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8.2 KRW-maatregelen
Zie voor een gedetailleerd overzicht van de maatregelen per KRW-waterlichaam de KRW-factsheets.
Deze zijn te ontsluiten via: www.hhnk.nl/schoonwater.

Maatregel

Toelichting

Aanleg 44 km NVO door HHNK

Deze maatregel draagt bij aan verbetering van de vier biologische parameters,
doorzicht en de nutriënten P en N. De maatregel wordt flexibel ingezet in de
waterlichamen waar de biologie versterking behoeft. Daar waar zich kansen
voordoen wordt tijdens de planvorming de definitieve verdeling over de
waterlichamen bepaald. Indicatieve verdeling over de waterlichamen: NL12_120
(12 km), NL12_520 (12 km), NL12_560 (13 km), NL12_710 (5 km), NL12_770 (2
km).

Aanleg 20 km NVO i.s.m.
Provincie/vaarwegen

Deze maatregel draagt bij aan verbetering van de vier biologische parameters. De
maatregel wordt flexibel ingezet in de waterlichamen waar de biologie versterking
behoeft. Tijdens de verdere planvorming wordt de definitieve verdeling over de
waterlichamen bepaald. De maatregel wordt in samenwerking met de provincie
Noord-Holland gerealiseerd. Indicatieve verdeling over de waterlichamen:
NL12_110 (15 km) en NL12_120 (5 km)

Aanleg 40 km NVO i.s.m.
gemeenten en natuur
beherende organisaties

Deze maatregel draagt bij aan verbetering van de vier biologische parameters,
doorzicht en de nutriënten P en N. Daarnaast speelt het vergroten van de
belevingswaarde en van de landgebonden biodiversiteit bij deze maatregel een
rol. De maatregel wordt flexibel ingezet in meerdere waterlichamen waar de
biologie versterking behoeft. Tijdens de planvorming wordt de definitieve
verdeling over de waterlichamen bepaald. De maatregel wordt in samenwerking
met gemeenten en natuur beherende organisaties gerealiseerd. Indicatieve
verdeling over de waterlichamen: NL12_120 (2 km), NL12_440(5km), NL12_445
(5km), NL12_450 (4km), NL12_470 (2km), NL12_550 (5km), NL12_610 (2km),
NL12_720 (2km), NL12_750 (3km), NL12_760 (4km), NL12_770 (6km).

Oplossen 14
vismigratieknelpunten door
HHNK

Deze maatregel draagt in beperkte mate bij aan de verbetering van de algemene
biologische parameter vis in het beheergebied van HHNK. De maatregel draagt
daarnaast specifiek bij aan het verbeteren van de migratiemogelijkheden voor
(bedreigde) trekvissoorten zoals aal. In totaal gaat het om 14 knelpunten
verdeeld over 13 waterlichamen.
Deze maatregel draagt in beperkte mate bij aan de verbetering van de algemene
biologische parameter vis in het beheergebied van HHNK. De maatregel draagt
daarnaast specifiek bij aan het verbeteren van de migratiemogelijkheden voor
(bedreigde) trekvis soorten zoals aal. In totaal gaat het om 12 knelpunten
verdeeld over 11 waterlichamen.
Deze maatregel draagt bij aan verbetering van de biologie ondersteunende
parameters (met name nutriënten en doorzicht). Het betreft een kwalitatieve
aanvulling op onderhoud baggeren ad ca. 180.000 m3. Ervaringen uit de 1e KRW
periode hebben geleerd dat adequaat vooronderzoek en gebiedsgericht maatwerk
nodig is. In het kader van het uitvoeringsprogramma baggeren wordt bepaald ofen waar bagger de waterkwaliteit negatief beïnvloedt. Daarom wordt een
resultaatverplichting aangegaan voor het baggerprogramma en niet voor m3
bagger per waterlichaam.

Oplossen 12
vismigratieknelpunten i.s.m.
derden

Uitvoeren (deelprogramma)
kwaliteitsbaggeren.

Opheffen saneringslocaties

Deze maatregel leidt lokaal tot verbetering van de waterkwaliteit. Onderzoek
wordt gedaan naar het nut en de noodzaak van sanering en zo nodig wordt de
locatie gesaneerd. In totaal gaat het naar verwachting om 20 locaties verdeeld
over 10 waterlichamen.

Opstellen 6 integrale
inrichting-/beheerplannen

Deze maatregel is vooral gericht op het terugdringen van negatieve effecten als
gevolg van regulier beheer op met name de biologie. Dit door het belang van
waterkwaliteit in het algemeen en de biologie in het bijzonder goed in te bedden
bij het opstellen en uitvoeren van plannen zodat deze hierdoor een integraler
karakter krijgen. Daar waar zich kansen voordoen zal tijdens de verdere
planvorming, in overleg met belanghebbenden bepaald worden voor welke
gebieden de integrale plannen worden opgesteld.

Onderzoek juridisch
instrumentarium

Deze maatregel heeft in beginsel betrekking op alle kwaliteitsparameters. Doel
van het onderzoek is na te gaan of door aanpassing van keur, standaard profielen
en leggerafmetingen beter gestuurd kan worden op de ecologische inrichting bij
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
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Maatregel

Toelichting

Financiële maatregel inrichting
watersysteem

Deze maatregel heeft in beginsel betrekking op alle kwaliteitsparameters. Het
betreft cofinanciering vanuit HHNK aan maatregelen van derden in het kader van
POP 3 en dan met name aan de maatregel: niet productieve investeringen water
(art. 17d2, M04.04.02). De omvang en focus van deze maatregel is afhankelijk
van de verdere uitwerking van deze POP maatregel door de provincie NoordHolland.

Transitie beheer zachte oevers

Deze maatregel draagt bij aan verbetering van de vier biologische parameters en
de nutriënten P en N. Daarnaast speelt het vergroten van de belevingswaarde en
van de land gebonden biodiversiteit bij deze maatregel een rol. De maatregel
richt zich op de ca. 1625 km zachte oevers die in beheer zijn bij HHNK. Aspecten
van de maatregel zijn: het creëren en instandhouden van nevengeulen en luwten,
gefaseerd maaien, de inzet van aangepast materieel en het afvoeren van en
verantwoord omgaan met de vrijkomende biomassa. De exacte verdeling over de
waterlichamen is terug te vinden in het spreadsheet 'zachte oevers'. Deze is te
ontsluiten via de website van HHNK (schoonwater).

Benutten ruimte primaire
systeem voor plantengroei

Deze maatregel draagt bij aan verbetering van de vier biologische parameters.
Deze maatregel richt zich op de ca. 350 ha theoretische ruimte in het primaire
systeem. Deze maatregel is er op gericht, waar mogelijk en verantwoord, deze
ruimte aan te wenden voor meer plantengroei. De exacte verdeling over de
verschillende waterlichamen is terug te vinden in het spreadsheet 'overzicht
overbreedte'. Deze is te ontsluiten via de website van HHNK (schoonwater).

Benutten ruimte secundair
systeem voor plantengroei

Deze maatregel draagt bij aan verbetering van de vier biologische parameters.
Deze maatregel richt zich op de ca. 1350 ha theoretische ruimte in het secundaire
systeem. Deze maatregel is er op gericht, waar mogelijk en verantwoord, deze
ruimte aan te wenden voor meer plantengroei. De exacte verdeling over de
verschillende waterlichamen is terug te vinden in het spreadsheet 'overzicht
overbreedte'. Deze is te ontsluiten via de website van HHNK (schoonwater).

Benutten ruimte tertiair
systeem voor plantengroei

Deze maatregel draagt bij aan verbetering van de vier biologische parameters.
Daarnaast speelt het vergroten van de belevingswaarde en van de land gebonden
biodiversiteit bij deze maatregel een rol. Deze maatregel richt zich op de ca. 650
ha theoretische ruimte in het tertiaire systeem. Deze maatregel is er op gericht
waar mogelijk en verantwoord deze ruimte aan te wenden voor meer
plantengroei. De exacte verdeling over de verschillende waterlichamen is terug te
vinden in het spreadsheet 'overzicht overbreedte'. Deze is te ontsluiten via de
website van HHNK (schoonwater).

Tweede programma
gebiedsregelingen
(automatisering peilbeheer).

Deze maatregel heeft in beginsel betrekking op alle kwaliteitsparameters maar
richt zich vooral op het terugdringen van belastingen als gevolg van reguliere
waterbeweging (peilbeheer) met gebiedsvreemd water. Door verdergaande
automatisering van het peilbeheer wordt minder gebiedsvreemd water ingelaten.

Uitvoeren visbeheerplan (actief Deze maatregel draagt bij aan de verbetering van de algemene biologische
visstandbeheer)
parameter vis. De maatregel draagt bij aan het verbeteren van de biotoop voor
(bedreigde) trekvissoorten zoals aal. Daarnaast is de maatregel gericht op
verbetering van biologie ondersteunende parameters (doorzicht, nutriënten),
alsmede op het vergroten van de recreatieve en economische waarde van het
water. De maatregel betreft het ondersteunen van actief visstandbeheer zoals,
'aal over de dijk', uitzet glasaal, wegvangen van bodemwoelers en recreatieve
uitzet.
Deelprogramma extra impuls
handhaving waterkwaliteit

Financiële maatregel bijdrage
innovatie en inrichting
landbouw

Deze maatregel kan in beginsel betrekking hebben op alle kwaliteitsparameters
maar zal zich vooral richten op het terugdringen van belasting als gevolg van
diffuse emissiebronnen vanuit de landbouw. Dit door gezamenlijke factfinding en
sanering van de emissie door verdere uitrol van het project "Schoon erf, schone
sloten".
Deze maatregel is primair gericht op het terugdringen van emissies vanuit de
landbouw en is in beginsel gericht op alle waterlichamen behalve de duinen
(Waterlichamen 810, 820, 830 en 840). Het betreft cofinanciering vanuit HHNK
voor de POP 3 maatregel: innovatie (art. 17a, M04.01). De omvang en focus van
deze maatregel is afhankelijk van de verdere uitwerking van deze POP maatregel
door de provincie Noord-Holland.
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Maatregel

Toelichting

Invulling gebiedsdossier
waterwinning N-H
Duinreservaat

Voor HHNK en partners betekent dit het voorzetten en optimaliseren van
monitoringsnetwerken en het periodiek uitvoeren van een gebiedsschouw. Deze
bestaat uit het inventariseren en controleren van risicovolle bedrijven en
activiteiten in het veld.

Financiële maatregel
collectieve levering
waterdiensten en maatregelen

Deze maatregel is gericht op het terugdringen van emissies vanuit de landbouw
en op verbetering van de vier biologische parameters. Het betreft cofinanciering
vanuit HHNK voor de POP 3 maatregel: agromilieu betalingen voor groen blauwe
diensten (art. 28, M10). De maatregel is in beginsel gericht op alle waterlichamen
behalve de duinen (Waterlichamen 810, 820, 830 en 840). De omvang en focus
van deze maatregel is afhankelijk van de verdere uitwerking van deze POP
maatregel door de provincie Noord-Holland.

Onderzoek afstemming KRWN2000

De maatregel is er op gericht om in overleg met provincie en natuurbeschermers
te komen tot een betere afstemming van doelen en maatregelen met betrekking
tot Natura 2000 enerzijds en KRW anderzijds.

Onderzoek nutriënten en
probleemstoffen

Deze onderzoeksmaatregel is er op gericht om op relevante blauwe knooppunten
beter in beeld te brengen of- en in welke mate nutriënten en andere
probleemstoffen, zoals prioritaire en overige verontreinigende stoffen, waaronder
ook hormoonstoffen leiden tot problemen bij de overdracht (gebiedsafstemming).

Onderzoek vismigratie

Deze onderzoeksmaatregel is er op gericht om op relevante blauwe knooppunten
de migratie van vis beter in beeld te brengen. Het gaat daarbij om een combinatie
van waarnemingsinstrumenten, o.a. camera's met telemetrie.

Onderzoeksprogramma KRW
en systeemanalyses
waterkwaliteit

De onderzoeksmaatregel is er op gericht verder te onderzoeken in hoeverre de
huidige KRW doelstellingen kunnen worden gehaald of moeten worden aangepast
of mogelijk zelfs worden verlaagd en welke maatregelen wel of niet zinvol zijn om
de goede toestand te behalen.

Onderzoek effectiviteit
generiek beleid

Deze maatregel is vooral gericht op het terugdringen van belastingen als gevolg
van diffuse emissiebronnen vanuit de landbouw. Voor het behalen van de doelen
is het van vitaal belang dat het generiek beleid effectief is. Daarbij gaat het vooral
om het mestbeleid (5e actieprogramma Nitraat) het gewasbeschermingsbeleid
(Nota 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst') en de implementatie van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (zowel pijler 1 als pijler 2). In dit kader
leveren wij een bijdrage aan landelijke meetnetten zoals "het landelijk meetnet
Gewasbeschermingsmiddelen land- en tuinbouw" en het landelijk meetnet
"Nutriënten landbouw specifiek oppervlaktewater". Dit omdat het KRWmonitoringsnetwerk niet geschikt is om de effectiviteit van het Rijksbeleid ten
aanzien van de waterkwaliteit inzichtelijk te maken.

Uitvoeren programma
communicatie, educatie en
participatieve monitoring

Deze maatregel heeft in beginsel betrekking op alle kwaliteitsparameters. De
maatregel is randvoorwaardelijk voor de effectiviteit van alle voorgenomen
overheidsmaatregelen. Tevens bevorderen we hiermee door begrip en draagvlak
dat aanvullend maatregelen door bedrijfsleven / samenleving worden genomen.
Met deze maatregel wordt inhoud gegeven aan art. 14 van de KRW.

