverse discussies en acties.
Verder hebben de verschillende opvattingen over de oorsprong en de relevantie van
MTBE-lozingen op de Rijn de delegaties van de ICBR, de CCR en het CDNI-verdrag
(Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart)
genoopt tot een afstemmingsgesprek. Het resultaat van dit gesprek, dat ook is
bijgewoond door vertegenwoordigers van ngo’s, wordt voorgesteld tijdens de PLEN-CC.
De contacten met waarnemers in de ICBR zijn voor het waterbeleid in het
Rijnstroomgebied van fundamenteel belang. Dit wordt ook duidelijk in de actieve
deelname van de ngo’s aan de activiteiten van de werk- en expertgroepen.
Begin mei 2011 heeft de ICBR een verzoek tot verkrijging van de waarnemersstatus
ontvangen van een ngo die zich inzet voor de revitalisering van de Alpenrijn / het
Bodenmeer.
In bijlage 1 bij dit verslag is een overzicht opgenomen van de activiteiten van het
secretariaat die de normale dagelijkse bezigheden in verband met de organisatie van
vergaderingen en de coördinatie van werkzaamheden overstijgen en moeten worden
gerekend tot publieksvoorlichting. De lijst bevat presentaties die medewerkers van het
secretariaat hebben gehouden in het secretariaat zelf voor allerlei bezoekersgroepen uit
de hele wereld, lezingen tijdens congressen en colloquia en de deelname aan andere
bijeenkomsten.

Nieuwe publicaties: ICBR-rapporten (www.iksr.org)
(1)

Evaluatierapport oestrogenen – juni 2011 – ICBR-rapport 186 – www.iksr.org Rapporten

(2)

Evaluatierapport röntgencontrastmiddelen – juni 2011 – ICBR-rapport 187 –
www.iksr.org - Rapporten

(3)

Studie naar scenario’s voor het afvoerregime van de Rijn – rapport van de EG
KLIMA – april 2011 – ICBR-rapport 188 – www.iksr.org – Rapporten

(4)

Rijnstoffenlijst 2011 – juli 2011 – ICBR-rapport 189 – www.iksr.org - Rapporten

(5)

Beknopt rapport over de verdere uitvoering van het Masterplan trekvissen Rijn in
2010 – juli 2011 – ICBR-rapport 190 – www.iksr.org – Rapporten

(6)

Waarschuwings- en Alarmplan Rijn – compilatie van de WAP-meldingen uit 2010
– juli 2011 – ICBR-rapport 191 – www.iksr.org - Rapporten
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Bijlage 1
Bijeenkomsten in het ICBR-secretariaat
en bijeenkomsten waar het secretariaat aan heeft deelgenomen
Bezoekersgroepen in het ICBR-secretariaat
03-08-10

China

06-08-10

China

31-08-10

Aspirant-beheerders van de Water- en Scheepvaartadministratie, BfG

15-09-10

Delegatie uit Indonesië

30-09-10

Delegatie uit Korea

06-10-10

Delegatie uit Indonesië

12-10-10

Egypte

29-10-10

Viëtnam

03-11-10

Indonesië

11-11-10

Groep scholieren in het kader van het Comenius-project

17-11-10

China

09-12-10

China

11-02-11

Universiteit Tours/Loire

09-02-11

Kosovo

15-03-11

Aspirant-beheerders van de Water- en Scheepvaartadministratie, BfG

24-03-11

Nederland, Rijkswaterstaat

09-05-11

Bosnië en Herzegovina

31-05-11

UNESCO-studenten, TU Delft

Bijeenkomsten waar medewerkers van het secretariaat een presentatie hebben
gehouden
04-10-10

Conferentie over waterbescherming in het stroomgebied van de Elbe
(“Magdeburger Gewässerschutzseminar”), Teplice

07-10-10

IWRM-workshop, Leipzig

13-10-10

CHR-symposium over “Rheinblick2050”, Bonn

03-11-10

Hochwassernotgemeinschaft, Rees

16-11-10

Workshop over de ROR, Berlijn

18-11-10

Regionale 2010, Bonn

22-11-10

IKSE-workshop over het WAP, Koblenz

14-02-11

UNECE core group of the climate change pilot projects, Genève

10-04-11

Internationale bijeenkomst in Québec over de relatie tussen stad en
haven (“Rencontre internationale ville-port”), Québec

11-04-11

International Conference on the Status and Future of the World's Large
Rivers, Wenen

192 nl.doc

5

IKSR  CIPR  ICBR

12-04-11

UNECE workshop on water and adaptation to climate change in
transboundary basins, Genève

12-05-11

Jaarvergadering van de Nederlandse Hydrologische Vereniging, Dalfsen

09-06-11

Forum over de ROR en de coördinatie tussen de ICBR en de IKSMS,
Weimar

22-06-11

Technisch symposium over watergerelateerde maatregelen voor de
adaptatie aan de verandering van het landschap en het klimaat,
Großräschen

Bijeenkomsten waar medewerkers van het secretariaat aan hebben deelgenomen
21-09-10

Hoogwaterbeurs Prévirisq, Parijs

25-10-10

Workshop over “Flood and Economics” + EU-WG Flood 8, Gent-Brussel

27-10-10

Colloquium over de hydromorfologische toestand van de Duitse
waterwegen, BfG, Koblenz

24-11-10

Buitengewone vergadering van de IKSMS over PCB’s in vissen, Trier

24-11-10

Nationale DWA-bijeenkomst, Bonn

26-11-10

Plenaire vergadering van de Maascommissie, Aken

09-12-10

Plenaire vergadering van de CCR, Straatsburg

13-12-10

Plenaire vergadering van de IKSMS, Metz

27-01-11

Seminar over klimaatverandering en waterbeheer in de Duitse deelstaat
Noordrijn-Westfalen, Recklinghausen

30-03-11

2nd Stakeholder meeting of the ClimWatAdapt project (30-31 maart) +
EU-WG Flood 9, Budapest

11-04-11

Workshop over microverontreinigingen, Düsseldorf

24-05-11

DWA-overstromingsoefening, Keulen

26-05-11

Priority Pollutants in River Basins, Karlsruhe

31-05-11

Plenaire vergadering van de Savacommissie, Slovenië

07-06-11

Colloquium over ecologische passeerbaarheid, BfG, Koblenz
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