Rijnministersconferentie

Communiqué

29 januari 2001, Straatsburg

DDe voor de bescherming van het water in het stroomgebied van de Rijn verantwoordelijke
ministers en de Europese Commissie zijn op 29 januari 2001 onder voorzitterschap van mevrouw
Voynet, de minister van ruimtelijke ordening en milieu van Frankrijk, in Straatsburg bijeengekomen.
Aan de conferentie hebben deelgenomen:

Voor Duitsland, de heer Dr.-Ing. E.h. Dietrich RUCHAY, Directeur-generaal, namens de heer Jürgen
Trittin, Bondsminister van Milieu, Natuurbescherming en Reactorveiligheid
Voor Frankrijk, mevrouw Dominique VOYNET, Minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu
Voor Liechtenstein, de heer Dr. Norbert MARXER, Minister van Milieu
Voor Luxemburg, de heer Paul HANSEN, Directeur van de Milieudienst, namens de heer Michel
Wolter, Minister van Binnenlandse Zaken
Voor Nederland, mevrouw drs. Monique de VRIES, Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
Voor Oostenrijk, de heer Dr. Wolfgang STALZER namens de heer Wilhelm Molterer, Minister van
Landbouw en Milieu
Voor Zwitserland, de heer Philippe ROCH, Staatssecretaris, Directeur van het Federale Bureau voor
Milieu, Bos en Landschap
Voor Wallonië, mevrouw Anne TRENTELS namens de heer Michel Foret, Minister voor Ruimtelijke
Ordening, Stedenbouw en Milieu
Voor de Europese Commissie, de heer Prudencio Perera MANZANEDO namens mevrouw Margot
Wallström, Commissaris voor Milieu
Als waarnemers
Vertegenwoordigers van intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties

De voor de bescherming van het water in het stroomgebied van de Rijn verantwoordelijke ministers van
Duitsland, Frankrijk, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Wallonië (België) en
Zwitserland alsmede de Europese Commissie zijn verheugd over de krachtige impulsen voor het
communautaire waterbeleid die van de richtlijn tot vaststelling van een kader voor communautaire
maatregelen betreffende het waterbeleid (2000/60/EG) uitgaan. Deze richtlijn heeft tot doel om voor elk
stroomgebied een gecoördineerd waterbeheer in te voeren, de waterkwaliteit te verbeteren en het
publiek sterker bij het totale waterbeleid te betrekken.
Zij benadrukken het belang van de kaderrichtlijn water voor de grensoverschrijdende coördinatie in
internationale stroomgebiedsdistricten.
Zij stellen met genoegen vast dat de decennialange multilaterale, bilaterale en regionale samenwerking in
het stroomgebied van de Rijn - van de bron tot aan de monding in de Noordzee - bijzonder succesvol is
gebleken. In dit verband spreken de resultaten van de werkzaamheden van de Internationale Commissie
ter Bescherming van de Rijn, de Internationale Commissies ter Bescherming van de Moezel en de Saar,
de Internationale Commissie ter Bescherming van het Bodenmeer en de Internationale
Regeringscommissie Alpenrijn een duidelijke taal.
Zij nemen ter kennis dat de ICBR een programma voor de duurzame ontwikkeling van de Rijn heeft
opgesteld, waarmee vergelijkbare doelstellingen worden nagestreefd als met de kaderrichtlijn, en dat de
overige commissies met hun programma’s eveneens in overeenstemming met de kaderrichtlijn opereren.
Tegen de nieuwe achtergrond van de kaderrichtlijn kennen zij een grote betekenis toe aan de
gecoördineerde totstandkoming van een internationaal stroomgebiedsbeheerplan voor het
stroomgebiedsdistrict Rijn. Zij zouden graag gebruik willen maken van de hechte en efficiënte
samenwerking op het gebied van de bescherming van de Rijn.
De ministers en de Europese Commissie benadrukken dat de EU-lidstaten zelf voor de uitvoering van de
richtlijn verantwoordelijk zijn, waarbij zij een gecoördineerde aanpak in het stroomgebied van de Rijn als
noodzakelijk beschouwen.
In hun streven om op een doelmatige wijze te voldoen aan de doelstellingen en de tijdsplanning met
betrekking tot de uitvoering van de kaderrichtlijn, besluiten de ministers en de Europese Commissie om
de bestaande coördinerende werkzaamheden voort te zetten en de opgebouwde structuren in de vorm
van een stuurgroep te handhaven.
Deze stuurgroep is samengesteld uit nationale regeringsvertegenwoordigers en andere nationale/regionale
vertegenwoordigers. Het voorzitterschap van de stuurgroep is afwisselend in handen van een EU-lidstaat
in het stroomgebied van de Rijn. De bovengenoemde internationale commissies kunnen als waarnemers
worden betrokken.
De stuurgroep zal de werkzaamheden coördineren die op het niveau van het gehele
stroomgebiedsdistrict noodzakelijk zijn om een coherente toepassing van de richtlijn en de
totstandkoming van een internationaal stroomgebiedsbeheerplan voor het stroomgebiedsdistrict Rijn te
bewerkstelligen.
De ministers en de Europese Commissie zijn verheugd over de beslissing van Zwitserland om zich als
niet-EU-lidstaat in de stuurgroep te laten vertegenwoordigen en de stuurgroep bij de coördinerende en
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harmoniserende werkzaamheden op basis van zijn wetgeving te ondersteunen, waarmee het zijn wil tot
uitdrukking brengt om op het gebied van het waterbeleid met de Europese Unie samen te werken.
De ministers en de Europese Commissie geven de stuurgroep opdracht om te onderzoeken, welke
middelen en welke overige organisatorische maatregelen voor de uitvoering van de coördinerende
werkzaamheden noodzakelijk zijn. Tevens zullen zij , zodra dat nodig is, de modaliteiten onderzoeken
voor de financiering van de gemeenschappelijke werkzaamheden die bij de totstandkoming van het
gecoördineerde stroomgebiedsbeheerplan noodzakelijk zijn. Zij zullen er in het bijzonder mee rekening
houden dat niet alle Rijnoeverstaten verplicht zijn om de kaderrichtlijn uit te voeren. Zij zijn verheugd
over het aanbod van de ICBR dat het ICBR-secretariaat, binnen de grenzen van de beschikbare
capaciteit, de stuurgroep logistiek zal ondersteunen.
De ministers en de Europese Commissie geven hun wens te kennen dat hun aanpak in het stroomgebied
van de Rijn tot voorbeeld moge dienen bij de uitvoering van de kaderrichtlijn.
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