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RICHTLIJN 2005/.../EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 

betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 175, lid 1, 

Gezien het voorstel van de Commissie, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1, 

Gezien het advies van het Comité van de Regio's2, 

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag3, 

                                                 

1 PB C 112 van 30.4.2004, blz. 40. 
2 PB C 109 van 30.4.2004, blz. 29. 
3 Advies van het Europees Parlement van 28.4.2005 (nog niet bekendgemaakt in het 

Publicatieblad), Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van … (nog niet bekendgemaakt 
in het Publicatieblad) en Besluit van het Europees Parlement van … (nog niet bekend-
gemaakt in het Publicatieblad). 
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Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Grondwater is een waardevolle natuurlijke hulpbron die voor chemische verontreiniging 

moet worden behoed. Dit is in het bijzonder van belang voor grondwaterafhankelijke 

ecosystemen en voor het gebruik van grondwater ten behoeve van de voorziening van water 

bestemd voor menselijke consumptie. 

(2) Besluit nr. 1600/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2002 tot vast-

stelling van het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap4 omvat als 

doelstelling het bereiken van waterkwaliteitsniveaus die niet leiden tot significante effecten 

op en risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu. 

(3) Teneinde het milieu als geheel, en de menselijke gezondheid in het bijzonder, te 

beschermen, moeten nadelige concentraties van schadelijke verontreinigende stoffen in het 

grondwater worden vermeden, voorkomen of verminderd. 

(4) Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vast-

stelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid5 bevat 

algemene bepalingen voor de bescherming en het behoud van het grondwater. Overeen-

komstig artikel 17 van die richtlijn moeten maatregelen ter voorkoming en beheersing van 

grondwaterverontreiniging worden vastgesteld, met inbegrip van criteria voor de beoor-

deling van de goede chemische toestand van het grondwater en criteria voor het vaststellen 

van een significante en aanhoudende stijgende tendens en voor het bepalen van de 

beginpunten voor omkeringen in tendensen. 

                                                 

4 PB L 242 van 10.9.2002, blz. 81. 
5 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 72. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 

nr. 2455/2001/EG van het Europees Parlement en van de Raad (PB L 331 van 15.12.2001, 
blz. 1). 
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(5) Gezien de noodzaak samenhangende niveaus van bescherming van het grondwater te 

bereiken, moeten er kwaliteitsnormen en drempelwaarden worden vastgesteld en op een 

gemeenschappelijke aanpak stoelende methodologieën worden uitgewerkt om te voorzien in 

criteria voor de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen. 

(6) Er dienen kwaliteitsnormen voor nitraten, gewasbeschermingsproducten en biociden te 

worden vastgesteld als communautaire criteria voor de chemische toestand van 

grondwaterlichamen, en samenhang dient te worden verzekerd met de Richtlijnen 

91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen 

verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen6, 91/414/EEG van de Raad van 

15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen7 

respectievelijk 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 

betreffende het op de markt brengen van biociden8. 

(7) Bepalingen met betrekking tot de chemische toestand van het grondwater gelden niet voor 

hoge, van nature voorkomende, concentraties van stoffen of ionen of de indicatoren ervan in 

een grondwaterlichaam of in de bijbehorende oppervlaktewaterlichamen die het gevolg zijn 

van specifieke geohydrologische omstandigheden, die niet onder de definitie van vervuiling 

vallen. Zij gelden evenmin voor tijdelijke veranderingen in de stroomrichting en chemische 

samenstelling, die niet worden gezien als intrusie. 

(8) Er dienen criteria te worden vastgesteld voor de bepaling van significante en aanhoudende 

stijgende tendensen in de concentratie van verontreinigende stoffen en voor het bepalen van 

het beginpunt van omkeringen in tendensen, rekening houdend met de kans op ongunstige 

effecten op bijbehorende aquatische ecosystemen en van het grondwater afhankelijke 

terrestrische ecosystemen. 

                                                 

6 PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn (EG) 
nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1). 

7 PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn (EG) 
nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1). 

8 PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn (EG) nr. 1882/2003. 
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(9) De lidstaten dienen, waar mogelijk, statistische procedures te gebruiken, mits deze voldoen 

aan internationale normen en ertoe bijdragen dat de monitoringresultaten over lange 

perioden tussen de lidstaten vergelijkbaar zijn. 

(10) Overeenkomstig artikel 22, lid 2, derde streepje, van Richtlijn 2000/60/EG wordt Richtlijn 

80/68/EEG van de Raad van 17 december 1979 betreffende de bescherming van het grond-

water tegen verontreiniging veroorzaakt door de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen9 

met ingang van 22 december 2013 ingetrokken. Het is noodzakelijk de continuïteit van de 

bescherming, bewerkstelligd door Richtlijn 80/68/EEG, ten aanzien van maatregelen voor 

het voorkomen of beperken van zowel directe als indirecte inbreng van verontreinigende 

stoffen in het grondwater te garanderen. 

(11) Het is noodzakelijk onderscheid te maken tussen gevaarlijke stoffen waarvan de inbreng 

moet worden voorkomen, en andere verontreinigende stoffen, waarvan de inbreng moet 

worden beperkt. Aan de hand van bijlage VIII van Richtlijn 2000/60/EG, die een lijst bevat 

met de belangrijkste verontreinigende stoffen voor het aquatische milieu, moeten de 

gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen worden aangeduid die daadwerkelijk of 

mogelijkerwijs een risico op verontreiniging vertegenwoordigen. 

(12) Lidstaten met gezamenlijke grondwaterlichamen moeten, om te zorgen voor een samen-

hangende bescherming van het grondwater, hun activiteiten coördineren wat betreft 

monitoring, het bepalen van drempelwaarden en het aanduiden van de relevante gevaarlijke 

stoffen. 

(13) Lidstaten moeten het recht hebben om, onder bepaalde omstandigheden, uitzonderingen toe 

te staan op maatregelen ter voorkoming of beperking van de inbreng van verontreinigende 

stoffen in het grondwater. 

                                                 

9 PB L 20 van 26.1.1980, blz. 43. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 91/692/EEG 
(PB L 377 van 31.12.1991, blz. 48). 
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(14) Het is noodzakelijk dat er wordt voorzien in overgangsmaatregelen voor de periode tussen 

de datum van toepassing van deze richtlijn en de datum waarop Richtlijn 80/68/EEG wordt 

ingetrokken. 

(15) De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen, dienen te worden vastgesteld 

overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de 

voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 

uitvoeringsbevoegdheden10. 

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN AANGENOMEN: 

                                                 

10 PB C 184 van 17.7.1999, blz. 23. 
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Artikel 1 

Doel 

1. Bij deze richtlijn worden specifieke maatregelen ter voorkoming en beheersing van grond-

waterverontreiniging vastgesteld als bedoeld in artikel 17, leden 1 en 2, van Richtlijn 

2000/60/EG. Deze maatregelen omvatten met name: 

a) criteria voor de beoordeling van de goede chemische toestand van het grondwater; en 

b) criteria voor het vaststellen van significante en aanhoudende stijgende trends en de 

omkering daarvan, en voor het bepalen van de beginpunten voor omkeringen in 

trends. 

2. Met deze richtlijn worden voorts de reeds in Richtlijn 2000/60/EG vervatte bepalingen ter 

voorkoming of beperking van de inbreng van verontreinigende stoffen in grondwater 

aangevuld, en wordt beoogd de achteruitgang van de toestand van alle grondwaterlichamen 

te voorkomen. 

Artikel 2 

Definities 

Voor de toepassing van deze richtlijn gelden naast de definities van artikel 2 van Richtlijn 

2000/60/EG, de volgende definities: 
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1) "grondwaterkwaliteitsnorm": een milieukwaliteitsnorm uitgedrukt als de concentratie van 

een bepaalde verontreinigende stof, groep verontreinigende stoffen of indicator van 

verontreiniging in grondwater, die ter bescherming van de menselijke gezondheid en het 

milieu niet mag worden overschreden; 

2) "drempelwaarde": door de lidstaten conform artikel 3 vastgestelde grondwater-

kwaliteitsnorm; 

3) "significante en aanhoudende stijgende trend": elke statistisch significante toename van de 

concentratie van een verontreinigende stof, groep verontreinigende stoffen of indicator van 

verontreiniging, die een milieurisico inhoudt en overeenkomstig artikel 5 moet worden 

omgekeerd; 

4) "inbreng van verontreinigende stoffen in het grondwater": het als gevolg van menselijke 

activiteiten direct of indirect inbrengen van verontreinigende stoffen in het grondwater. 

Artikel 3 

Criteria voor de beoordeling van de chemische toestand van grondwater 

1. Bij de beoordeling van de chemische toestand van een grondwaterlichaam of een groep 

grondwaterlichamen overeenkomstig paragraaf 2.3 van bijlage V van Richtlijn 

2000/60/EG, gebruiken de lidstaten de volgende criteria: 
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a) grondwaterkwaliteitsnormen als bedoeld in bijlage I; 

b) door de lidstaten volgens de in bijlage II, deel A, van deze richtlijn omschreven 

procedure vast te stellen drempelwaarden voor verontreinigende stoffen, groepen 

verontreinigende stoffen en indicatoren van verontreiniging waarvan is vastgesteld, 

binnen het grondgebied van een lidstaat, dat zij er mede toe hebben geleid 

grondwaterlichamen of groepen grondwaterlichamen als gevaar lopend moeten 

worden aangemerkt, waarbij ten minste rekening moet worden gehouden met de lijst 

in bijlage II, deel B. 

2. Drempelwaarden kunnen worden vastgesteld op nationaal niveau, op het niveau van het 

stroomgebieddistrict of het deel van het internationaal stroomgebieddistrict dat binnen het 

grondgebied van een lidstaat ligt, of op het niveau van een grondwaterlichaam of een groep 

grondwaterlichamen. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat voor grondwaterlichamen, die door twee of meer lidstaten 

worden gedeeld, en voor grondwaterlichamen waarbinnen grondwater over de grens van 

een lidstaat stroomt, de vaststelling van drempelwaarden door de betrokken lidstaten wordt 

gecoördineerd overeenkomstig artikel 3, lid 4, van Richtlijn 2000/60/EG. 

4. Indien een grondwaterlichaam of een groep grondwaterlichamen zich tot buiten het grond-

gebied van de Gemeenschap uitstrekt, wordt er door de betrokken lidstaten naar gestreefd 

om in samenwerking met de betrokken niet-lidstaten drempelwaarden vast te stellen 

overeenkomstig artikel 3, lid 5, van Richtlijn 2000/60/EG. 

5. De lidstaten stellen uiterlijk op 22 december 2008 voor het eerst de drempelwaarden 

krachtens lid 1, onder b), vast. 
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 Alle vastgestelde drempelwaarden worden bekendgemaakt in de overeenkomstig artikel 13 

van Richtlijn 2000/60/EG in te dienen stroomgebiedbeheersplannen, met inbegrip van een 

samenvatting van de in deel C van bijlage II omschreven gegevens. 

6. De lidstaten wijzigen de lijst van drempelwaarden indien uit nieuwe informatie over 

verontreinigende stoffen, groepen verontreinigende stoffen of indicatoren van 

verontreiniging blijkt dat een drempelwaarde moet worden vastgesteld voor een nieuwe 

stof of een bestaande drempelwaarde moet worden gewijzigd, dan wel dat een eerder van 

de lijst geschrapte drempelwaarde opnieuw moet worden opgenomen, teneinde de 

menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. 

 Drempelwaarden kunnen van de lijst worden geschrapt indien het betrokken grondwater-

lichaam niet langer door de desbetreffende verontreinigende stoffen, groepen 

verontreinigende stoffen of indicatoren van verontreiniging gevaar loopt. 

 Wijzigingen in de lijst van drempelwaarden worden in het kader van de periodieke 

herziening van de stroomgebiedbeheersplannen bekendgemaakt. 

7. Op basis van de door de lidstaten overeenkomstig lid 5 verstrekte informatie publiceert de 

Commissie uiterlijk op 22 december 2009 een verslag. 

Artikel 4 

Procedure voor de beoordeling van de chemische toestand van grondwater 

1. De lidstaten volgen de in lid 2 beschreven procedure om de chemische toestand van een 

grondwaterlichaam te beoordelen. In voorkomende gevallen kunnen de lidstaten bij de 

toepassing van deze procedure grondwaterlichamen groeperen overeenkomstig bijlage V 

bij Richtlijn 2000/60/EG. 
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2. Een grondwaterlichaam of een groep grondwaterlichamen wordt geacht in een goede 

chemische grondwatertoestand te verkeren indien: 

a) de waarden voor de in bijlage I vermelde grondwaterkwaliteitsnormen en de 

overeenkomstig artikel 3 en bijlage II vastgestelde relevante drempelwaarden in geen 

enkel monitoringpunt in dat grondwaterlichaam of in die groep van 

grondwaterlichamen worden overschreden of 

b) de waarde voor een grondwaterkwaliteitsnorm of de drempelwaarde in een of meer 

monitoringpunten overschreden wordt, maar door een passend onderzoek 

overeenkomstig bijlage III wordt bevestigd dat: 

i) op basis van de in bijlage III, punt 3, bedoelde beoordeling de concentraties 

verontreinigende stoffen die de grondwaterkwaliteitsnormen of de 

drempelwaarden overschrijden, rekening houdend, waar van toepassing, met de 

omvang van het betrokken grondwaterlichaam, niet worden beschouwd als een 

significant milieurisico; 

ii) is voldaan aan de andere in tabel 2.3.2. van bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG 

genoemde voorwaarden voor een goede chemische toestand van grondwater, 

overeenkomstig punt 4 van bijlage III bij deze richtlijn; 

iii) waar van toepassing is voldaan aan de voorschriften van artikel 7, lid 3, van 

Richtlijn 2000/60/EG, overeenkomstig punt 4 van bijlage III bij deze richtlijn; 
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iv) de geschiktheid voor menselijk gebruik van het grondwaterlichaam of van één 

van de lichamen in de groep grondwaterlichamen niet significant door 

verontreiniging is aangetast. 

3. De lidstaten publiceren een samenvatting van de beoordeling van de chemische toestand 

van het grondwater in de stroomgebiedbeheersplannen overeenkomstig artikel 13 van 

Richtlijn 2000/EG. 

 

In deze samenvatting, die wordt opgesteld op het niveau van het stroomgebieddistrict of 

van het deel van het internationaal stroomgebieddistrict dat op het grondgebied van een 

lidstaat ligt, wordt ook toegelicht op welke wijze overschrijdingen van de grondwater-

kwaliteitsnormen of de drempelwaarden bij afzonderlijke monitoringpunten bij de eind-

beoordeling in aanmerking zijn genomen. 

4. Indien de toestand van een grondwaterlichaam overeenkomstig lid 2, punt b), als goed 

wordt aangemerkt, nemen de lidstaten overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 2000/60/EG 

de maatregelen die nodig kunnen zijn voor de bescherming van de aquatische 

ecosystemen, terrestrische ecosystemen en van gebruik van grondwater door de mens dat 

afhangt van het gedeelte van het grondwaterlichaam dat wordt vertegenwoordigd door het 

monitoringpunt of de monitoringpunten waarin de waarde voor een 

grondwaterkwaliteitsnorm of de drempelwaarde is overschreden. 

Artikel 5 

Vaststelling van significante en aanhoudende stijgende trends 

en het bepalen van het beginpunt voor omkeringen in trends 

1. De lidstaten stellen iedere significante en aanhoudende stijgende trend vast in de 

concentratie van verontreinigende stoffen, groepen verontreinigende stoffen of indicatoren 

van verontreiniging in grondwaterlichamen of groepen grondwaterlichamen die als gevaar 

lopend zijn aangemerkt en zij bepalen het beginpunt voor een omkering in de trend 

overeenkomstig bijlage IV. 
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2. De lidstaten bewerkstelligen door middel van het in artikel 11 van Richtlijn 2000/60/EG 

bedoelde maatregelenprogramma, de omkering van trends die een significant schaderisico 

opleveren voor de kwaliteit van de aquatische of terrestrische ecosystemen, de menselijke 

gezondheid of voor het rechtmatig gebruik, feitelijk of potentieel, van het watermilieu, 

teneinde de grondwaterverontreiniging geleidelijk te verminderen. 

3. De lidstaten bepalen overeenkomstig deel B, punt 1, van bijlage IV, het beginpunt voor een 

trendomkering als percentage van de in bijlage I vastgestelde grondwaterkwaliteitsnormen 

voor grondwater en van de krachtens artikel 3 vastgestelde drempelwaarden, op basis van 

de vastgestelde trend en het bijbehorende milieurisico. 

4. De lidstaten geven in de overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 2000/60/EG in te dienen 

stroomgebiedbeheersplannen een samenvatting van: 

a) de wijze waarop de trendbeoordeling vanuit afzonderlijke monitoringpunten in een 

grondwaterlichaam, of een groep grondwaterlichamen, ertoe heeft bijgedragen dat er 

overeenkomstig bijlage V, punt 2.5, van die richtlijn in die lichamen een significante 

en aanhoudende stijgende trend in de concentratie van verontreinigende stoffen of 

een omkering in die trend is vastgesteld, en 

b) de redenen voor de krachtens lid 3 vastgestelde beginpunten. 
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5. Indien dit nodig is om het effect te beoordelen van bestaande verontreinigingspluimen in 

grondwaterlichamen die de verwezenlijking van de doelstellingen in artikel 4 van Richtlijn 

2000/60/EG in gevaar kunnen brengen, met name pluimen uit puntbronnen en veront-

reinigde grond, voeren de lidstaten aanvullende trendbeoordelingen uit voor aangetroffen 

verontreinigende stoffen, om zich ervan te vergewissen dat de pluimen vanuit veront-

reinigde locaties zich niet verspreiden, de chemische toestand van het grondwaterlichaam 

of de groep grondwaterlichamen niet doen verslechteren, noch een risico vormen voor de 

menselijke gezondheid en het milieu. De resultaten van deze beoordelingen worden kort 

vermeld in de overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 2000/60/EG in te dienen stroom-

gebiedbeheersplannen. 

Artikel 6 

Maatregelen om de inbreng van verontreinigende stoffen in het grondwater 

te voorkomen of te beperken 

1. Teneinde het in artikel 4, lid 1, onder b), punt i), van Richtlijn 2000/60/EG gestelde doel te 

bereiken, namelijk de inbreng van verontreinigende stoffen in het grondwater te voor-

komen of te beperken, zorgen de lidstaten ervoor dat het maatregelenprogramma dat 

overeenkomstig artikel 11 van die richtlijn is vastgesteld, het volgende omvat: 

a) alle nodige maatregelen met de bedoeling om te voorkomen dat gevaarlijke stoffen in 

het grondwater worden ingebracht. Bij het vaststellen van die stoffen, houden de 

lidstaten in het bijzonder rekening met gevaarlijke stoffen die behoren tot de families 

of groepen verontreinigende stoffen genoemd in bijlage VIII van Richtlijn 

2000/60/EG, punten 1 tot en met 6, alsook met de stoffen die behoren tot de families 

of groepen verontreinigende stoffen genoemd in de punten 7 tot en met 9, indien 

deze als gevaarlijk worden beschouwd; 
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b) voor verontreinigende stoffen opgesomd in bijlage VIII bij Richtlijn 2000/60/EG die 

niet als gevaarlijk worden beschouwd en andere niet in die bijlage vermelde niet-

gevaarlijke verontreinigende stoffen die volgens de lidstaten een bestaand of 

potentieel verontreinigingsrisico vormen, alle maatregelen die nodig zijn om de 

inbreng in het grondwater te beperken om ervoor te zorgen dat die inbreng de goede 

chemische toestand van grondwater niet doet verslechteren, geen significante en 

aanhoudende stijgende trend in de concentraties van verontreinigende stoffen in het 

grondwater veroorzaakt, en niet anderszins voor verontreiniging van het grondwater 

zorgt. Bij die maatregelen wordt rekening gehouden met de beste praktijken, 

waaronder de beste milieupraktijken en de beste beschikbare technieken die in de 

toepasselijke communautaire wetgeving worden genoemd. 

 Met het oog op de vaststelling van maatregelen uit hoofde van de punten a) en b), kunnen 

de lidstaten, bij wijze van eerste stap, de omstandigheden bepalen waaronder de in 

bijlage VIII bij Richtlijn 2000/60/EG opgenomen verontreinigende stoffen, met name de in 

punt 7 van die bijlage bedoelde essentiële metalen en hun verbindingen, al dan niet als 

gevaarlijk moeten worden beschouwd. 

2. Inbreng van verontreinigende stoffen uit diffuse bronnen van verontreiniging, die gevolgen 

heeft voor de chemische toestand van het grondwater, wordt in aanmerking genomen 

wanneer zulks technisch mogelijk is. 

3. Onverminderd strengere communautaire wetgeving kunnen de lidstaten beslissen dat de in 

lid 1 voorgeschreven maatregelen niet gelden voor de inbreng van verontreinigende stoffen 

die 

a) het resultaat is van overeenkomstig met artikel 11, lid 3, onder j), van Richtlijn 

2000/60/EG toegestane directe lozingen; 
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b) door de bevoegde autoriteiten wordt beschouwd als voorkomend in een hoeveelheid 

of concentratie die zo klein is dat enig onmiddellijk of toekomstig gevaar van 

achteruitgang van de kwaliteit van het ontvangende grondwater uitgesloten is; 

c) het gevolg is van ongevallen of uitzonderlijke omstandigheden van natuurlijke 

oorsprong die redelijkerwijs niet te voorzien, te voorkomen of te mitigeren waren; 

d) het resultaat is van overeenkomstig met artikel 11, lid 3, onder f), van Richtlijn 

2000/60/EG toegestane kunstmatige aanvulling of vergroting van grondwater-

lichamen;  

e) door de bevoegde autoriteiten wordt geacht technisch niet te voorkomen of te 

beperken te zijn zonder gebruik te maken van: 

i) maatregelen die het risico voor de menselijke gezondheid of voor de kwaliteit 

van het milieu als geheel zouden vergroten; of 

ii) onevenredig kostbare maatregelen om hoeveelheden verontreinigende stoffen 

uit vervuilde bodem of ondergrond te verwijderen, of anderszins te zorgen dat 

insijpeling daarvan kan worden beheerst; of 

f) het resultaat is van ingrepen in oppervlaktewater ten behoeve van, onder andere, het 

verminderen van de gevolgen van overstromingen en droogte en het beheer van 

water en waterwegen, ook op internationaal niveau. Dergelijke activiteiten, met 

inbegrip van losmaken, baggeren, verplaatsing en plaatsing van sedimenten in 

oppervlaktewater, worden uitgevoerd overeenkomstig algemene bindende 

voorschriften, en, waar passend, op grond van deze voorschriften verleende 

vergunningen en toestemmingen, die door de lidstaten met betrekking tot deze 

activiteiten zijn opgesteld, op voorwaarde dat deze inbreng geen gevaar vormt voor 

de verwezenlijking van de milieudoelstellingen die overeenkomstig artikel 4, lid 1, 

onder b), punt ii), van Richtlijn 2000/60/EG voor de betrokken waterlichamen zijn 

vastgesteld. 
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4. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten houden een inventaris van de in lid 3 bedoelde 

uitzonderingen bij met het oog op kennisgeving, op verzoek, aan de Commissie. 

Artikel 7 

Overgangsregeling 

In de periode tussen …. ∗ en 22 december 2013 wordt bij nieuwe vergunningsprocedures in de zin 

van de artikelen 4 en 5 van Richtlijn 80/68/EEG rekening gehouden met de vereisten vastgelegd in 

de artikelen 3, 4 en 5 van deze richtlijn. 

Artikel 8 

Technische aanpassingen 

De bijlagen II, III en IV kunnen aan de vooruitgang van wetenschap en techniek worden aangepast 

volgens de in artikel 21, lid 2, van Richtlijn 2000/60/EG bedoelde procedure, rekening houdend met 

de termijnen voor het toetsen en bijstellen van de stroomgebiedbeheersplannen zoals omschreven in 

artikel 13, lid 7, van die richtlijn. 

Artikel 9 

Toepassing 

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om 

uiterlijk op … * aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie onverwijld de tekst van de 

bepalingen mee. 

                                                 

∗ PB: 2 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële 

bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden 

vastgesteld door de lidstaten. 

Artikel 10 

Inwerkingtreding 

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. 

Artikel 11 

Adressaten 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 

Gedaan te 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

De voorzitter De voorzitter 
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BIJLAGE I 

GRONDWATERKWALITEITSNORMEN  

1. Voor de beoordeling van de chemische toestand van het grondwater overeenkomstig 

artikel 4, gelden de onderstaande grondwaterkwaliteitsnormen als de kwaliteitsnormen die 

in tabel 2.3.2 van bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG worden bedoeld en overeenkomstig 

artikel 17 van die richtlijn zijn vastgesteld. 

Verontreinigende stof Kwaliteitsnormen Toelichting 

Nitraten 50 mg/l Voor activiteiten die onder de werkings-

sfeer van Richtlijn 91/676/EEG vallen, 

zijn de in verband met deze waarde 

(nl. 50 mg/l) vereiste programma's en 

maatregelen in overeenstemming met die 

richtlijn1 

Werkzame stoffen in 

bestrijdingsmiddelen, met 

inbegrip van de relevante 

omzettings-, afbraak- en 

reactieproducten daarvan2 

0,1 µg/l 

0,5 µg/l (totaal)3 

 

 

1 Deze bepaling geldt niet voor activiteiten die buiten de werkingssfeer van Richtlijn 

91/676/EEG vallen. 

2 Onder “bestrijdingsmiddelen” wordt verstaan gewasbeschermingsmiddelen en biociden als 

omschreven in artikel 2 van Richtlijn 91/414/EEG, respectievelijk artikel 2 van 

Richtlijn 98/8/EG; 

3 "totaal" betekent de som van alle tijdens de monitoringprocedure opgespoorde en 

gekwantificeerde afzonderlijke bestrijdingsmiddelen. 
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2. De resultaten van de toepassing van de kwaliteitsnormen voor bestrijdingsmiddelen op de 

voor deze richtlijn aangegeven wijze laten de resultaten van de bij Richtlijn 91/414/EEG of 

Richtlijn 98/8/EG vereiste risicobeoordelingsprocedures onverlet. 

3. Indien voor een gegeven grondwaterlichaam het vermoeden bestaat dat de toepassing van 

deze grondwaterkwaliteitsnormen ertoe kan leiden dat de in artikel 4 van Richtlijn 

2000/60/EG gespecificeerde milieudoelstellingen voor de bijbehorende oppervlakte-

wateren niet worden bereikt, of kan resulteren in een significante vermindering van de 

ecologische of chemische kwaliteit van die wateren of in significante schade aan 

terrestrische ecosystemen die rechtstreeks van het grondwaterlichaam afhankelijk zijn, 

worden overeenkomstig artikel 3 en bijlage II bij deze richtlijn stringentere drempel-

waarden vastgesteld. De in verband met een dergelijke drempelwaarde vereiste 

programma's en maatregelen gelden ook voor activiteiten die onder de werkingssfeer van 

Richtlijn 91/676/EEG vallen. 
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BIJLAGE II 

DREMPELWAARDEN VOOR GRONDWATERVERONTREINIGENDE STOFFEN EN 

INDICATOREN VAN VERONTREINIGING 

DEEL A: RICHTSNOEREN VOOR DE VASTSTELLING VAN DREMPELWAARDEN DOOR DE 

LIDSTATEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 3 

De lidstaten bepalen voor alle verontreinigende stoffen of indicatoren van verontreiniging de 

drempelwaarden op grond waarvan, conform de analyse van de kenmerken krachtens artikel 5 van 

Richtlijn 2000/60/EG, wordt vastgesteld dat grondwaterlichamen of groepen grondwaterlichamen 

het gevaar lopen geen goede chemische toestand van het grondwater te bereiken. 

De drempelwaarden worden zodanig vastgesteld dat, mochten de monitoringresultaten in een 

representatief monitoringpunt de drempelwaarden overschrijden, dit wijst op een risico dat niet is 

voldaan aan een of meer van de voorwaarden voor een goede chemische toestand van het 

grondwater als bedoeld in artikel 4, lid 2, onder b), punten ii), iii) en iv). 

Bij het vaststellen van drempelwaarden nemen de lidstaten de volgende richtsnoeren in acht: 

1. De vaststelling van de drempelwaarden moet gebaseerd zijn op: 

a) de mate van interacties tussen het grondwater en de bijbehorende aquatische en 

daarvan afhankelijke terrestrische ecosystemen; 
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b) de belemmering voor het rechtmatige gebruik of rechtmatige functies, feitelijk of 

potentieel, van het grondwater; 

c) alle verontreinigende stoffen waardoor grondwaterlichamen als gevaarlopend worden 

aangemerkt, rekening houdend met de in deel B opgenomen minimumlijsten; 

d) de hydrogeologische kenmerken, onder meer informatie over achtergrond-

concentraties en waterbalans. 

2. Bij de bepaling van de drempelwaarden moet tevens rekening worden gehouden met de 

oorsprong van de verontreinigende stoffen, het mogelijk natuurlijk voorkomen ervan, hun 

toxicologische kenmerken, dispersie eigenschappen, persistentie en vermogen tot 

bioaccumulatie. 

3. De bepaling van drempelwaarden moet worden ondersteund door een controlemechanisme 

voor de verzamelde gegevens, gebaseerd op een evaluatie van de kwaliteit van de 

gegevens, analytische overwegingen en achtergrondniveaus voor stoffen die zowel 

natuurlijk als door menselijke activiteiten kunnen voorkomen. 
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DEEL B: MINIMUMLIJSTEN VAN VERONTREINIGENDE STOFFEN EN INDICATOREN TEN AANZIEN 

WAARVAN DE LIDSTATEN DE VASTSTELLING VAN DREMPELWAARDEN OVEREENKOMSTIG 

ARTIKEL 3 MOETEN OVERWEGEN 

 

 

 

1. Stoffen of ionen, die zowel natuurlijk als ten gevolge van 

menselijke activiteiten kunnen voorkomen 

Arsenicum 

Cadmium 

Lood 

Kwik 

Ammonium 

Chloride 

Sulfaat 

 

2. Synthetische (door de mens gemaakte) stoffen 

Trichloorethyleen 

Tetrachloorethyleen 

 

3. Parameters voor zout- of andere indringing1 

Conductiviteit  

                                                 

1 Met betrekking tot zoutconcentraties ten gevolge van menselijke activiteiten mogen de 
lidstaten drempelwaarden voor sulfaat en chloride of voor conductiviteit vaststellen. 
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DEEL C: DOOR DE LIDSTATEN TE VERSTREKKEN INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE 

VERONTREINIGENDE STOFFEN WAARVOOR EEN DREMPELWAARDE IS BEPAALD 

De lidstaten geven in het overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 2000/60/EG ingediende 
stroomgebiedbeheersplan een samenvatting van de wijze waarop de in Deel A van deze bijlage 
omschreven procedure is gevolgd. 

De lidstaten verstrekken met name waar mogelijk: 

a) informatie over het aantal grondwaterlichamen of groepen grondwaterlichamen die als 
risicolopend zijn aangemerkt en over de verontreinigende stoffen en de indicatoren van 
verontreiniging, die tot deze indeling bijdragen, met inbegrip van de waargenomen 
concentraties/waarden;  

b) gegevens over elk grondwaterlichaam dat als gevaarlopend is aangemerkt, met name de 
omvang van dat lichaam, de relaties tussen de grondwaterlichamen en de bijbehorende 
oppervlaktewateren en daarvan rechtstreeks afhankelijke terrestrische ecosystemen, en, in 
het geval van natuurlijk voorkomende stoffen, de natuurlijke achtergrondconcentratie 
daarvan in het grondwaterlichaam; 

c) de drempelwaarden die hetzij op nationaal niveau, hetzij op het niveau van het stroom-
gebieddistrict of het deel van het internationaal stroomgebieddistrict dat binnen het 
grondgebied van een lidstaat ligt, hetzij voor een grondwaterlichaam of een groep 
grondwaterlichamen van toepassing zijn; 

d) het verband tussen de drempelwaarden en 

i) in het geval van natuurlijk voorkomende stoffen, de waargenomen achtergrond-
concentraties, 

ii) milieukwaliteitsdoelstellingen en andere geldende waterbeschermingsnormen op 
nationaal, communautair of internationaal niveau, en 

iii) alle relevante informatie betreffende toxicologische en ecotoxicologische 
kenmerken, persistentie en het vermogen tot bioaccumulatie, en de dispersie 
eigenschappen van de verontreinigende stoffen. 
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BIJLAGE III 

 

BEOORDELING VAN DE CHEMISCHE TOESTAND VAN GRONDWATER 

1. De beoordelingsprocedure voor de bepaling van de chemische toestand van een grond-

waterlichaam of een groep grondwaterlichamen, wordt toegepast op alle grondwater-

lichamen of groepen grondwaterlichamen die als gevaarlopend zijn aangemerkt, en op alle 

verontreinigende stoffen die ertoe bijdragen dat het grondwaterlichaam of de groep 

grondwaterlichamen zo gekarakteriseerd zijn. 

2. Bij het uitvoeren van een onderzoek als bedoeld in artikel 4, lid 2, onder b), houden de 

lidstaten rekening met: 

a) de informatie die werd verzameld in het kader van de overeenkomstig artikel 5 van 

Richtlijn 2000/60/EG en de punten 2.1, 2.2 en 2.3 van bijlage II van die richtlijn uit 

te voeren analyse van de kenmerken; 

b) de overeenkomstig bijlage V, punt 2.4, van Richtlijn 2000/60/EG verkregen 

resultaten van het grondwatermeetnet; en 

c) alle andere relevante informatie, waaronder een vergelijking van de over een jaar 

rekenkundig gemiddelde concentratie van de relevante verontreinigende stoffen in 

een monitoringpunt met de in bijlage I vastgestelde grondwaterkwaliteitsnormen en 

de door de lidstaten overeenkomstig artikel 3 en bijlage II bepaalde drempelwaarden. 
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3. Teneinde na te gaan of is voldaan aan de voorwaarden voor een goede chemische toestand 

van grondwater als bedoeld in artikel 4, lid 2, onder b), punten i) en iv), ramen de lidstaten, 

waar passend en nodig, op basis van geschikte aggregatie van monitoringresultaten en in 

voorkomend geval ondersteund door ramingen van concentraties op basis van een 

conceptueel model van het grondwaterlichaam of de groep grondwaterlichamen, de 

omvang van het grondwaterlichaam dat voor een verontreinigende stof een over het jaar 

rekenkundig gemiddelde concentratie heeft die hoger ligt dan een 

grondwaterkwaliteitsnorm of een drempelwaarde. 

4. Teneinde na te gaan of is voldaan aan de voorwaarden voor een goede chemische toestand 

van grondwater als bedoeld in artikel 4, lid 2, onder b), punten ii) en iii), beoordelen de 

lidstaten, waar relevant en nodig, op basis van de betrokken monitoringresultaten en een 

geschikt conceptueel model van het grondwater: 

a) de hoeveelheden en concentraties van de verontreinigende stoffen die vanuit het 

grondwaterlichaam in de bijbehorende oppervlaktewateren of de rechtstreeks 

daarvan afhankelijke terrestrische ecosystemen terechtkomen of waarschijnlijk 

terechtkomen; 

b) de waarschijnlijke effecten van de hoeveelheden en concentraties verontreinigende 

stoffen die in de bijbehorende oppervlaktewateren en de daarvan afhankelijke 

terrestrische ecosystemen terechtkomen; 

c) de omvang van zout- of andere indringing in het grondwaterlichaam; en 

d) het risico van verontreinigende stoffen in het grondwaterlichaam voor de kwaliteit 

van water dat voor menselijk gebruik uit het grondwaterlichaam is of zal worden 

onttrokken. 
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5. De lidstaten geven de chemische toestand van een grondwaterlichaam of groep grond-

waterlichamen weer op kaarten overeenkomstig bijlage V, punten 2.4.5 en 2.5, van 

Richtlijn 2000/60/EG. Ook geven de lidstaten, indien relevant en haalbaar, op die kaarten 

alle monitoringpunten aan waar grondwaterkwaliteitsnormen en/of drempelwaarden 

worden overschreden. 
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BIJLAGE IV 

VASTSTELLING EN OMKERING VAN SIGNIFICANTE 

EN AANHOUDENDE STIJGENDE TRENDS 

De lidstaten stellen significante en aanhoudende stijgende trends vast in alle grondwaterlichamen of 

groepen grondwaterlichamen die overeenkomstig bijlage II van Richtlijn 2000/60/EG als gevaar 

lopend zijn aangemerkt, rekening houdend met de volgende eisen: 

1. overeenkomstig punt 2.4 van bijlage V van Richtlijn 2000/60/EG wordt het monitoring-

programma opgesteld met het oog op het aan het licht brengen van significante en 

aanhoudende stijgende trends in de concentraties van de uit hoofde van artikel 3 van deze 

richtlijn vastgestelde verontreinigende stoffen; 

2. de vaststelling van significante en aanhoudende stijgende trends wordt gebaseerd op de 

volgende procedure: 

a) monitoringfrequenties en monitoringlocaties worden zodanig bepaald dat: 

i) de nodige gegevens worden ingewonnen om stijgende trends met voldoende 

betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van natuurlijke variatie te kunnen 

onderscheiden; 
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ii) stijgende trends tijdig kunnen worden vastgesteld, zodat maatregelen kunnen 

worden getroffen om voor het milieu significante nadelige veranderingen in de 

kwaliteit van het grondwater te voorkomen, of ten minste zoveel mogelijk te 

mitigeren; deze vaststelling wordt indien mogelijk voor het eerst in 2009 

uitgevoerd, rekening houdend met bestaande gegevens, in het kader van het in 

artikel 13 van Richtlijn 2000/60/EG omschreven rapport over de vaststelling 

van trends in het eerste stroomgebiedbeheersplan, en vervolgens ten minste om 

de zes jaar; 

iii) rekening kan worden gehouden met tijdsafhankelijke fysische en chemische 

kenmerken van het grondwaterlichaam, met inbegrip van de 

grondwaterstroming en de infiltratie en de filtratiesnelheid in de bodem of 

ondergrond; 

b) de gebruikte monitoring- en analysemethodes beantwoorden aan internationale 

beginselen inzake kwaliteitscontrole - in voorkomend geval CEN-normen of 

nationale gestandaardiseerde methodes – om gelijkwaardige wetenschappelijke 

kwaliteit en vergelijkbaarheid van de verkregen gegevens te verzekeren; 

c) de beoordeling wordt gebaseerd op een statistische methode, zoals regressieanalyse, 

voor trendanalyse van tijdreeksen van individuele monitoringpunten; 

d) om vertekening bij het vaststellen van trends te vermijden, worden alle meetwaarden 

beneden de kwantificeringslimiet bepaald op de helft van de waarde van de hoogste 

kwantificeringslimiet in de tijdreeksen, behalve voor bestrijdingsmiddelen (totaal). 

3. met het oog op de rapportage over de vaststelling van trends in het kader van het eerste 

stroomgebiedbeheersplan als omschreven in artikel 13 van Richtlijn 2000/60/EG, wordt 

voor de vaststelling van significante en aanhoudende stijgende trends in de concentratie 

van stoffen, die zowel natuurlijk als ten gevolge van menselijke activiteiten voorkomen, 

rekening gehouden met gegevens, indien voorhanden, die vóór het begin van het 

monitoringprogramma werden vergaard. 
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De lidstaten bewerkstelligen overeenkomstig artikel 5 de omkering van een significante en 

aanhoudende stijgende trend indien deze trend een schaderisico inhoudt voor de bijbehorende 

aquatische ecosystemen, de rechtstreeks daarvan afhankelijke terrestrische ecosystemen, de 

menselijke gezondheid of rechtmatige vormen van gebruik, feitelijk of potentieel, van het 

aquatische milieu, met inaanmerkingneming van de volgende voorschriften: 

1. het beginpunt voor de toepassing van maatregelen om een significante en aanhoudende 

stijgende trend om te keren is dat de concentratie van de verontreinigende stof 75% 

bedraagt van de parameterwaarden van de grondwaterkwaliteitsnormen van bijlage I en 

van de drempelwaarden die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 3, tenzij: 

a) een eerder beginpunt vereist is om door het nemen van trendomkeringsmaatregelen 

op de meest kostenefficiënte wijze voor het milieu significante nadelige 

veranderingen in de grondwaterkwaliteit te voorkomen of ten minste zoveel mogelijk 

te mitigeren; 

b) een verschillend beginpunt verantwoord is indien de opsporingslimiet het niet 

mogelijk maakt een trend vast te stellen bij 75% van de parameterwaarden; of 

c) de toenamesnelheid en de omkeerbaarheid van de trend zodanig zijn dat ook bij een 

later beginpunt voor trendomkeringsmaatregelen, met dergelijke maatregelen op de 

meest kostenefficiënte wijze voor het milieu significante nadelige veranderingen in 

de grondwaterkwaliteit kunnen worden voorkomen of ten minste zoveel mogelijk 

gemitigeerd. 
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Voor activiteiten die onder de werkingssfeer van Richtlijn 91/676/EEG vallen, wordt het 

beginpunt voor de toepassing van maatregelen om een significante en aanhoudende 

stijgende trend om te keren, vastgesteld overeenkomstig die richtlijn en Richtlijn 

2000/60/EG. 

2. zodra een beginpunt is vastgesteld voor een grondwaterlichaam dat overeenkomstig 

bijlage V, punt 2.4.4. van Richtlijn 2000/60/EG en in de zin van punt 1. van deel B van 

deze bijlage als gevaar lopend is aangemerkt, wordt het niet gewijzigd tijdens de zesjarige 

looptijd van het krachtens artikel 13 van Richtlijn 2000/60/EG vereiste 

stroomgebiedbeheersplan. 

3. omkeringen van een trend moeten worden aangetoond, rekening houdend met de relevante 

monitoringbepalingen van Deel A, punt 2. 
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I. INLEIDING 

 

De Commissie heeft haar voorstel 1 voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging aangenomen op 

28 oktober 2003. 

 

Het Europees Parlement heeft op 28 april 2005 zijn advies in eerste lezing aangenomen. 

 

Het Comité van de Regio's heeft op 12 februari 2004 advies uitgebracht. 2 
 

Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 31 maart 2004 advies uitgebracht. 3 
 

De Raad heeft zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld op 23 januari 2006. 

 

II. DOELSTELLING 

 

 Grondwater is een belangrijke natuurlijke hulpbron die water levert voor zowel menselijke 

consumptie als landbouw en industrie. Het speelt ook een essentiële rol, vooral in periodes 

van droogte, in het behoud van aquatische en terrestrische ecosystemen. Bescherming van het 

grondwater tegen verontreiniging is derhalve van essentieel belang, waarbij vooral de nadruk 

moet liggen op preventie, aangezien herstel van de grondwaterkwaliteit veel tijd en 

inspanning vergt, zelfs wanneer de verontreinigingsbron is weggenomen. 

 De bescherming van grondwater tegen verontreiniging wordt momenteel gereglementeerd bij 

Richtlijn 80/68/EEG 4, die in 2013 wordt ingetrokken, en Richtlijn 2000/60/EG (de 

kaderrichtlijn water of KW). 5. 

                                                 
1 PB C …, blz. … 
2 PB C …, blz. … 
3 PB C 117 van 30.4.2004, blz. 52. 
4 PB L 20 van 26.1.1980, blz. 43. 
5 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1. 
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 Met dit voorstel wordt beoogd, te voldoen aan de algemene eis van artikel 17 van de KW dat 

het Europees Parlement en de Raad op voorstel van de Commissie specifieke maatregelen ter 

voorkoming en beheersing van grondwaterverontreiniging vaststellen, om ervoor te zorgen 

dat de milieudoelstellingen voor grondwater van de KW worden verwezenlijkt. 

 

III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

 

Algemeen 

 

In het gemeenschappelijk standpunt zijn een aantal amendementen van de eerste lezing door 

het Europees Parlement verwerkt, letterlijk, gedeeltelijk of naar de geest ervan. Deze 

verduidelijken of verbeteren de tekst van het voorstel. 

 

Andere amendementen zijn echter niet in het gemeenschappelijk standpunt verwerkt omdat de 

Raad ze overbodig of onaanvaardbaar vindt, of, in een aantal gevallen, omdat de bepalingen 

van het oorspronkelijke Commissievoorstel inmiddels zijn geschrapt of grondig zijn 

herschreven. Dit geldt met name voor de bijlagen, die de Raad heeft getracht zoveel mogelijk 

te vereenvoudigen en te verduidelijken om te waarborgen dat ze effectief worden uitgevoerd. 

 

Verschillende amendementen zijn niet in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad 

opgenomen omdat de Raad van mening is dat zij niet stroken met de handleiding voor de 

opstelling van communautaire wetteksten, aangezien zij bepalingen van Richtlijn 2000/60/EG 

(de kaderrichtlijn water) herhalen, interpreteren of tegenspreken. 

 

Verschillende amendementen zijn verworpen omdat de Raad van mening is dat werd getracht 

met die amendementen bepalingen in te voegen die buiten de werkingssfeer van het voorstel 

liggen zoals die is afgebakend door de kaderrichtlijn, of die door andere bestaande wetgeving 

worden bestreken. 

 



 
12062/1/05 REV 1 ADD 1  das/rv 4 
  DG I   NL 

Het gemeenschappelijk standpunt omvat tevens andere wijzigingen dan die welke in het advies in 

eerste lezing van het Europees Parlement zijn opgenomen. De Raad heeft met name getracht de 

structuur van de voorgestelde tekst zo rationeel mogelijk te maken, om bij te dragen tot een beter 

begrip van de aan de lidstaten opgelegde verplichtingen door de bevoegde autoriteiten en de 

burgers. Voorts zijn er een aantal redactionele wijzigingen ingevoerd die de tekst moeten 

verduidelijken of de algemene samenhang van de richtlijn moeten waarborgen. 

 

Specifiek 

 

Meer in het bijzonder was de Raad het eens over het volgende: 

 

• amendement 1 en het eerste deel van amendement 2 zijn onduidelijk wat het verschil tussen 

"verontreiniging" en "achteruitgang van de toestand" betreft. Aan artikel 1 is, in 

overeenstemming met de KW, toegevoegd dat wordt beoogd de achteruitgang van de toestand 

van alle grondwaterlichamen te voorkomen. 

• Amendement 3 zou ertoe hebben geleid dat voor alle grondwaterlichamen de normen zouden 

gelden die van toepassing zijn voor lichamen die worden gebruikt voor de winning van 

drinkwater, hetgeen niet realistisch noch haalbaar zou zijn. Hetzelfde geldt voor het eerste deel 

van amendement 62 (waarvan het tweede deel door de Raad is overgenomen), punt 2 b) van 

amendement 65 en amendement 68.  

• De doeleinden die zijn genoemd in de amendementen 95 en 100 kunnen het best worden 

nagestreefd via de communautaire kaderprogramma's voor onderzoek.  

• Amendement 4 is niet in overeenstemming met de KW, die een duidelijk onderscheid maakt 

tussen de beschermingsniveaus voor grondwater en oppervlaktewater. 

• De amendementen 7, 10 en 80, evenals punt a bis) van amendement 15, hebben betrekking op de 

kwantitatieve toestand van het grondwater. Die valt buiten de werkingssfeer van deze 

dochterrichtlijn, die uitsluitend betrekking heeft op de kwalitatieve toestand, overeenkomstig 

artikel 17 van de KW. 

• De amendementen 8 en 9 hebben betrekking op andere beleidsterreinen, en zijn derhalve niet in 

overeenstemming met de handleiding voor de opstelling van communautair wetteksten, evenals 

amendement 13, dat volgens de Raad de KW interpreteert in plaats van de richtlijn grondwater te 

motiveren. 

• Amendement 11 is overbodig omdat in de tekst van het gemeenschappelijk standpunt in artikel 6 

een regeling wordt ingesteld die gelijkwaardig is aan die van Richtlijn 80/68/EEG.  
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• Amendement 16 vormt een doublure met de bepalingen van artikel 5 van de KW, waarin de 
verantwoordelijkheden met betrekking tot de bepaling van de kenmerken duidelijk zijn 
vastgelegd. 

• Amendement 17 is niet aanvaardbaar omdat de Raad een zowel conceptueel als terminologisch 
duidelijk onderscheid tussen de op communautair niveau vastgestelde kwaliteitsnormen en de op 
grond van de specifieke geohydrologische kenmerken door de lidstaten te bepalen 
drempelwaarden als een essentieel element van de voorgestelde richtlijn beschouwt. Als die 
benadering wordt afgezwakt of afgewezen, zou de uitvoering gecompliceerder worden en minder 
effect sorteren. Hetzelfde geldt in de gehele tekst, voor de amendementen 30, 31, 34, 36, 65, 66, 
67, 69, 70, 71, 89 en 90, in hun geheel of voor een deel ervan. 

• Amendement 18 is in principe aanvaardbaar, maar de formulering is verduidelijkt om het begrip 
"trends die tot een milieurisico kunnen leiden", beter af te bakenen. 

• De amendementen 19 en 20 waren ten dele aanvaardbaar, maar waren in hun oorspronkelijke 
versie niet verenigbaar met de KW. Elementen van beide amendementen zijn gecombineerd in 
artikel 2, lid 4. 

• Amendement 21 geeft een nieuwe definitie van een bestaande term uit de KW en zou tot 
verwarring hebben kunnen leiden. In de KW is sprake van het voorkomen van "achteruitgang 
van de toestand van grondwaterlichamen", en niet van de kwaliteit. 

• De amendementen 22 en 24 en het eerste deel van amendement 38 verwijzen naar begrippen die 
niet als zodanig in het gemeenschappelijk standpunt worden gebruikt, en doen ernstige 
praktische problemen rijzen.  Het vraagstuk van de van nature voorkomende concentraties (dat 
zijdelings ook wordt aangesneden in amendement 91) wordt echter behandeld in overweging 7. 

• De amendementen 23, 49 en 93 voeren een nieuwe, gecompliceerde en overbodige term in die 
op brede schaal tot onjuiste interpretaties had kunnen leiden. Historische verontreiniging wordt 
voldoende bestreken door meer algemene bepalingen in het gemeenschappelijk standpunt en de 
KW. 

• Amendement 56 is niet relevant, gezien de werkingssfeer van de voorgestelde richtlijn. 

• Amendement 27 is onverenigbaar met de zienswijze van de Raad dat kwaliteitsnormen en 
drempelwaarden moeten worden bepaald op niveaus die relevant zijn voor het risico voor 
grondwaterlichamen. 

• De amendementen 57 en 59 zijn overbodig aangezien de betekenis van goede en slechte 
chemische grondwatertoestand in het gemeenschappelijk standpunt wordt behandeld. 

• Amendement 37 is overbodig gezien de KW-definities van verontreinigende stof en 
verontreiniging. 

• Amendement 40 is onaanvaardbaar omdat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van het programma van maatregelen. 
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• De in de amendementen 41 en 58 behandelde vraagstukken worden bestreken door 

respectievelijk bijlage IV en bijlage III van het gemeenschappelijk standpunt. 

• Amendement 46 is niet aanvaardbaar omdat een aan Richtlijn 80/68/EEG ontleende 

bepaling in een geheel andere context wordt gebruikt, waardoor die bepaling ontoepasbaar 

worden.  

• De amendementen 51, 52 en 54 vormen doublures met de bepalingen van de KW. Wat 

amendement 50 betreft, heeft de Raad in artikel 6, lid 4, een formulering ingevoegd die 

aansluit bij Richtlijn 80/68/EEG (artikel 15), indachtig het feit dat de bureaucratische 

belasting zoveel mogelijk beperkt moet worden. 

• Amendement 55 sluit bijlage III ten onrechte uit van eventuele technische aanpassing. 

• De in amendement 60 voorgestelde schrapping zou hebben geleid tot onverenigbaarheid 

tussen deze grondwaterrichtlijn en Richtlijn 91/676/EEG. In het gemeenschappelijk 

standpunt wordt de betrekking tussen deze twee richtlijnen verduidelijkt. 

• Amendement 64 is niet meer relevant, aangezien het gemeenschappelijk standpunt het 

vraagstuk van de naleving op een andere manier regelt, waarbij het doel is te voorkomen 

dat een situatie ontstaat waarin niet-naleving bij één enkel monitoringpunt niet-naleving 

voor het gehele grondwaterlichaam of de gehele groep grondwaterlichamen zou betekenen 

(zie artikel 4 en bijlage III). 

• De amendementen 73, 76, 77, 78, 79 (eerste deel), 83, 84 en 85 zijn niet meer relevant. De 

Raad was met name van mening dat de benadering van vaste tijdreeksen in het 

oorspronkelijke voorstel onaanvaardbaar was, gezien de uiteenlopende geohydrologische 

omstandigheden in de EU, en dat er alleen gemeenschappelijke criteria moeten worden 

bepaald voor het vaststellen van trends en voor de beginpunten voor omkeringen in trends 

(bijlage IV). Het tweede deel van amendement 79 (dat gelijkenis vertoont met 

amendement 89) is naar de geest overgenomen in bijlage IV, punt 1.3. 

• Amendement 81 is verwarrend en onverenigbaar met de KW. In artikel 5, lid 2, van het 

gemeenschappelijk standpunt wordt echter verduidelijkt wat beschermd moet worden. 
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IV. CONCLUSIE 

 

De Raad is van mening dat het gemeenschappelijk standpunt een evenwichtig pakket 

maatregelen biedt, dat zal bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het 

milieubeleid van de Gemeenschap zoals die zijn uiteengezet in artikel 174, lid 1, van het EG-

Verdrag, en de bescherming van grondwater tegen verontreiniging zal bevorderen, terwijl 

voor naleving van de milieudoelstellingen voor grondwater van Richtlijn 2000/60/EG wordt 

gezorgd en een effectieve uitvoering door de lidstaten mogelijk wordt gemaakt, rekening 

houdend met de specifieke geohydrologische omstandigheden op nationaal niveau. 

 

De Raad zou met het Europees Parlement graag een opbouwend debat aangaan met het oog 

op een spoedige aanneming van de richtlijn. 
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- Aanneming (gs + v) 
a) van het gemeenschappelijk standpunt 
b) van de motivering van de Raad 
- Verklaringen 

 

Verklaring van de Commissie 

 

De Commissie zal zich blijven inzetten voor de volledige en correcte uitvoering van de nitraten-

richtlijn in de lidstaten, met inbegrip van de toepassing, waar nodig, van de inbreukprocedures 

waarin het Verdrag voorziet. 

 

Uiterlijk in maart 2007 zal de Commissie, overeenkomstig artikel 18, lid 3, van de kaderrichtlijn 

water, een eerste verslag publiceren over de vorderingen die met de uitvoering van deze richtlijn 

zijn gemaakt. In dat verslag zal de Commissie ingaan op de verontreiniging door nitraten, en in het 

bijzonder op de noodzaak ervoor te zorgen: 

 

i) dat een zo groot mogelijke samenhang wordt bewerkstelligd bij de uitvoering van de nitraten-

richtlijn, de kaderrichtlijn water en onderhavige richtlijn ; 
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ii) dat voor alle grondwaterlichamen die als drinkwaterbron worden gebruikt een hoog niveau 

van bescherming tegen nitraatverontreiniging geldt;   

 

iii)) dat de algemene doelstellingen van artikel 4 van de kaderrichtlijn water (goede status in 2015) 

kunnen worden gehaald. 

 

 

Stemverklaring van Zweden voor de notulen 

 

Zweden stemt tegen het voorstel voor een grondwaterrichtlijn. Zweden is van mening dat de 

kwaliteitsnorm voor nitraat ook in de landbouwsector moet worden toegepast en kan niet 

instemmen met het beginsel dat voor de landbouw minder strenge eisen inzake nitraatemissie 

gelden dan voor andere werkzaamheden. 

 

De nitraatemissies van de landbouw en de negatieve gevolgen daarvan voor het grondwater moeten 

in een algemeen perspectief, samen met de andere nitraatemissies, worden bekeken om een 

voldoende hoog niveau van bescherming van het grondwater te garanderen en vast te stellen wat de 

meest kostenefficiënte maatregelen zijn. De beste manier om dit te bereiken is volgens ons om de 

toepassing van de nitraatrichtlijn aan te vullen met een algemene kwaliteitsnorm voor nitraat in de 

grondwaterrichtlijn. De nitraatrichtlijn bevat wel een grenswaarde voor nitraat die bij overschrijding 

tot maatregelen leidt, maar de rechtskracht ervan is veel zwakker en biedt op vele gebieden een te 

geringe bescherming van het grondwater.  

 

 

____________________ 
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2003/0210 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE  
AAN HET EUROPEES PARLEMENT 

 
overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 

 
over het 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het 

grondwater tegen verontreiniging 
 

(Voor de EER relevante tekst) 

1- VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

Datum van indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en 
de Raad (document COM(2003)550 definitief – 2003/0210(COD)): 

22 september 2003 

Datum van het advies van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité: 

31 maart 2004 

Datum van het advies van het Comité van de Regio’s: 12 februari 2004 

Datum van het advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 28 april 2005 

Datum van indiening van het gewijzigde voorstel: 22 juni 2005 

Datum van vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt: 23 januari 2006 

2- DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

Grondwater is een belangrijke natuurlijke hulpbron die hoofdzakelijk voor 
drinkwaterwinning, industriële toepassingen en landbouw wordt gebruikt. Door zijn interactie 
met oppervlaktewateren en wetlands heeft het ook een grote milieuwaarde en bijgevolg is het 
een essentieel onderdeel van de watercyclus dat moet worden beschermd. 

Al sinds 1980 bestaat er communautaire regelgeving ter voorkoming van 
grondwaterverontreiniging. Van recentere datum is de Kaderrichtlijn Water, die is 
aangenomen in 2000. 

Duidelijke criteria ter omschrijving van milieukwaliteitsdoelstellingen voor grondwater, en 
met name van een goede chemische grondwatertoestand, ontbreken echter. Bovendien zijn 
specifieke maatregelen ter voorkoming en beheersing van grondwaterverontreiniging nodig. 
Bij de aanneming van de Kaderrichtlijn Water werd dit onderkend aangezien artikel 17 van 
die richtlijn de Commissie verzoekt een voorstel in te dienen om in die leemten te voorzien. 
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In deze context heeft de Commissie na uitvoerig overleg met de belanghebbenden in 
september 2003 een voorstel voor een nieuwe richtlijn betreffende de bescherming van het 
grondwater tegen verontreiniging gepubliceerd1. De hoofdelementen van dat voorstel zijn: 

• nalevingseisen voor een beperkt aantal verontreinigende stoffen waarvoor communautaire 
normen bestaan, ten behoeve van de beoordeling of sprake is van een goede chemische 
toestand van het grondwater; 

• criteria voor de beoordeling van de chemische grondwatertoestand op basis van 
milieukwaliteitsnormen, welke criteria de lidstaten op het passende niveau (op nationaal 
niveau, op het niveau van het stroomgebieddistrict of op het niveau van het 
grondwaterlichaam) moeten vaststellen met inachtneming van de verschillen in natuurlijke 
omstandigheden wat het grondwater betreft, de geconstateerde belastende factoren en de 
betrokken chemische stoffen; 

• criteria voor de vaststelling van significante stijgende tendensen in de concentratie van 
verontreinigende stoffen in het grondwater en voor de bepaling van het beginpunt voor een 
omkering van die tendensen; 

• maatregelen om de directe en indirecte inbreng van verontreinigende stoffen in het 
grondwater te voorkomen of te beperken. 

Het voorstel bevat duidelijke specificaties die ervoor zullen zorgen dat de 
milieudoelstellingen van de Kaderrichtlijn Water ten aanzien van het grondwater zullen 
worden bereikt. Het voorstel maakt ook op evenwichtige wijze onderscheid tussen de 
kwesties die op communautair niveau moeten worden aangepakt, en die welke het best aan de 
lidstaten worden overgelaten. 

3- OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

3.1 Algemene opmerkingen 

De Commissie heeft in haar gewijzigd voorstel volledig, gedeeltelijk of in beginsel ingestemd 
met 67 van de 89 amendementen die het Europees Parlement in eerste lezing had 
goedgekeurd. In het gemeenschappelijk standpunt zijn nu 54 amendementen overgenomen, 
hetzij woordelijk, hetzij naar de geest. 

De Commissie heeft ingestemd met alle amendementen die tot doel hadden de draagwijdte 
van het voorstel te verduidelijken, en vooral met de amendementen inzake de nalevingseisen 
op het gebied van de goede chemische toestand van het grondwater. De Commissie heeft niet 
ingestemd met amendementen die bepalingen van de Kaderrichtlijn Water herhaalden of 
betrekking hadden op grondwaterecosystemen. 

De Raad heeft ingestemd met belangrijke amendementen van het Parlement die betrekking 
hebben op de nalevingseisen wat de goede chemische grondwatertoestand betreft, de 
vaststelling en de omkering van verontreinigingstrends en ontheffingen in het kader van de 
bepalingen om de inbreng van verontreinigende stoffen te voorkomen of te beperken. 

                                                 
1 COM(2003) 550 definitief van 19.9.2003. 
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De Commissie is van mening dat het op 8.12.2005 met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen goedgekeurde gemeenschappelijk standpunt in het algemeen geen veranderingen in 
de benadering of de doelstellingen van het voorstel aanbrengt, en daarom kan zij het 
gemeenschappelijk standpunt zoals het nu is, over het geheel genomen onderschrijven. 

3.2 Specifieke opmerkingen 

3.2.1 Amendementen van het Parlement waarmee de Commissie heeft ingestemd en die 
volledig, gedeeltelijk of in beginsel zijn overgenomen in het gemeenschappelijk 
standpunt 

De amendementen 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 42, 
47, 48, 55, 57, 58, 59, 63, 65, 88, 89 en 90 zijn in uiteenlopende mate overgenomen in het 
gemeenschappelijk standpunt. Zij verduidelijken de criteria voor de beoordeling van de goede 
chemische grondwatertoestand en de bepalingen over maatregelen om de inbreng van 
verontreinigende stoffen te voorkomen of te beperken. De Commissie had met 
amendement 60 ingestemd op voorwaarde dat werd verwezen naar de Nitraatrichtlijn, en die 
verwijzing is in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen; dit is in overeenstemming met 
de geest van amendement 64. Deel C van het gemeenschappelijk standpunt behandelt in 
wezen de amendementen 66, 67, 68, 69, 70 en 71 met dit verschil dat de Raad de term 
"drempelwaarden" heeft behouden, terwijl het Europees Parlement had aanbevolen om als 
enige term "kwaliteitsnormen voor grondwater" te gebruiken. Ook met amendement 72 is 
rekening gehouden. Ten slotte zijn de amendementen 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83 en 
84 betreffende technische eisen op het gebied van de beoordeling en de omkering van trends 
gedeeltelijk of in beginsel in het gemeenschappelijk standpunt overgenomen. De Raad heeft 
besloten bijlage IV te vereenvoudigen door algemene bepalingen betreffende de eisen op het 
gebied van de vaststelling en de omkering van trends op te nemen in plaats van vast te houden 
aan tabellen met gemeenschappelijke tijdreeksen die wellicht niet voor alle 
grondwatersituaties van toepassing zouden zijn. 

3.2.2 Amendementen van het Parlement die door de Commissie waren verworpen, maar 
die volledig, gedeeltelijk of in beginsel in het gemeenschappelijk standpunt zijn 
overgenomen 

Amendement 18 was door de Commissie verworpen, maar is gedeeltelijk overgenomen in het 
gemeenschappelijk standpunt. In dit amendement werd gesproken over een “ecologisch” 
significante toename van de concentratie van een verontreinigende stof in het grondwater. De 
Raad heeft de formulering gewijzigd en deze is nu duidelijker; zij is opgenomen in de 
definitie in het nieuwe punt 3 van artikel 2. Amendement 50 was eveneens door de 
Commissie verworpen, maar is in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen als lid 4 van 
artikel 6. 

3.2.3 Amendementen van het Parlement die niet alleen door de Commissie maar ook door 
de Raad zijn verworpen, en dus niet in het gemeenschappelijk standpunt zijn 
overgenomen 

De amendementen 3, 4, 7, 10, 11, 16, 21, 23, 27, 40, 49, 93, 51, 52, 54, 56, 62 en 80 zijn door 
beide instellingen verworpen en dus niet overgenomen in het gemeenschappelijk standpunt. 
Deze amendementen betekenden een herhaling van bepalingen van de Kaderrichtlijn Water, 
bijvoorbeeld op het gebied van het gebruik van grondwater als drinkwater (3, 4, en 62), 
kwantitatieve aspecten van het grondwater (7, 10 en 80) en humaan- en eco-toxicologische 
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criteria (27), of zij voegden nieuwe bepalingen toe met betrekking tot het beheer van 
historisch verontreinigde locaties (23, 93 en 49). Een deel van amendement 88 (over 
huishoudelijk afvalwater) werd afgewezen. Bepalingen over preventieve maatregelen (51) en 
over het beginsel “de vervuiler betaalt” (52) werden niet overgenomen en hetzelfde geldt voor 
specifieke bepalingen betreffende warmwaterbronnen en geneeskrachtige bronnen (54). 
Amendement 56, dat betrekking had op het programma INSPIRE2, werd evenmin 
overgenomen. Ten slotte werden aanbevelingen voor onderzoek geacht niet in de richtlijn 
thuis te horen en daarom werden de amendementen 95 en 100 niet overgenomen. 

3.2.4 Amendementen van het Parlement waarmee de Commissie volledig, gedeeltelijk of in 
beginsel had ingestemd, maar die niet in het gemeenschappelijk standpunt zijn 
overgenomen 

De amendementen 1, 8, 15, 22, 24, 25, 36, 37, 38, 41, 46 en 91 waren gedeeltelijk of in 
beginsel door de Commissie aanvaard, maar zijn niet overgenomen in het gemeenschappelijk 
standpunt. Sommige van die amendementen betroffen redactionele wijzigingen zoals de 
toevoeging van de term “chemische” aan de term verontreiniging in de hele tekst (1) en de 
toevoeging “die het gevolg zijn van menselijke activiteit” in artikel 5 (37); andere 
amendementen droegen een meer wezenlijk karakter, bijvoorbeeld de opneming van een 
nieuwe overweging over landbouw- en bosbouwkundige exploitatie (8), nieuwe definities van 
“achtergrondconcentratie” (22) en “basisconcentratie” (24, 38) en een verwijzing naar de 
natuurlijke geogene gehaltes aan verontreinigende stoffen (91), welke aanvullingen nuttig en 
in overeenstemming met het gemeenschappelijk standpunt zouden zijn. Het amendement over 
de eventuele indiening van een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van bijlage I bij de 
voorgestelde richtlijn werd evenmin overgenomen (36). Een nieuw artikel over meetmethoden 
(amendement 41) werd niet in het gemeenschappelijk standpunt overgenomen, maar zou 
coherent zijn met een daarmee verband houdende bepaling van het gemeenschappelijk 
standpunt die is gebaseerd op bijlage IV, punt 1.2, onder b) en c), van het voorstel. Ten slotte 
is het amendement over de in het kader van bepaalde maatregelen vereiste monitoring van het 
grondwater (46) niet overgenomen in het gemeenschappelijk standpunt. 

3.2.5 Extra wijzigingen die door de Raad in het voorstel zijn aangebracht 

De laatste alinea van artikel 1 is uitgebreid met een verwijzing naar de bij de Kaderrichtlijn 
Water vastgestelde bepalingen ter voorkoming of beperking van de inbreng van 
verontreinigende stoffen in het grondwater en is opgenomen als een afzonderlijk lid 2. 

In artikel 2, punt 1, is een nieuwe definitie van “grondwaterkwaliteitsnormen” opgenomen en 
de definitie van “drempelwaarde” (artikel 2, punt 2) is daar nu aan gekoppeld. De vroegere 
definities in de punten 2 en 3 (nu 3 en 4) zijn enigszins gewijzigd in die zin dat in de definitie 
in het nieuwe punt 3 een verwijzing naar een “milieurisico” is opgenomen en dat in de 
definitie in het nieuwe punt 4 “indirecte lozing” is vervangen door “inbreng” (die betrekking 
heeft op zowel het direct als het indirect inbrengen van verontreinigende stoffen in het 
grondwater). 

In het oorspronkelijke voorstel had artikel 3 betrekking op de nalevingscriteria wat de goede 
chemische toestand van het grondwater betreft, welk artikel werd gevolgd door in artikel 4 
geformuleerde eisen inzake de vaststelling van drempelwaarden. Dit is nu in die zin gewijzigd 

                                                 
2 COM(2004) 516 definitief. 
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dat de criteria voor de beoordeling van de chemische toestand van het grondwater, namelijk 
“grondwaterkwaliteitsnormen” en “drempelwaarden”, zijn samengebracht in artikel 3 en dat 
ook de eisen inzake de vaststelling van de drempelwaarden in artikel 3 zijn opgenomen en 
zijn aangevuld met bepalingen betreffende grensoverschrijdende grondwaterlichamen. De 
drempelwaarden hoeven niet in 2006 te worden meegedeeld zoals de Commissie had 
voorgesteld, maar pas in 2008. 

Als logisch gevolg van de herstructurering van artikel 3 zijn alle elementen betreffende de 
naleving nu opgenomen in artikel 4, waarbij het mede gaat om bepalingen die oorspronkelijk 
in bijlage I stonden (vooral voetnoot 22) en waarbij flexibiliteit op basis van een risicoanalyse 
mogelijk wordt gemaakt ten aanzien van de toepassing van het beginsel ‘one out all out’ (dit 
beginsel houdt in dat bij overschrijding van de norm op één punt de chemische toestand van 
het grondwaterlichaam als slecht wordt aangemerkt). 

De geest van artikel 5 blijft dezelfde als in het oorspronkelijke voorstel, maar dit artikel bevat 
nu bepalingen uit de vroegere bijlage IV, waardoor het uitgebreider is. Een nieuwe bepaling is 
opgenomen met betrekking tot de redenen voor de vaststelling van de beginpunten voor 
trendomkering. 

Ook artikel 6, dat bepalingen bevat over maatregelen om de inbreng (in plaats van indirecte 
lozingen zoals in het voorstel) van verontreinigende stoffen in het grondwater te voorkomen 
of te beperken, is sterk uitgebreid. De verontreinigende stoffen waarvan de inbreng moet 
worden voorkomen of beperkt, en de desbetreffende maatregelen worden verduidelijkt in 
artikel 6, lid 1. Een nieuwe bepaling over diffuse bronnen is opgenomen in artikel 6, lid 2. 
Ten slotte bevat artikel 6, lid 3, een aantal ontheffingsbepalingen die hetzij zijn gebaseerd op 
het bepaalde in de Kaderrichtlijn Water, hetzij zijn overgenomen uit Richtlijn 80/68/EEG, 
hetzij betrekking hebben op toelaatbare waterbeheerstechnieken. 

Artikel 7 is enigszins gewijzigd in die zin dat het nu betrekking heeft op “nieuwe 
vergunningsprocedures” in plaats van op “voorafgaande onderzoeken en vergunningen”. 

Artikel 8 blijft in wezen ongewijzigd. 

De kern van de tekst van artikel 9 is eveneens ongewijzigd gebleven, maar de termijn voor de 
tenuitvoerlegging is verlengd van 18 tot 24 maanden. 

Bijlage I is duidelijker gemaakt door omzetting van de voetnoten in afzonderlijke punten die 
de draagwijdte en de toepasselijkheid van de grondwaterkwaliteitsnormen verduidelijken. De 
toelichting betreffende nitraten in de rechterkolom van de tabel is uitgebreid tot alle 
activiteiten die onder de werkingssfeer van Richtlijn 91/676/EEG vallen, in plaats van slechts 
te verwijzen naar de zones die kwetsbaar zijn voor verontreiniging door nitraten. Ten slotte is 
in de tabel de waarde 0,5 µg/l voor “totaal bestrijdingsmiddelen” opgenomen. 

De bijlagen II en III zijn omgewisseld. Deel A van bijlage II betreft nu richtsnoeren voor de 
vaststelling van drempelwaarden (nieuwe tekst die in overeenstemming is met 
amendement 65 van het Parlement). De minimumlijsten van stoffen of ionen voor de 
vaststelling van drempelwaarden zijn opgenomen in deel B, waarbij de (oorspronkelijk in 
bijlage III opgenomen) tabellen onderscheid maken tussen drie verschillende categorieën en 
waarbij is bepaald dat drempelwaarden met betrekking tot zoutconcentraties ten gevolge van 
menselijke activiteiten mogen worden vastgesteld voor sulfaat of chloride of voor 
conductiviteit. Deel C van bijlage II bevat nu het vroegere deel B van bijlage III met 



 

NL 7   NL 

aanvullingen die de tekst verbeteren. 

Bijlage III heeft nu betrekking op de beoordeling van de chemische toestand van het 
grondwater en daarbij is de oorspronkelijke tekst van de vroegere bijlage II aangevuld met 
preciseringen en met verwijzingen naar artikel 4. 

Ten slotte is bijlage IV in die zin vereenvoudigd dat algemene eisen worden vastgesteld in 
plaats van specificaties, en met name tijdreeksen, die wellicht niet voor alle 
grondwatersituaties in Europa van toepassing zouden zijn. In dit verband zijn de tabellen in de 
oorspronkelijke punten 1.2, onder c), en 2.3 geschrapt en zijn nieuwe eisen toegevoegd met 
betrekking tot de monitoringfrequenties en de monitoringlocaties. 

4- CONCLUSIE 

De door de Raad aangebrachte wijzigingen dragen ertoe bij het voorstel te verduidelijken en 
de toepassing van de betrokken bepalingen in overeenstemming te brengen met de 
regelgeving op basis van de Kaderrichtlijn Water. De Commissie steunt daarom het 
gemeenschappelijk standpunt. 




