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Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 31 augustus 1989

Mede namens de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer en van Landbouw en Visserij bied ik u hierbij de derde
Nota Waterhuishouding aan.

Over deze Nota zal advies worden gevraagd aan de Raad voor de
Waterstaat en de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne.

Aan deze Raden zal worden verzocht voor het eind van het jaar advies
uit te brengen. Tevens zullen andere adviesorganen in de gelegenheid
worden gesteld om advies uit te brengen over specifieke onderwerpen
uit de nota. Deze adviesorganen zijn de Natuurbeschermingsraad, de
Raad voor de Drinkwatervoorziening en de Raad voor de Ruimtelijke
Ordening.

De status van de derde Nota Waterhuishouding is gelijk aan die van
het Nationaal Milieubeleidsplan en het Natuurbeleidsplan. Dit betekent
dat pas na de advisering en bespreking van de Nota in het parlement de
opgenomen maatregelen vertaald zullen worden in concrete beleidsvoor-
nemens. De financiële gevolgen van de derde Nota Waterhuishouding
zijn niet in de begroting van 1990 en de meerjarencijfers opgenomen. Dit
geldt niet voor het bestaande beleid dat uiteraard wel in de meerjaren-
cijfers is verwerkt.

De uitwerking van de in de Nota Waterhuishouding opgenomen
voornemens en maatregelen zal plaats vinden in het op te stellen
Beheersplan rijkswateren en de provinciale waterhuishoudingsplannen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
N. Smit-Kroes
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Samenvatting

De derde Nota waterhuishouding beschrijft het landelijke integrale
waterbeheer voor de periode 1990-1994 met een doorkijk naar de
verdere toekomst. Zij combineert de landelijke plannen op het gebied van
de zorg voor waterkwantiteit, waterkwaliteit en grondwater, en is
daarmee de opvolger van zowel het Indicatief meerjarenprogramma
water 1985-198944 als de tweede Nota waterhuishouding40. Integraal
waterbeheer betekent behalve integratie binnen het waterbeheer ook
verder kijken dan de grenzen van het eigen beleidsterrein. Met name de
ruimtelijke ordening, het milieu- en natuurbeleid zijn van belang.
Rekening houden met deze interne en externe samenhang is de essentie
van de watersysteembenadering en integraal waterbeheer.

De hoofdlijnen van het landelijke beleid op het gebied van de water-
huishouding zijn als volgt samen te vatten:

het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het
ontwikkelen en in stand houden van gezonde waterhuishoudkundige
systemen die een duurzaam gebruik garanderen.

Hoofdstuk 2 geeft een terugblik op de waterhuishouding in het
verleden. Er is veel bereikt op het gebied van de veiligheid, waterregu-
lering en het terugdringen van verontreiniging. De gewenste veiligheid
wordt met de uitvoering van het laatste dijkversterkingsprogramma de
komende 10 a 15 jaar bereikt. Aan- en afvoer van water zijn nagenoeg
geoptimaliseerd voor gebruik door de mens. Echter, de verontreiniging
heeft samen met een onevenwichtige inrichting en overmatig gebruik van
de waterhuishoudkundige systemen geleid tot een situatie waarin geen
sprake is van gezonde en duurzaam goed functionerende waterhuishoud-
kundige systemen. Het oppervlaktewater, grondwater en de waterbodem
zijn voor de komende generaties met tal van stoffen vervuild; de
biotische component van de wateren is na zestig jaar intensief gebruik
gehavend. Het huidige gebruik zal zowel tot een verdere ontwrichting van
de waterhuishoudkundige systemen leiden als tot verlies van welvaart en
welzijn.

De belasting met zuurstofbindende stoffen is sterk afgenomen. Toch
wordt niet overal de basiskwaliteit voor zuurstof gehaald. De belasting
met fosfaat is nauwelijks afgenomen; de belasting met stikstof is toege-
nomen. Dit veroorzaakt algenbloei en zuurstofloosheid in binnenwateren
en de Noordzee. De industriële lozingen van zware metalen zijn tussen
1975 en 1985 met 80 procent gereduceerd. De diffuse verontreiniging
met zware metalen stabiliseert echter op een ongewenst hoog niveau.
Vooral de hoge gehalten aan cadmium, kwik, zink en koper zijn nog een
probleem. De grootste bedreiging voor de waterhuishoudkundige
systemen en gebruikers daarvan vormen de organische microverontreini-
gingen. Vele zijn extreem schadelijk door hun hoge giftigheid; de
verspreiding vanuit vaak onbekende bronnen door het gehele milieu en
de ophoping in de voedselketen vormen een sluipend proces, waarvan de
effecten op de langere termijn niet zijn te overzien. Van deze schadelijke
organische microverontreinigingen vormen de bestrijdingsmiddelen een
belangrijke groep.

De waterbodems zijn in ons land op de meeste plaatsen vervuild. Een
belangrijk deel van deze verontreinigde bodems bevindt zich in havens
en scheepvaartwegen, die op diepte moeten worden gehouden. Een
jaarlijkse hoeveelheid van 10 tot 20 miljoen m3 baggerspecie is zodanig
verontreinigd dat zij in depots moet worden opgeborgen. Bij gebrek aan
depots stagneert het onderhoud aan de vaarwegen. De vervuilde water-
bodem is zelf weer een bron van verontreiniging. Risico's liggen vooral in
de opname in de voedselketen en verspreiding van het vuile slib naar
kwetsbare gebieden als de Waddenzee.
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Bij de waterregulering en ingrepen in de infrastructuur hebben steeds
de belangen van veiligheid, landbouw, bebouwing en scheepvaart voorop
gestaan. Deze inmiddels vrijwel voltooide waterhuishoudkundige condi-
tionering van het land heeft ook haar ongewenste neveneffecten. Natuur-
gebieden zijn verdroogd; stuwen, sluizen en abrupte zoet-zoutover-
gangen zijn onneembare barrières voor trekkende vissen; door harde
oeverconstructies en afdammingen zijn vele leefmilieus verdwenen die
behoren bij de overgang van water naar land en van zoet naar zout
water.

De bestuurlijke samenwerking en beleidsafstemming verlopen niet
vlekkeloos. De voor integraal waterbeheer gewenste brede taakopvatting
door de waterbeheerders is nog geen gemeengoed. Er bestaat bovendien
onduidelijkheid over de verdeling van taken tussen de waterbeheerder en
andere betrokken instanties. Het gaat vooral om de waterbodem, de
oever, het grondwater en de riolering. De doelstelling verwoord in de
tweede Nota waterhuishouding40 om het waterkwaliteitsbeheer, het
kwaliteitsbeheer en waar doelmatig het vaarwegbeheer per waterstaats-
kundige eenheid in een bestuurlijke hand te brengen, is maar beperkt
gerealiseerd. Dit blijkt een belemmerende factor te zijn bij de bestuurlijke
afstemming. Voor bepaalde gebieden is een projectgerichte aanpak
gewenst. Integrale beleidsplannen bieden hiertoe de mogelijkheid, maar
deze planvorm is niet wettelijk geregeld. Op het uitvoerende vlak zijn het
juridische en financiële instrumentarium verspreid over verschillende
wetten. Het instrumentarium is vaak te specifiek en te beperkt van opzet.

Internationale kaders blijken niet altijd de beoogde regelingen tot
stand te brengen. Met name de grensoverschrijdende vervuiling uit
België blijft een probleem.

De huidige financieringsstructuur staat een slagvaardige aanpak van
problemen in de weg. Bij het traditionele waterkwantiteitsbeheer
gebaseerd op belang, betaling, zeggenschap vormt het groeiend aantal
betrokken belangen met uiteenlopende en concurrerende eisen een
probleem. De verschuiving van de verontreiniging van zuurstofbindende
stoffen naar andere stoffen versterkt de vraag om verbreding en detail-
lering van de WVO-heffing. Het bestrijden van de diffuse verontreiniging
en het treffen van inrichtings- en herstelmaatregelen ten behoeve van de
waterkwaliteit vragen eveneens om financiering. De gescheiden finan-
ciering van de verschillende beheerstaken beperken de mogelijkheid voor
het treffen van samenhangende maatregelen.

Tenslotte zal ook de gebruiker zorgvuldiger met water moeten omgaan.

De hoofdlijnen van het landelijke beleid worden aan het einde van
hoofdstuk 2 vertaald in streefbeelden voor de waterhuishoudkundige
systemen. De streefbeelden geven de ontplooiingsmogelijkheden aan
van de systemen en hun functies. Zij zijn de concrete vertaling van het
begrip duurzame ontwikkeling en vormen richtpunten voor het beleid.
Voor de zoute wateren is het streefbeeld weergegeven door een
Amoebe.

In hoofdstuk 3 wordt de strategie aangegeven om vanuit de huidige
toestand de streefbeelden te bereiken. De efficiëntste strategie is een
meersporenaanpak: tegelijkertijd verder terugdringen van verontrei-
niging, herinrichting van de waterhuishoudkundige systemen en
geleiding van het gebruik door de mens. Terugdringing van de verontrei-
niging voorkomt verder ecologisch verval en heft blokkades voor
duurzame ontwikkeling op. Inrichtingsmaatregelen en geleiding van het
gebruik zullen de systemen daadwerkelijk herstellen. Dit betekent een
gecombineerde, gebiedsgerichte aanpak. Het bestaande beleid wordt
voortgezet op de volgende onderdelen: handhaven van de veiligheid, in
stand houden van de bestaande infrastructuur en waterverdeling, en
voorkómen en terugdringen van verontreiniging waarbij een brongerichte
aanpak voorop staat. Op de volgende punten verandert het beleid in de
komende planperiode.
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Versneld terugdringen van de verontreiniging:
- preventie van verontreiniging door toepassen van schone-technologie

en gebruik van schone produkten en grondstoffen;
- terugdringen van verontreiniging uit binnenlandse en buitenlandse

bronnen met tenminste 50 procent in 1995 ten opzichte van 1985, en
verdergaande reductie nadien;

- verdergaande reductie van bestrijdingsmiddelen en andere schadelijke
organische microverontreinigingen in de planperiode;

- aanpassing van de normen voor water en waterbodem;
- beginnen met de waterbodemsanering, realiseren verwerkings- en

reinigingscapaciteit en bouwen van bergingsdepots;
- minder calamiteuze emissies en minder effect van deze emissies op

het functioneren van waterhuishoudkundige systemen.

Herinrichting:
- bij elk ingrijpen in het waterhuishoudkundig systeem rekening houden

met meerdere belangen en met het functioneren van het systeem;
- invullen van de ecologische (hoofd)structuur:

• aanleggen van passages voor dieren op de oevers en voor vissen,
opheffen van barrières;

• aanleggen van milieuvriendelijke oevers en beginnen met de herin-
richting van de uiterwaarden;

- gebiedsgericht aanpakken van de eutrofiëring;
- herstellen van specifiek Nederlandse milieutypen door een gebiedsge-

richte aanpak;
- zoneren van gebruiksvormen.

Geleiding van het gebruik:
- de waterhuishoudkundige systemen zodanig gebruiken dat deze ook in

de toekomst goed functioneren en voor meerdere functies geschikt
zijn;

- sluiten van waterakkoorden;
- terugdringen van verdroging door:

• zorgvuldig om te gaan met gebiedseigen water;
• peilbeheer en grondwateronttrekkingen aan te passen;

- reserveren en beschermen van grondwatervoorkomens;
- oplossen van problemen met de grondwaterstand in stedelijke

gebieden.

Organisatie en instrumentarium:
- vorming van waterschappen per waterstaatskundige eenheid en

integratie van beheerstaken;
- externe afstemming van beleid op strategisch niveau in de Nota water-

huishouding en provinciale waterhuishoudingsplannen;
- verbeteren van de niet-wettelijke instrumenten ten behoeve van de

bestuurlijke afstemming;
- integratie van het uitvoerend instrumentarium door een gefaseerde

uitbouw van de Wet op de waterhuishouding;
- initiëren van afstemming en samenwerking in internationale circuits.

Financiering:
- onderzoek naar het toepassen van de WVO-heffing op andere dan

zuurstofbindende stoffen en op diffuse verontreiniging;
- onderzoek naar het verbreden van de basis en toepassing van de

kwantiteitsomslag;
- betere afspraken over taakverdeling en financiering van beheerstaken;
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- regelen van de financiering van de waterbodemsanering;
- verbetering van de financiering voor rioleringsbeheer en grondwater-

beheer in stedelijke gebieden;
- invoeren van een vaartuigbelasting voor de recreatievaart met ingang

van 1992.

Voorlichting en educatie:
- voorlichting is een onderdeel, ook financieel, van projecten en beleids-

voornemens van de overheid;
- maatschappelijke organisaties kunnen financiële steun krijgen voor

projecten gericht op gedragsverandering, leidend tot verstandig
omgaan met water.

In hoofdstuk 5 wordt voor elk onderwerp een programma uitgewerkt in
einddoelen, tussendoelen en maatregelen. Hoofdstuk 7 geeft een
toelichting hierop.

Met het toekennen van functies aan waterhuishoudkundige systemen
worden beleidsdoelstellingen concreet voor een gebied. Onder functie
verstaan we de bestemming in waterhuishoudkundige zin van het op en
in de bodem vrij aanwezige water, met het oog op de daarbij betrokken
belangen. Hoofdstuk 4 gaat over zowel deze functies als over normering.
De belangrijkste functies van het waterhuishoudkundig hoofdsysteem
worden in deze nota in grote lijnen aangegeven; uitwerking zal plaats-
vinden in de beheersplannen voor de rijkswateren. De belangrijkste
functies van regionale systemen worden vastgelegd in de provinciale
waterhuishoudingsplannen, rekening houdend met de Nota waterhuis-
houding.

De belangrijkste functies zijn de functies die de waterhuishoudkundige
systemen als geheel of belangrijke onderdelen daarvan betreffen,
functies die op strategisch niveau afstemming behoeven met het beleid
op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieu, en de functies
die met EG-richtlijnen corresponderen.

Nederland-Waterland, een van de hoofdpunten uit de Vierde nota over
de ruimtelijke ordening67, biedt aanknopingspunten voor het vastleggen
van functies, evenals de ecologische hoofdstructuur uit het Natuurbe-
leidsplan. De reeds bestaande en maatschappelijk gewenste belangen
die bij het waterbeheer zijn betrokken, zijn uitgangspunt voor het
bepalen van functies van waterhuishoudkundige systemen. Bovendien
worden lijnen uitgezet naar de toekomst, inspelend op de ontwikkelings-
mogelijkheden van de systemen en de wensen van de samenleving. De
ontwikkelingen in functies van het waterhuishoudkundig hoofdsysteem
en de bijbehorende waterkwaliteitsdoelstellingen worden aangegeven in
tabel 4.1 en figuur 4.2.

Het rijksbeleid is er op gericht om tot een afgestemde normstelling te
komen voor water, bodem en lucht. Een nieuwe invulling van de
algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000) voor water en
waterbodem wordt gepresenteerd. Een inschatting van de effecten op
het aquatische ecosysteem is daarbij maatgevend geweest. De kwali-
teitsdoelstelling heeft het karakter van een inspanningsverplichting. De
realiseringstermijn is het jaar 2000; het beleid richt zich op realisatie
waar mogelijk binnen de planperiode. De waterkwaliteitsdoelstellingen
mogen niet worden opgevuld. De op elkaar afgestemde getalswaarden
voor water, zwevende stof en waterbodem zijn opgenomen in bijlage 1.
De lijst van stoffen is ingedeeld in een M-lijst, waarvoor regelmatig
metingen en toetsingen noodzakelijk zijn, en een l-lijst, waarvoor
vooralsnog geen routinematige meting is voorzien. De algemene milieu-
kwaliteit geldt niet voor de zoute wateren.
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Voor de waterbodemsanering en de berging van baggerspecie worden
aanvullende richtlijnen gegeven. De signaleringswaarde, toetsings-
waarde, algemene milieukwaliteit en de overigens nog niet aangegeven
streefwaarde geven grenzen aan van categorieën van verontreiniging. De
categorie bepaalt hoe met de waterbodem in situ of met baggerspecie
moet worden omgegaan. Voor de berging van baggerspecie van zoute
wateren is een toetsingssysteem ontworpen dat gebaseerd is op het
stand-still-beginsel en op planmatig terugdringen van de verontreini-
gingsvracht.

Als landelijke ecologische doelstelling heeft Nederland de verantwoor-
delijkheid voor de instandhouding van soorten planten en dieren, met
name de soorten die in ons land van origine thuishoren. De water- en
natuurbeheerders hebben gezamenlijk een taak voor de handhaving van
plante- en diersoorten die in en rond onze wateren leven of die afhan-
kelijk zijn van grondwater.

In hoofdstuk 6 worden de economische, financiële en ecologische
gevolgen van het beleid aangegeven. De kosten van het waterbeheer
worden zoveel mogelijk direct gefinancierd door de doelgroepen; uit
doelmatigheidsoverwegingen worden de resterende waterbeheerskosten
gefinancierd via specifieke heffingen en waar dit niet mogelijk is uit de
algemene middelen. De definitieve besluitvorming over de hoogte van de
uitgaven en kostentoedeling zal plaatsvinden in het volgende kabinet. Het
financiële beslag van de voorgenomen maatregelen in de derde Nota
waterhuishouding bedraagt in 1994 in totaal bijna 1,2 miljard gulden
extra ten opzichte van 1988 plus een pro memorie post.

In de planperiode moet de landbouw aanzienlijke investeringen plegen
om de algemene milieukwaliteit te verbeteren. De droogte-schade neemt
af. Voor de visserij verbeteren de perspectieven op termijn. Als gevolg
van de saneringsmaatregelen zal de industrie worden geconfronteerd
met hogere lasten. De internationale concurrentiepositie zal echter
nauwelijks worden aangetast. De waterkwaliteitsmaatregelen en ontwik-
keling van de milieutechnologie zullen een investeringsimpuls geven en
positief uitwerken op de export. De binnenvaart zal tot 1994 enige
nadelige gevolgen ondervinden van het uitblijven van baggermaatre-
gelen. De aanpak van de verdroging, extra noodzakelijke zuiveringsmaat-
regelen en centrale deelontharding bij de drinkwatervoorziening zullen de
drinkwaterprijs doen stijgen. De problemen met de beschikbare koelca-
paciteit voor elektriciteitscentrales zullen verminderen, maar niet geheel
zijn opgelost. De recreatiesector profiteert van de verbetering van de
waterkwaliteit en toeristische infrastructuur. Naast een toename van de
toegevoegde waarde en de werkgelegenheid, kan op termijn een bijdrage
worden geleverd tot een gunstiger ontwikkeling van de (negatieve)
reisverkeersbalans. Gezinnen worden geconfronteerd met hogere lasten
door een verhoogde WVO-heffing en drinkwaterprijs.

Schonere waterbodems leiden op termijn tot vermindering van de
baggerkosten voor de waterbeheerder.

De kwaliteit van water en waterbodem zal in de planperiode aanmer-
kelijk verbeteren, maar in veel wateren zal de algemene milieukwaliteit
niet worden gehaald. Het aantal lokaties waar overschrijding plaatsvindt
wordt kleiner; ook neemt de frequentie van overschrijding af. De reductie
van voedingsstoffen is een stap in de goede richting, maar onvoldoende
om de overmatige algenbloei in binnenwateren en de Noordzee te doen
afnemen. Organische microverontreinigingen en enkele zware metalen
blijven problemen veroorzaken.

Van de rijkswateren zullen, naast sommige zoute wateren, de speer-
puntgebieden Zoommeer en Veluwemeer zich het verst ontwikkelen
richting streefbeeld. De overige wateren doen een stap vooruit. Verbe-
tering van de regionale wateren is, naast van het landelijke beleid, sterk
afhankelijk van lokale factoren.
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING

1.1 Naar een derde Nota waterhuishouding

Er is de afgelopen tientallen jaren veel veranderd in het denken over de
waterhuishouding. Dat is onder meer te merken aan de inhoud van de
beleidsnota's die in de loop der jaren op dit gebied verschenen.

De eerste Nota waterhuishouding37 liet in 1968 voor het eerst een
landelijk samenhangende visie zien met betrekking tot beleid en beheer.
Wel had het daarin gepresenteerde beleid nog een sterk infrastructureel
karakter en was het vooral gericht op het zoveel mogelijk voldoen aan de
vraag naar zoet water.

In het begin van de jaren tachtig werd herziening van dit beleid
noodzakelijk. Maatschappelijke inzichten veranderden, en daarmee ook
de manier waarop werd gedacht over de waterhuishouding van
Nederland en de daarbij betrokken belangen. Dit leidde in 1984 tot de
tweede Nota waterhuishouding40. Deze had een uitgebreide beleidsanaly-
tische studie als basis. De nota beschreef de landelijke samenhang van
de waterhuishouding en de belangen van alle betrokken gebruikssec-
toren. Een meer integrale benadering van het waterbeheer leidde tot veel
meer aandacht voor de relaties met natuur en milieu.

Ook op het gebied van het waterkwaliteitsbeheer vond een belangrijke
ontwikkeling plaats. De in 1970 in werking getreden Wet verontreiniging
oppervlaktewateren leverde een belangrijke bijdrage aan de verbreding
van het waterhuishoudkundig beleid. Het waterkwaliteitsbeleid kreeg
gestalte in de drie op die Wet gebaseerde Indicatieve meerjarenpro-
gramma's water van 1975,1980 en 1985.

De samenhang in het waterbeleid werd in 1985 verduidelijkt in de
notitie Omgaan met Water41. Deze gaf een visie op integraal waterbeheer
op basis van de watersysteembenadering. Hier komen we zo op terug.

Nu, vijf jaar na de vorige nota, verschijnt de derde Nota waterhuis-
houding. Deze geeft concreet uitwerking aan het geïntegreerde beleid
voor de verschillende aspecten van de waterhuishouding. De belang-
rijkste kenmerken hiervan zijn de ruimere aandacht voor de samen-
hangen binnen het waterbeheer en voor de samenhang en het samenspel
met andere beleidsterreinen.

De derde Nota waterhuishouding trekt de beleidslijnen van de tweede
Nota waterhuishouding en het derde en tevens laatste Indicatief meerja-
renprogramma water 1985-198944 meer samenhangend door en
ontwikkelt die verder. Met deze, op de Wet op de waterhuishouding
gebaseerde, planstructuur zijn de voorwaarden geschapen voor een
goede afstemming binnen het waterbeheer. De vorige nota's behouden
echter hun waarde. Het daarin aangegeven beleid blijft van kracht voor
zover dit in de derde Nota niet expliciet is herzien.

Dit betreft met name het beleid in het indicatief meerjaarprogramma
water 1985-1989 voor de aanpak van de verontreiniging bij de bron,
door de toepassing van de best beschikbare en de best uitvoerbare
technieken, de ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen en het stand-
still-beginsel. Voor de tweede Nota waterhuishouding betreft dit het
beleid voor de uitvoering van waterhuishoudkundige projecten en het
huidige beheer van het waterhuishoudkundig hoofdsysteem.

Het beleid van de derde Nota waterhuishouding beslaat de periode
1990-1994. Tevens is de beleidsrichting aangegeven voor de gewenste
waterhuishouding omstreeks de eeuwwisseling.

De in deze nota aangegeven financiële consequenties van het beleid
voor de planperiode zijn, met uitzondering van het programma voor de
zuurstofbindende stoffen en de waterbodemsanering, conform de
besluiten van de ministerraad in mei 1989 over het milieubeleid, het
waterhuishoudkundig beleid, het natuurbeleid en het landbouwbeleid.
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Begrippenkader

In deze nota worden een aantal waterhuishoud-
kundige begrippen gebruikt die een nadere
definiëring vereisen. De hierna aangegeven termino-
logie heeft uitsluitend een verklarende functie voor
deze nota.

Waterhuishouding:
De overheidszorg die zich richt op het op en in de

bodem vrij aanwezige water, met het oog op de
daarbij betrokken belangen (begripsomschrijving
artikel 1 van de Wet op de waterhuishouding).

Waterbeheer:
Synoniem voor het begrip waterhuishouding waarbij
de overheidszorg behalve het feitelijke beheer
(fysieke maatregelen) en een juridisch beheer
(vergunningen en dergelijke) tevens de daaraan
voorafgaande beleidsbepaling (planvergunning en
dergelijke) omvat.

Integraal waterbeheer:
Samenhangend beleid en beheer dat de verschil-

lende overheidsorganen met strategische taken en
beheerstaken op het gebied van het waterbeheer
voeren in het perspectief van de watersysteembena-
dering. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de
interne functionele samenhangen (de relaties tussen
kwantiteits- en kwaliteitsaspecten van het oppervlakte-
water en het grondwater) als de externe functionele
samenhangen (de relatie tussen waterbeheer en andere
beleidsterreinen als milieubeheer, ruimtelijke ordening
en natuurbeheer).

Waterhuishoudkundig systeem:
Een samenhangend geheel van oppervlaktewa-

teren en grondwatervoorkomens, waarbij in overeen-
stemming met het derde Indicatief meerjarenpro-
gramma water 1985-1989, met oppervlaktewater
wordt bedoeld: het samenhangend geheel van
water, waterbodem, oevers, technische infra-
structuur en de biologische component.

Watersysteem:
Het kader gevormd door het waterhuishoud-

kundige systeem met zijn relevante omgeving,
waarvan de begrenzing mede afhankelijk is van de
functionele samenhang(en) waarop men de
aandacht richt.

Watersysteembenadering:
Werkwijze vanwaaruit de zorg voor de waterhuis-

houding wordt benaderd en waarbij wordt uitgegaan
van de samenhang binnen de waterhuishouding en
die van de waterhuishouding met zijn relevante
omgeving. (De benadering vormt daarmee het brede
kader waarin de derde Nota waterhuishouding dient
te worden geplaatst).

Waterbeheerder:
Overheidslichaam (Rijk, provincie, waterschap, of

gemeente) belast met een of meer operationele
beheerstaken op het gebied van het waterbeheer.

Waterstaatkundige eenheid:
Een of meer gebieden waarin het water in uitein-

delijk dezelfde bedding tot uitstroming komt
(stroomgebied), of waarin men uit een oogpunt van
waterbeheersing op een samenhangend stelsel van
wateren is aangewezen (boezem- en poldergebied).
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1.2 Integrale benadering

* De relaties tussen kwantiteits- en kwali-
teitsaspecten van het oppervlaktewater en
het grondwater
*• De relaties tussen het waterbeheer en
andere beleidsterreinen

De derde Nota waterhuishouding brengt de afzonderlijke
planvormen op het gebied van de zorg voor de waterkwantiteit, de
waterkwaliteit en het grondwater voor het eerst in één plan, in
onderling verband bijeen.

Dit betekent dat meer dan voorheen de interne functionele samen-
hangen* de relaties tussen kwantiteits- en kwaliteitsaspecten van het
oppervlaktewater en het grondwater binnen de waterhuishouding
aandacht krijgen. Daarnaast vragen echter in toenemende mate de
externe functionele samenhangen** de relaties tussen het water-
beheer en andere beleidsterreinen zoals milieubeheer, ruimtelijke
ordening en natuurbeheer aandacht bij het waterbeheer.

Een analyse van de problemen bij de waterhuishoudkundige
verzorging van gebieden laat zien dat naast het waterbeheer ook veel
andere beleidsterreinen en actoren een rol spelen. Te denken valt aan
de ruimtelijke ordening, het milieu, het natuurbeheer, het riolerings-
beheer, de landinrichting, enzovoort. Voor het waterbeheer heeft dit
tot gevolg dat alle waterbeheerders op de verschillende bestuurlijke
niveaus, Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten, verder
moeten kijken dan alleen het eigen beleidsterrein.

Er is een integraal waterbeheer nodig, dat rekening houdt met
zowel de interne als de externe functionele samenhangen.

Om deze samenhangen goed in beeld te brengen wordt een
bepaalde werkwijze voorgestaan: de watersysteembenadering. Bij
deze benadering wordt vanuit de probleemstelling het relevante
waterhuishoudkundig systeem bepaald en de factoren die op dit
systeem van invloed zijn. Zo worden de primaire aandachtszone en de
relevante omgeving afgebakend. Onder het waterhuishoudkundig
systeem wordt het samenhangend geheel van oppervlaktewateren en
grondwatervoorkomens verstaan. Overeenkomstig het Indicatief
meerjarenprogramma water 1985-198944 omvat het oppervlaktewater
daarbij zowel het water als de waterbodem, de oevers, de technische
infrastructuur en de biologische component. In dit verband wordt
opgemerkt dat de taak van de waterbeheerder vooral waterhuishoud-
kundig van aard is en niet de totale zorg voor het watersysteem
omvat. Hij is dus één, zij het een heel belangrijke, van de actoren in
het geheel.

Essentieel voor de benadering zijn de wisselwerking en onderlinge
afstemming van het waterhuishoudkundig beleid en beheer en het
beleid van de andere betrokken beleidsterreinen; dit vindt plaats door
middel van harmonisatie van beleid en beheer van de betrokken
overheden.

Het gezamenlijk optrekken van de ministers van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Landbouw en Visserij en
Verkeer en Waterstaat bij de beleidsontwikkeling en het opstellen van
zowel het Nationaal Milieubeleidsplan75, het Natuurbeleidsplan18als de
derde Nota waterhuishouding vormt in dit verband een belangrijke
stap in deze richting.

De provincie vervult op regionaal niveau een belangrijke rol bij de
beleidsafstemming. Dit betreft zowel de horizontale, onderlinge
afstemming van de diverse beleidsterreinen als de verticale
afstemming van de verschillende bestuurslagen (Rijk, gemeenten en
waterschappen). Het provinciaal waterhuishoudingsplan vormt het
integratiekader voor het waterbeheer op regionaal niveau, uitgaande
van de watersysteembenadering.

1.3 Doel van de Nota

Het doel van de derde Nota waterhuishouding is het aangeven van
de hoofdlijnen van het beleid voor de landelijke waterhuishouding.
Gelet op de samenhangen tussen de waterhuishouding en haar
directe omgeving behoort hiertoe ook het aangeven van de wensen
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en/of eisen ten aanzien van de overige beleidsterreinen die van
invloed zijn op de waterhuishoudkundige systemen, een en ander in
wisselwerking met de wensen en/of eisen van die overige beleidster-
reinen.

Evenals in de vorige nota's staat daarbij het belang van de
veiligheid, de bewoonbaarheid en de bruikbaarheid van het land
voorop. Tevens is het waterhuishoudkundig beleid gericht op de
ontwikkeling, werking en bescherming van de waterhuishoudkundige
systemen of onderdelen daarvan, ter realisatie van aan aquatische en
terrestrische gebieden toegekende gebruiksfuncties en daarbij
behorende ecologische doelstel-

Dit beleid laat zich kernachtig samenvatten in: het hebben en
houden van een veilig en bewoonbaar land als primaire
randvoorwaarde en het ontwikkelen en instandhouden van
gezonde waterhuishoudkundige systemen die een duurzaam
gebruik garanderen.

Met de op deze wijze verwoorde hoofddoelstelling van de water-
huishouding wordt voor het waterbeheer aangesloten bij de zienswijze
van de commissie Brundtland ten aanzien van duurzame ontwikkeling,
zoals die op dit moment het uitgangspunt is van het beleid op het
gebied van economie en milieu in Nederland77. Het leidend beginsel
daarbij is een ontwikkeling te stimuleren die voorziet in de eigen
behoeften zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties in
gevaar te brengen.

Voor de realisatie van het in deze nota geschetste beleid zijn naast
de waterhuishoudkundige maatregelen ook maatregelen nodig op het
gebied van de ruimtelijke ordening, het milieubeleid, het natuurbeleid
en het landbouwbeleid. Daarnaast zal bij de uitoefening van de zorg
voor de waterhuishouding rekening moeten worden gehouden met en
mede invulling moeten worden geven aan de doelstellingen van de
hiervoor genoemde beleidsterreinen. De onderlinge afstemming van
het beleid op het gebied van de waterhuishouding en van de andere
beleidsvelden wordt extra tot uitdrukking gebracht door mede-onder-
tekening van de derde Nota waterhuishouding door de ministers van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van
Landbouw en Visserij.

De derde Nota is voor het rijksniveau taakstellend en voor het beleid
en beheer van andere overheden richtinggevend. Uitwerking zal
plaatsvinden in het beheersplan voor de rijkswateren. Aanvullend op
de centrale rol van het Rijk, wordt van de provincies en de waterbe-
heerders verwacht dat zij de ontwikkeling en de uitvoering van beleid
en beheer van andere actoren zullen stimuleren wanneer deze van
invloed zijn op de watersystemen.

De waterbeheerder heeft als taak om het waterhuishoudkundig
systeem voor zijn deel optimaal te beheren, om zo de aan gebieden
en wateren toegekende functies en doelstellingen te realiseren.

1.4 Trends en relaties

Met de derde Nota waterhuishouding, de daarop gebaseerde water-
huishoudingsplannen van de provincies en de beheersplannen van de
waterbeheerders wordt een belangrijke stap gezet in het proces van
een voortdurende vernieuwing van het waterbeheer. Voor de strate-
gische beleidsbepaling op het gebied van het waterbeheer verschaft
deze planstructuur van de Wet op de waterhuishouding, in
samenhang met de milieuplanning en de ruimtelijke plannen, een
goed, integrerend instrumentarium. De planstructuur is zo opgezet dat
goede voorwaarden zijn geschapen voor de bestuurlijke afstemming
binnen het waterbeheer op de verschillende bestuursniveaus. Op rijks-
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niveau geeft de derde Nota, wat de ruimtelijke aspecten betreft,
uitwerking aan de Vierde nota over de ruimtelijke ordening67, waarbij
in het bijzonder het accent wordt gelegd op Nederland-Waterland.
Voorts geeft de Nota voor de waterhuishoudkundige systemen van
ons land uitwerking aan het Nationaal Milieubeleidsplan78, alsmede
aan de in het Natuurbeleidsplan18 aangegeven ecologische hoofd-
structuur. Bovendien vormt de Nota mede de basis voor sector-
plannen. Zo zal in het in 1991 uit te brengen Beleidsplan Drink- en
Industriewatervoorziening nader invulling worden gegeven aan een
aantal beleidspunten uit de derde Nota waterhuishouding.

Op provinciaal niveau komen de beleidslijnen van de diverse
beleidsterreinen samen bij de provinciale overheid. Met een goede
afstemming tussen deze beleidsterreinen kunnen de provincies op
strategisch niveau een belangrijke bijdrage leveren aan het tot stand
brengen van integraal waterbeheer.

Op het internationale vlak zijn met de ondertekening en de
uitvoering van het Rijnactieprogramma1* en het Noordzee-actiepro-
gramma21 belangrijke vorderingen gemaakt met de internationalisering
van het waterbeleid op fluviale en continentale schaal.

Gelet op de vele belangen die bij de waterhuishouding in het geding
zijn, is het noodzakelijk in een beleidsnota het kader aan te geven
waarbinnen een evenwichtige afweging van deze belangen plaatsvindt.
De belangrijkste functies van de derde Nota waterhuishouding zijn dan
ook:

- het nader uitwerken van het begrip «duurzame ontwikkeling»
voor het waterbeheer;

- het afstemmen van het waterhuishoudkundig beleid met het beleid op
het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, natuuren landbouw;

- de weg te wijzen naar een samenhangende en doelmatige zorg voor
de waterhuishouding;

- de watersysteembenadering meer ingang te doen vinden.

1.5 Projectuitwerking en projectafstemming

In deze derde Nota waterhuishouding zijn de ontwikkelingen op het
gebied van de waterhuishouding geschetst. Met een doorkijk naar de
toekomst zijn voor de planperiode de hoofdlijnen van het beleid
aangegeven. Het beleidsprogramma is zo concreet mogelijk uitge-
werkt. De derde Nota beweegt zich echter niet op projectniveau. De
nadere invulling van projecten zal moeten plaatsvinden in het
beheersplan van de rijkswateren, de provinciale waterhuishoudings-
plannen en de beheersplannen van de regionale waterbeheerders.

Ook de bijdrage van het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan
projecten uit andere beleidsplannen, zoals het Nationaal Milieube-
leidsplan76, de Vierde nota over de ruimtelijke ordening67 en het
Natuurbeleidsplan18, is niet in detail uitgewerkt. De nadere invulling
van de projecten waar de lijnen uit deze Nota en de genoemde
beleidsplannen samenkomen, zal in nauw overleg tussen de betrokken
departementen gedurende de planperiode plaatsvinden.

1.6. Leeswijzer

Na de inleiding wordt in hoofdstuk 2 de huidige waterhuishoud-
kundige situatie geanalyseerd en in een historisch perspectief
geplaatst. Tevens wordt in dit hoofdstuk voor ieder type waterhuis-
houdkundig systeem de landelijke hoofddoelstelling «gezonde water-
huishoudkundige systemen en een duurzaam gebruik» geconcreti-
seerd in de vorm van streefbeelden. In hoofdstuk 3 wordt de weg
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aangegeven om de kloof tussen de huidige situatie en de streef-
beelden te overbruggen. Op basis van deze strategie en van functie-
aanduidingen in hoofdstuk 4 wordt in hoofdstuk 5 het beleid aange-
geven voor het bereiken van de tussendoelen aan het eind van de
planperiode. Tevens worden de daarvoor vereiste maatregelenpak-
ketten geconcretiseerd.

In hoofdstuk 6 worden tenslotte de financiële, economische en
ecologische consequenties van het beleid in de planperiode geanaly-
seerd.

In hoofdstuk 7 worden de beleidslijnen zoals geschetst in hoofdstuk
5, nader uitgewerkt.
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ECONOMISCH BELANG VAN OVERSTROOMBAAR GEBIED

Legenda

EZZZi Onderwater zonder dijken

< 5 min gld / km2 ( B.R.P. )*

5-15mingld/km2 (B.R.P.)*

>15mlngld/km2 (B.R.P. )*

* B.R.P. = Bruto Regionaal Produkt
( Nederland : 10,5 min gld/km2 B.R.P.)

Figuur 2.1

in de waterhuishouding heeft de zorg voor het behoud van
«droge voeten» van oudsher een prominente rol gespeeld.
Hiermee is een basis gelegd voor de economische ontwik-
keling in de Nederlandse Delta. Mede als gevoïg van deze
ontwikkeling dient de waterstaatkundige zorg niet alleen
garant te staan voor droge voeten van de sterk in omvang
toegenomen bevolking, maar ook voor de bescherming van
goederen die een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. Op
de kaart is het bruto regionaal produkt, uitgedrukt in guldens
per km2, aangegeven voor de diverse regio's van het land. Het
gedeelte dat zonder menselijk ingrijpen continu of tijdelijk
onder water zou staan, is gearceerd.
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HOOFDSTUK 2 PROBLEEMANALYSE EN STREEFBEELDEN

2.1 Inleiding

Een terugblik op de ontwikkeling van de waterhuishouding plaatst
de huidige en de uiteindelijk gewenste situatie in een logisch
perspectief. Bij deze terugblik zal het accent liggen op het recente
verleden, met name op wat er wel en niet is bereikt met het beleid van
de tweede Nota waterhuishouding en het Indicatief meerjarenpro-
gramma water 1985-1989.

Het heden wordt beschreven vanuit de vraag: waar gaan we naar
toe in Nederland? Bij deze beschrijving van de huidige situatie wordt
de ernst van de resterende, maar ook van nieuwe problemen duidelijk.

Tenslotte zal in dit hoofdstuk de vraag worden beantwoord waar we
met de watersystemen heen willen. Het antwoord daarop staat gefor-
muleerd in de streefbeelden. Deze zijn een beschrijving van de
gewenste situatie en worden beschouwd als de doelen voor de lange
termijn.

2.2 Verleden

2.2.1 Lange-termijn-terugblik

In de loop van de tijd heeft de waterhuishouding verschillende stadia
doorlopen.

De eerste periode werd gekenmerkt door de beveiliging tegen het
water. Deze periode startte in de vroege middeleeuwen. De veiligheid in
absolute zin is sindsdien toegenomen; ook is het te beschermen aantal
inwoners gegroeid en is de waarde van goederen aanzienlijk gestegen.

In de tweede periode stonden afwatering en aanvoer van water
centraal; deze waren gericht op waterstaatkundige conditionering van de
bodem. Hiervoor is in het algemeen een stelsel van waterlopen vereist
dat in goede staat moet worden gehouden. Zonder waterhuishoud-
kundige infrastructuur en een deskundig beheer daarvan, zou een gfoot
deel van Nederland onbewoonbaar zijn. Vanaf het moment dat de water-
standen enigszins konden worden gereguleerd en daarmee de bewoon-
baarheid en bruikbaarheid van grote delen van Nederland een feit waren,
is de afwatering steeds verder verbeterd. In de middeleeuwen was dit
essentieel voor de uitoefening van de landbouw en daarmee voor de
eerste levensbehoeften. Nog steeds zijn de afwatering en de aanvoer van
water met een daarmee samenhangend peilbeheer van groot belang voor
de landbouw, evenals het doorspoelen van waterlopen ter bestrijding van
de verzilting. Het graven van kanalen en het onderhouden daarvan,
vergroot de mogelijkheden voor de scheepvaart en de regulering van de
wateraan- en afvoer.

Door de voortgaande ontwatering en afwatering in de afgelopen
honderd jaar is de verdrassingsschade in de landbouw sterk afgenomen.

Daarom mag worden gesteld dat een deel van het succes van de
landbouw en het aandeel daarvan in de totale Nederlandse export niet
tot stand had kunnen komen zonder allerlei aanpassingen op waterhuis-
houdkundig gebied. Een vergelijkbare redenering gaat op voor de
scheepvaart; de Nederlandse binnenvaart verzorgt circa 30 procent van
de totale Europese binnenvaart.
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LANDINRICHTING IN NEDERLAND
Ligging van de aangevraagde, in voorbereiding of
in uitvoering zijnde en gereedgekomen projecten,
per 31 december 1988.

Legenda

Aangevraagd

In voorbereiding 87 projecten

In uitvoering 116 projecten

Gereed 364 projecten

Eerder gereedgekomen

Bijzondere wet

Bijzonder project

Reconstructie 5.815 ha
oud - glastuirtgebied

168.000 ha

404.000 ha

647.000 ha

960.000 ha g

Figuur 2.2

De inrichting van het landelijk gebied is de afgelopen honderd
jaar aan grote veranderingen onderhevig geweest. Deie waren
er primair op gericht om voldoende voedsel te produceren en
om in algemene zin de produktieomstandigheden in de
landbouw te verbeteren. In bijna alle gevallen vormden
ingrepen in de waterhuishouding een essentieel onderdeel van
de landinrichtingsprojecten. Zoals uit de figuur blijkt, is thans
een belangrijk deel van de beoogde herinrichting van het
landelijke gebied gerealiseerd.
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Tabel 2.1 Vervoerprestaties van de binnenvaart

Verband tussen de prestaties van de nationale binnenvaart en het Bruto Nationaal Produkt
(BNP) voor enige Europese landen in 1985

Land

Nederland
Bondsrep. Duitsland
België
Oostenrijk
Frankrijk
Ver. Koninkrijk
Italië

Prestatie in
binnenvaart

mld. tonkm.

33
48

5
2
g
2
0.3

BNP

min. ECU

165
836
104
77
674
539
471

Prestatie in relatie
tot BNP

tonkm/ECU

200
57
48
26
13
4
0.6

Totaal 99.3 2866 34.6

bron: Eurostatistiek, National Accounts 1967

biologisch
chemisch

Figuur 2.3 Schematische weergave
van een watersysteem

Een watersysteem is veel meer dan
alleen water. Het gaat om voorkomens
van grond- en oppervlaktewater inclusief
de directe, voor het functioneren van het
betreffende water relevante omgeving
en de flora en fauna die erbij horen. In
de praktijk gaat het dus bij een water-
systeem om water, de waterbodem en
de oever. De (verschillen in) diepte en
stroming van het water en de vorm van
de oevers zijn de fysische component.
De al dan niet van nature in het water en
de waterbodem voorkomende stoffen
vormen de chemische component. De
planten en dieren die bij het water-
systeem horen vormen de biologische
component.

In de derde periode lag de nadruk op de bescherming van de
kwaliteit van water. Na de Tweede Wereldoorlog overheersten de weder-
opbouw en de uitbouw van de industrie. Ook de landbouw werd meege-
voerd in dit industrialisatieproces dat leidde tot een ware vervuilingsgolf.
Om daar een dam tegen op te werpen zijn in 1970 de Wet verontrei-
niging oppervlaktewateren en in 1975 de Wet verontreiniging zeewater
in werking getreden. Het resultaat is voor een aantal stoffen duidelijk
meetbaar.

Bij de voorbereiding en de uitvoering van belangrijke waterstaats-
werken, zoals de afsluiting van de Grevelingen en het Oosterschelde-
project, groeide het inzicht dat de nieuw ontstane systemen nieuwe
mogelijkheden hebben. Een systeemaanpak of gebiedsaanpak bleek het
juiste antwoord op de grote veranderingen die plaatsvonden.

Een en ander luidde de vierde periode in. Deze staat in het teken van
de geïntegreerde zorg voor de toestand en het gebruik van watersys-
temen, bestaande uit de compartimenten water, waterbodem en oevers,
met daarin de fysische, chemische en biologische component, in relatie
tot hun relevante omgeving: integraal waterbeheer. Dit is ingezet in
1985 met de notitie Omgaan met Water41. Multifunctioneel en duurzaam
gebruik staan hierbij voorop.

Met de beschrijving van deze vier perioden is de ontwikke-
lingsgang van het waterhuishoudkundig beleid geschetst,
waarin de zorg zich aanpast aan de maatschappelijke wensen
zonder dat de hoofdpunten van het beleid uit voorafgaande
periodes worden verlaten.
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2.2.2 Korte-termijn-terugblik

De tweede Nota waterhuishouding40 geeft, als deze wordt beschouwd
in samenhang met het Indicatief meerjarenprogramma water
1985-19894\ een eerste aanzet voor een integrale systeembenadering,
waarbij grond- en oppervlaktewater, waterkwantiteit en waterkwaliteit in
hun samenhang worden beschouwd. Bovendien is er oog voor het finan-
ciële belang en voor het belang van eenheid van bestuur en beheer.
Hieronder volgt een korte-termijn-terugblik op de behaalde resultaten:

Infrastructuur
Op basis van de beleidsanalyse werd in de tweede Nota waterhuis-

houding geconcludeerd dat de waterhuishoudkundige infrastructuur op
hoofdlijnen gereed was. De grootschalige, drie miljard gulden vergende
aanpassingen van de infrastructuur die nog in de eerste Nota37 waren
aangegeven, werden niet nodig geacht. Het merendeel van de problemen
kon met kleinschalige ingrepen worden opgelost. Op waterschapsniveau
bleken in macro-economisch opzicht nog slechts vijftig plannen (circa 70
procent van de eertijds geïnventariseerde projecten) zinvol en op
regionaal niveau slechts drie. Van deze regionale plannen is de
vergroting van de wateraanvoer naar Groningen tot 20 m3/sec gereali-
seerd en zijn de waterschapsplannen in zuidoost-Groningen in het kader
van de landinrichting nagenoeg voltooid.

De vergroting van de wateraanvoer naar Drenthe zal naar verwachting
begin jaren negentig worden gerealiseerd. Het grootschalige waterdoor-
voerproject Merwedekanaal ten behoeve van de watervoorziening
Midden-Holland is in verband met de hoge investeringen en de lage
gebruiksfrequentie voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Waterhuishoudkundig hoofdsysteem
In de tweede Nota waterhuishouding zijn de door het Rijk te beheren

wateren met een landelijke functie gedefinieerd, het waterhuishoud-
kundig hoofdsysteem. Dit betreft de wateren die het zoete waterhuis-
houdkundige hoofdsysteem vormen, de vaarwegen behorende tot het
hoofdvaarwegennet en wateren die uit het oogpunt van natuur- en
landschapsbeheer van landelijk belang zijn. Het in één hand brengen van
het beheer van de wateren behorende tot het waterhuishoudkundig
hoofdsysteem, verkeert in een vergevorderd stadium. Met de herziening
van het Structuurschema Vaarwegen42 is het aantal hoofdvaarwegen
gereduceerd.

De overdracht aan de lagere overheden van de rijkswateren met alleen
een regionale of lokale functie, wordt voorbereid door de stuurgroep
Decentralisatie beheer natte waterstaatswerken.

Beheersorganisatie
Het bevorderen van het in één hand brengen van zowel het kwaliteits-

als het kwantiteitsbeheer van oppervlaktewateren is een van de uitgangs-
punten in de tweede Nota waterhuishouding40. Het Hoogheemraadschap
van Delfland en de waterschappen De Dommel, en Regge en Dinkel zijn
goede voorbeelden voor de gewenste beheersorganisatie per waterstaat-
kundige eenheid. Sinds 1985 is de integratie van beheer alleen bij de
oprichting van het Heemraadschap Fleverwaard gerealiseerd. Voor het
overige stond de verdergaande concentratie van het waterkwantiteits-
beheer centraal, het meest recent in de provincie Groningen en in het
Vallei- en Eemgebied. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de
integratie van beheer een steeds belangrijkere rol speelt bij waterschaps-
concentraties, zoals bij de voorbereiding van de oprichting van het
Hoogheemraadschap Amstelland.
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Figuur 2.4 Aanvoer van zware metalen
op enkele zuiveringsinrich-
tingen

De totale aanvoer van zware metalen (zink,
koper, chroom, nikkel, cadmium, zilver, kwik
en arseen) op zuiveringsinrichtingen van het
Waterschap Regge en Dinkel vertoont in de
loop der jaren een duidelijk dalende lijn,
vooral door sanering bij bedrijven als gevolg
van de Wet verontreiniging oppervlaktewa-
teren.

Grondwater
In de tweede Nota waterhuishouding40 werd geconstateerd dat zoet

grondwater een schaars goed is. De winbare hoeveelheid diende bij
voorkeur te worden bestemd voor huishoudelijk gebruik en
hoogwaardige doeleinden. Verdroging ten gevolge van grondwateront-
trekkingen en verbetering van de ontwatering en afwatering is al enige
tijd gesignaleerd. In de onlangs gereed gekomen provinciale grondwater-
plannen is echter veelal nog tegemoet gekomen aan de actieve belangen,
zoals drinkwater, landbouw en industrie. In het eindadvies van de
commissie Grondwaterbeheer8 omtrent de evaluatie van de provinciale
grondwaterplannen werd onder meer gewezen op de noodzaak van een
gelijkwaardige aandacht voor de passieve belangen, zoals natuur en
landschap.

In enkele gebieden is het beleid wel meer en meer gericht op het
terugdringen van grondwateronttrekkingen, zoals in het Gooi in verband
met een sterk gereduceerde kwel in het Vechtplassengebied. De invloed
van beregening uit het ondiepe grondwater werd reeds in de tweede
Nota waterhuishouding onderkend. Gepleit werd voor een stringenter
vergunningenbeleid. De provinciale verordeningen zijn inmiddels wat
betreft de mogelijkheid tot bijstelling van de grenzen aangepast. Door de
ruime grenzen in deze verordeningen zijn de grondwateronttrekkingen
ten behoeve van beregening in het algemeen niet vergunningplichtig.

Waterkwaliteit
De na-oorlogse bevolkingsgroei, verstedelijking en industrialisatie

leidden tot een enorme produktie van afvalstoffen. Deze werden meestal
direct geloosd in de lucht, op het land of in het water. De grote rivieren
veranderden in open riolen, die door olielozingen met rouwranden waren
omgeven. Aan het eind van de jaren zestig was de kwaliteit van de
Nederlandse oppervlaktewateren dan ook bedroevend. Als gevolg van de
enorme belasting van deze wateren met organische stoffen (40 miljoen
inwonerequivalenten) kwamen zuurstofloosheid en de daaruit voort-
vloeiende massale vissterfte met de regelmaat van de klok voor, met
name in de zomer. Het kwam erop neer dat op veel plaatsen de primaire
functies van water als leefmilieu, als landbouwwater of als grondstof
voor drinkwater in gevaar waren of zelfs niet meer konden worden
vervuld. Als gevolg van de ernstige verontrusting hierover is in 1970 de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) tot stand gekomen. De
maatregelen die de laatste twintig jaar genomen zijn, hebben geleid tot
een vergaande reductie in de belasting van het oppervlaktewater. Dit
betreft allereerst de belasting met zuurstofbindende stoffen Daarvoor
is een saneringsoperatie uitgevoerd die financieel en misschien ook wel
in kubieke meters beton vergelijkbaar is met het Deltaproject.

Er zijn in Nederland ruim 450 communale en 200 industriële zuive-
ringsinrichtingen in bedrijf. De totale investeringen voor de communale
inrichtingen en de transportleidingen bedroegen circa 8 miljard gulden
en de jaarlijkse exploitatielasten zijn rond de 1,2 miljard gulden.
Daarnaast is aan rioleringen, op basis van vervangingswaarde, circa 50
miljard gulden geïnvesteerd. De investeringen zijn niet voor niets
geweest. De lozingen met zuurstofbindende stoffen namen af van 40
miljoen inwonerequivalenten in 1970 tot 10 miljoen inwonerequivalenten
in 1985.

Ook de industriële lozingen van zware metalen zijn drastisch
verminderd, ruwweg met 90 procent voor kwik, en met 50 procent voor
cadmium; de percentages van de overige metalen zitten daar tussenin.
De meeste puntlozingen van organische microverontreinigingen vertonen
een vergelijkbaar beeld.

Minder succesvol waren de inspanningen ten aanzien van de
nutriënten fosfaat en stikstof. Hier is nog vrijwel geen afname in de
lozingen opgetreden. Uitzondering hierop vormen de fosfaten in wasmid-
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ZUURSTOF 1987

Legenda

> 7 zuurstof mg/l

i I > 6 en <7 zuurstof mg/l

> norm en< 6 zuurstof mg/l

< norm (overschrijding basiskwaliteil)

getoetst is:
• de laagste waarde uit de meetreeks bij
minder dan 11 waarnemingen
- de op 1 na laagste waarde bij 11 t/m 19
waarnemingen
• de op 2 na laagste waarde bij 20 f m 29
waarnemingen
-de norm is 4 of 5 mg/l afhankelijk van
watertype

' S 3 * <=*•

Figuur 2.5

In de noem voor het zuurstofgehalte van oppervlaktewater wordt
sinds 1987 onderscheid gemaakt tussen de verschillende water-
typen. Vooreen aantal expliciet genoemde watertvpen zijn aparte
waarden vastgesteld. Per watertype is de norm nu:
- 5 mg Ch/I voor bronnen, natuurlijke bekBn, grote rivieren,

duinmeren, zand-, grind- en kleigaten meren, plassen en
kreken;
4 mg Oi/I voor kanalen, genormaliseerde beken, wielen en
petagen;

- 3 mg Ch/I voor stadswateren en sloten.
Voor alle niet-genoemde watertypen blijft de reeds lang
bestaande norm van 5 mg zuurstof per liter van kracht.
Op de kaart wordt voor een aantal oppervlaktewateren met
uitzondering van sloten en stadswateren, aangegeven of zij
aan de zuurstofnorm voldoen. Bij 15 procent van de
meetpunten blijkt dit niet het geval te zijn.
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delen, waar wel een belangrijke reductie in gang is gezet. In de landbouw
is in 1987 de mestwetgeving ingevoerd, maar deze heeft, mede als
gevolg van het naijl-effect nog niet geleid tot een vermindering van de
toevoer van meststoffen naar het oppervlaktewater.

De bovengenoemde maatregelen hebben voor een aantal stoffen
geleid tot een aanzienlijke verbetering in de waterkwaliteit.

Hieronder wordt ingegaan op de problemen in de actuele situatie.

2.3 Heden

Er is reeds veel bereikt, maar...

2.3.1 Belasting met verontreinigende stoffen is nog steeds te hoog

De basiskwaliteit voor water en waterbodem
Hoewel in veel opzichten vooruitgang is geboekt, blijft de waterkwa-

liteit bedreigd door voortgaande verontreiniging, zowel binnen als buiten
onze grenzen. In figuurlijke zin is de Nederlandse rivierendelta, waar de
verontreinigingen deels in het slibbezinksel ophopen, de bezinkput van
een dicht bevolkt en sterk geïndustrialiseerd deel van Europa.

De in het Indicatief meerjarenprogramma water 1985-198944 vastge-
legde basiskwaliteit voor water is, landelijk gezien, in de afgelopen
periode voor een groot aantal stoffen gehaald. Voor bepaalde probleem-
stoffen als polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), fosfaat
(P), stikstof (N) en bestrijdingsmiddelen geldt dit niet. Het komt vooral
door deze stoffen, dat op dit moment bij circa 90 procent van de
metingen in de rijkswateren en regionale wateren de basiskwaliteit voor
water in zijn totaliteit niet wordt gehaald.

In 1988 is ook de voorlopige algemene milieukwaliteit waterbodem
vastgesteld (Milieuprogramma voortgangsrapportage 1988—199165): de
basiskwaliteit waterbodems. Het voorlopige karakter hing samen met de
besluitvorming omtrent het Nationaal Milieubeleidsplan76 en de derde
Nota waterhuishouding. Er zijn nagenoeg geen waterbodems die voldoen
aan deze basiskwaliteit voor waterbodems. Het zijn vooral de slecht in
water oplosbare stoffen, zoals PAK's, polychloor-bifenylen (PCB's) en
andere gechloreerde organische microverontreinigingen en zware
metalen, die hiervan de oorzaak zijn. In het nu volgende wordt op de
toetsing aan deze normen ingegaan.

Zuurstof een beheerst probleem
Sinds 1969 is de belasting van het oppervlaktewater met zuurstofbin-

dende stoffen sterk afgenomen. Ondanks deze verbeteringen werd in
1987 de zuurstofnorm volgens de basiskwaliteit op 15 procent van de
268 meetpunten (rijks- en regionale wateren) niet gehaald, zoals is
aangegeven in figuur 2.5.

In de rijkswateren wordt de basiskwaliteit voor zuurstof in minder dan
10 procent van de metingen niet gehaald, onder andere in de Schelde en
het Kanaal van Gent naar Terneuzen en in de Maas met name bij lage
afvoeren. De oorzaken liggen in België. Het overgrote deel van de onder-
schrijdingen doet zich voor in de regionale wateren: circa 23 procent van
de metingen aldaar voldoet niet aan de basiskwaliteit. In het algemeen
betreft het kleinere en minder snel stromende wateren met ongezuiverde
lozingen, overstorten van rioleringen en afspoeling van landbouw-
gronden, waardoor eutrofe, door algen gedomineerde wateren ontstaan.
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EUTROFIERINGSPROBLEMEN IN DE NOORDZEE

Legenda

Verhoogde concentraties stikstof en fosfaat
in de winter en chlorofyl a in het voorjaar

Potentieel zuurstoftekort

Waargenomen uitzonderlijke algenbloei:

^ É Phaeocytis pouchetti (schuimvormend)

^ h Chrysochromulina polylepis (giftig)

(~~) Gyrodinium aureoium {giftig)

^ É Dinophysis sp. (giftig)

Gonyaulax sp. (giftig)

Zweden

Great Fisher
bank

Doggersbank

r
4-

1 ....-4

Bondsrepubliek
Duitsland

België

Frankrijk

Verhoogde hoeveelheden stikstof en fosfaat in zeewaier kunnen, mede afhankelijk van hun onderlinge verhouding en van Figuur 2-6
de temperatuur en de zonneschijn, leiden tot buitensporige bloei van diverse algensoorten. Sommige van deze algen
scheiden giftige stoffen af De rottingsverschijnselen die gepaard gaan met het afsterven na de bloei-explosie, kunnen
leiden tot een zuurstofgebrek in het zeewater. In beide gevallen kan sterfte van vissen en andere dieren het gevolg zijn.
Dat het beperken van de fosfaat- en stikstofbelasting van de zeeën effect heeft, wordt in de figuur geïllustreerd. Tot op
heden zijn er in gebieden, waarin geen sprake is van verhoogde concentraties stikstof en fosfaat, ook geen algenplagen
waargenomen. 26
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Figuur 2.7 Nutriëntvrachten in de Rijn
sinds 1970

De staafdiagrammen geven een beeld van
de hoeveelheden fosfaat en stikstof die in
de afgelopen vijftien jaar jaarlijks via de Rijn
ons land werden binnengevoerd. Deze
hoeveelheden fosfaat en stikstof zijn, samen
met de hoeveelheden die in ons land zelf in
het Rijnsysteem terechtkomen, verantwoor-
delijk voor de eutrofiëring van de oppervlak-
tewateren in het Nederlandse deel van het
Rijnstroomgebied, en voor een deel van de
eutrofiëringsverschijnselen in de Noordzee.
In de figuur is het natuurlijke niveau van de
fosfaat- en stikstofvrachten aangegeven.
Dat is het niveau waarbij in het landelijk
gebied geen speciale bemesting plaats
vindt, huishoudelijke en industriële lozingen
zijn geëlimineerd en de hoeveelheid
nutriënten die via neerslag in het
Rïjnsvsteem terecht komt, tot de natuurlijke
achtergrondwaarde is gedaald.

Nutriënten nog geen verbetering
Het eutrofiëringsbeleid is de afgelopen tien jaar gericht geweest op

het verminderen van de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater. Dit
heeft nagenoeg geen resultaat gehad. Wel zijn er positieve ontwikke-
lingen zoals de belastingvermindering van fosfaten uit wasmiddelen. Ook
de ontwikkelingen op het gebied van de mestwetgeving bieden
perspectief. In de komende periode zal de normering verder worden
verscherpt. De proefprojecten eutrofiëringsbestrijding op regionaal
niveau hebben tot doel een verbetering van de situatie met behulp van
een integrale aanpak. Tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO)
en de Unie van Waterschappen is een bestuursakkoord gesloten; het
belangrijkste element hierin is de afspraak om per 1 januari 1995 te
komen tot een gemiddelde fosfaatverwijdering door rioolwaterzuiverings-
inrichtingen van 75 procent.

De aanvoer van fosfaat naar het oppervlaktewater uit binnenlandse en
buitenlandse bronnen bedroeg in 1985 circa 83 kton (83 000 000 kg) per
jaar. Hiervan komt 55 kton in zee terecht en blijft de resterende 28 kton
achter in de binnenwateren. Het grootste deel hiervan hecht zich aan
slibdeeltjes en bezinkt. De stikstofbelasting van de zee via Nederland
bedroeg circa 600 kton per jaar. Het buitenlandse aandeel van fosfaat en
stikstof via Nederland naar zee bedraagt circa 60 a 70 procent. De
vrachten van beide stoffen naar zee bedroegen ruim het vijfvoudige van
de natuurlijke vrachten (referentiejaar 1930).

De binnenlandse nutriëntbronnen zijn de industrie, de huishoudens en
de landbouw. De norm voor de basiskwaliteit voor fosfaat wordt op 74
procent van alle meetpunten overschreden9. De nitraatnorm wordt in 10
procent van de metingen niet gehaald, de ammoniaknorm in 20 procent
van de metingen niet. Deze overbemesting bevordert overmatige algen-
groei.

Omvangrijke overlast en schade als gevolg van uitzonderlijke algen-
bloeien treden de laatste jaren op in de kustwateren van de Noordzee.
Dergelijke schadelijke effecten treden ook op in de Oostzee, de Adria-
tische Zee en voor de Oostamerikaanse kust. In drie opeenvolgende
jaren, van 1981 tot 1983, is in de Duitse Bocht zuurstofloosheid
opgetreden over gebieden ter grootte van 15 000 km2, gepaard gaande
met massale sterfte van bodemdieren. In mei en juni 1988 veroorzaakte
de bloei van de alg Chrysochromulina poiytepsis in de Noorse en
Zweedse wateren aanzienlijke sterfte onder bodemdieren en vissen; de
economische schade voor zalm- en forellenkwekerijen bedroeg 25
miljoen gulden. In de afgelopen tien jaar is drie maal een periodiek
verbod op de scheipdiervisserij afgekondigd vanwege het voorkomen van
giftige algen in de Wadden en de kustzone.

In de stagnante binnenwateren is de situatie de afgelopen jaren weinig
verbeterd. Permanente bloei van algen maakt het water troebel en heeft
onderwaterplanten en vissen, als snoek, die helder water prefereren doen
verdwijnen; de brasem overheerst. Zo is de bedekkingsgraad van het
meeroppervlak met waterplanten in het algemeen afgenomen van circa
40 a 50 procent tot minder dan 5 procent en is de visstand veranderd.
Ook boeten dergelijke wateren door deze veranderingen in aan recrea-
tieve waarde. Wanneer het systeem eenmaal tot het niveau van een
troebel, algen- en brasemrijk water is verworden, is dit veelal alleen te
herstellen door een combinatie van ingrijpende beheersmaatregelen.

De stikstofbelasting van het grondwater is een bedreiging voor de
drinkwaterwinning. Momenteel wordt in 2 van de circa 255 pompsta-
tions voor de produktie van drinkwater de grenswaarde van 50 mg
nitraat per liter overschreden (EG-richtlijn voor drinkwater), Uitgaande
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Figuur 2.8 Het verloop van de cadmiumvrachten aan de Nederlandse grens in Rijn,
Maas, Schelde en in de Noordzee.

Ontwikkelingen in de waterkwaliteit lopen voor bepaalde stoffen niet altijd parallel in
Europa. Uit de figuur blijkt, dat de Bondsrepubliek Duitsland in het Rijnstroomgebied de
cadmium-uitworp krachtig heeft aangepakt, terwijl België en Frankrijk de laatste decennia
zijn achtergebleven met de aanpak ervan in Maas en Schelde. In de Maas is de cadmium-
vracht in 1988 zelfs weer toegenomen, wat een verklaring kan zijn voor de in 1988 waarge-
nomen stijging van de concentraties in het Nederlandse kustwater.
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van een ontwikkeling op basis van voortzetting van het huidige beleid,
zal in 2050 bij circa 35 pompstations de grenswaarde worden
overschreden29.

Voorlopig hoeven de verontreinigde pompstations nog niet te worden
gesloten. Er wordt namelijk dieper gewonnen en/of er wordt schoon
grond- of oppervlaktewater van elders bijgemengd. Waar dit niet
mogelijk zal zijn, zullen de pompstations moeten worden gesloten of zal
op aanvullende nitraat-zuivering moeten worden overgegaan. Dit kost
0,50 a 1,25 'gulden per m3 extra. In aanmerking genomen dat de drink-
waterprijs in gebieden waar drinkwater uit grondwater wordt bereid, nu
circa 1,00 gulden per m3 bedraagt, betekent dat ongeveer een verdub-
beling van de drinkwaterprijs.

Op den duur dreigt de belasting van het grondwater met nitraat ook
het eutrofiëringsbeleid voor het oppervlaktewater gedeeltelijk teniet te
doen.

Beleidsmatig is er daarentegen ten aanzien van fosfaat en stikstof de
afgelopen drie jaar grote vooruitgang geboekt in het kader van de
bodembescherming (mestwetgeving). Voor de Rijn en de Noordzee zijn
internationale afspraken gemaakt om de fosfaat- en stikstofvrachten voor
1995 met tenminste 50 procent te verminderen ten opzichte van 1985.

Terugdringen zware metalen in een gevorderd stadium
De belasting van het oppervlaktewater met zware metalen wordt zowel

door industriële lozingen als door emissies met een meer diffuus karakter
veroorzaakt. Het totaal aan industriële lozingen van zware metalen is
sinds 1975 gereduceerd van ruim 2000 ton per jaar tot circa 385 ton per
jaar in 1985. Met name voor cadmium is het beeld echter minder
positief, met een reductie van minder dan 50 procent. Belangrijkste
redenen hiervoor waren de emissies van de kunstmestindustrie, die in
1985 nog 14 ton per jaar bedroegen. Inmiddels is in de lozingsver-
gunning van deze bedrijven een reductie voorgeschreven tot 5 ton in
1990 en 1,2 ton in 1994.

Door aanscherping van de lozingsvergunning zal in 1990 een belang-
rijke sanering in de lozing van het afvalzuur van de titaandioxide-industrie
zijn gerealiseerd. Via deze lozingen werd het oppervlaktewater belast
met grote hoeveelheden zware metalen, waaronder vooral chroom en
zink. Samen met de reducties van kleinere bedrijven zal de totale indus-
triële lozing van zware metalen in 1990 tot circa 300 ton per jaar zijn
teruggebracht.

Van de maatregelen tegen diffuse bronnen zal vooral de invoering van
loodvrije benzine aanzienlijke effecten te zien geven. Het gebruik van
loodvrije benzine in Zwitserland en West-Duitsland heeft al een signifi-
cante vermindering van de loodbelasting van de Rijn te zien gegeven.
Ook in Nederland is dit het geval. Voor de overige zware metalen blijkt
de emissie vanuit diffuse bronnen zich te stabiliseren op het huidige,
hoge niveau.

Ondanks deze aanzienlijke verbeteringen wordt de basiskwaliteit
(Indicatief meerjarenprogramma water 1985-1989) voor water bij 10
procent van alle metingen niet gehaald door een of meer zware metalen.
Dit zijn vooral kwik, zink, cadmium, nikkel en koper9.

De voorlopige algemene milieukwaliteit waterbodem (basiskwaliteit
waterbodems) wordt bij minimaal 60 procent van alle metingen niet
gehaald. Dit betreft vooral kwik, zink en koper.

In figuur 2.8 is het verloop aangegeven van de vracht aan cadmium in
Rijn, Maas en Schelde vanaf 1970.
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PCB's: een tijdbom

Polychloorbifenylen (PCB's) is de verzamelnaam voor
een groep van 209 verwante verbindingen.
Als dieren in kontakt komen met deze uiterst giftige stof,
hoopt deze zich op in het vetweefsel. Er is aangetoond
dat de stof bij veel diersoorten de vruchtbaarheid
vermindert en aldus kan leiden tot het verdwijnen van
dierpop'ulaties.
De eerste meldingen van problemen met PCB's in het
milieu dateren uit het begin van de jaren zestig. Sinds
die tijd weet de zeehond uit de Nederlandse Waddenzee
alleen door immigratie uit Duitse gebieden en opvang in
zeehondencentra het hoofd boven water te houden. In
diezelfde periode zijn walvisachtigen uit de St.
Lawrence, de Oostzee en de zuidelijke Noordzee
verdwenen. Ruim dertig procent van de Ringelrobben in
de Oostzee blijkt steriel te zijn. In de Waddenzee en de
Oostzee worden in het vet van zeehonden en dolfijnen,
in visetende vogels en in hun eieren gehalten aan PCB's
bereikt die de grenswaarden voor chemisch afval
ruimschoots overschrijden. Om die reden werden zelfs
de zeehonden die in Duitsland de virusinfectie niet
overleefden, in speciale installaties verbrand.
Een zorgwekkende ophoping van PCB's in zeezoogdieren
uit voorheen ongerepte gebieden, zoals de poolstreken,
is aangetoond. Als gevolg hiervan heeft het gehalte aan
PCB's in het bloed van eskimo's die zich met vlees van
zeedieren voeden, de normen van de Wereldgezond-
heidsorganisatie reeds overschreden. In de 'Radar-
grafiek' is voor een twintigtal soorten de gehalten
aangegeven ten opzichte van het veiligheidsniveau en
het no-effect-niveau. Hieruit blijkt duidelijk dat het
PCB-probleem zelfs wereldomvattende vormen heeft
aangenomen: vrijwel de gehele wereldzee heeft de
«veilige zone» verlaten.

Sinds de eerste fabricage in 1929 werd circa 2 miljoen
ton PCB's geproduceerd. PCB's geleiden geen elektri-
citeit, maar wel warmte. Ze zijn bovendien niet
brandbaar. Om die redenen werden ze veel toegepast in
grotere transformatoren en condensatoren. Later,
vanwege hun stabiliserende werking, ook in drukinkten,
verven en oliën: zogenaamde open systemen. Dit laatste
gebruik werd begin jaren zeventig in Amerika en Japan
verboden, terwijl de produktie daar werd gestaakt. In
Europa werd het gebruik in open systemen pas in 1979
verboden. Een gebruiksverbod, waarvan in Nederland
sinds 1987 sprake is, wordt op Europees niveau op zijn
vroegst in 1995 gerealiseerd. Inmiddels blijkt dat de
concentraties PCB's in vis uit de Rijn, de Maas en de
Noordzee nauwelijks zijn afgenomen. Naar schatting is
zeventig procent van de PCB's nog in gebruik of in
opslag; het overige deel is in het milieu terechtgekomen.
Het deel dat de oceanen bereikt heeft, bedraagt ruwweg
pas één procent. Elke verdere stijging brengt een ecolo-
gische ramp dichterbij.
Dat het PCB-probleem de samenleving voorlopig nog zal
achtervolgen, blijkt uit het feit dat PCB's in de Duitse en
Franse mijnbouw in 1986 werden vervangen door een
groep verbindingen, die kenmerken heeft van zowel de
PCB's als van andere giftige stoffen. Deze worden op de
markt gebracht onder de handelsnaam Ugilec en DBBT.
Van de in de mijnbouw toegepaste Ugilec en DBBT
wordt, net ais vroeger van de PCB's, 1,5 miljoen kg per
jaar in het milieu gebracht als gevolg van lekverliezen uit
«gesloten» systemen. Bovendien blijkt dat deze stoffen
de afgelopen twee jaar in sterk toenemende concen-
traties in paling uit de Rijn en de Maas worden aange-
troffen.

Effecten PCB-'s op wereldschaal

Noordpool
Grijze Zeehond

N
Dalte Dolfijn

Witflairk
Dolfijn

£2
£ Gestreepte

O Dolfijn

Pmguin

Zuidpool

Beluga (Canada)

Ringelrob [OOBXTM)
Gewone Zeehond (
Gewone Zeehond
Bruinvis
Ei Vïsd«(
Ei Kuifeer>d

. Ei Fuut

Zoöplankton
M d l k

i reepte Dolfijn
<Frar>kri(k)

Is
a O

" etiecten' "kans op eHecten"

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 250, nrs. 1-2 3 0



Organische microverontreinigingen een moeilijk beheersbaar probleem
De organische microverontreinigingen vormen een ernstige bedreiging

voor het aquatische milieu. Dit is niet alleen het geval vanwege de soms
extreme schadelijkheid van bepaalde stoffen, bijvoorbeeld dioxines, maar
vooral ook door het zeer grote aantal stoffen en de verspreiding van de
stoffen over het totale milieu. Daarnaast is het aantal bronnen vrijwel
onbeperkt.

De verspreiding in het milieu en de mogelijke ophoping daarin vormen
een sluipend proces, waarvan de effecten die op langere termijn kunnen
optreden, niet zijn te overzien. Veel kennis ontbreekt over de ophoping in
voedselketens, de afbraakmechanismen en -snelheid, en over schade-
lijkheid van de afbraakprodukten, terwijl bovendien de aantoonbaarheid
van veel stoffen een probleem is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
effecten zich onverwacht voordoen en op tijdstippen dat emissies reeds
lange tijd plaatsvinden. Er is dan ook grote onzekerheid over de toekom-
stige effecten, wat reden is tot grote bezorgdheid. Wat zal bijvoorbeeld
het effect zijn van de voortdurende toevoer van organische microveront-
reinigingen op het leven in onze zeeën en oceanen? Kunnen we nog
zeker zijn van de kwaliteit van ons drinkwater als blijkt dat bijvoorbeeld
het bestrijdingsmiddel bentazon ongemerkt aanwezig was en nog is in
het grondwater, oppervlaktewater, regen- en drinkwater?

Het zijn vooral de bestrijdingsmiddelen, waarvan de werkzaamheid in
belangrijke mate samenhangt met de schadelijkheid, die de aandacht
vragen. Met een jaarlijkse omvang van het gebruik met circa 40 000 ton
actieve stof, waarvan circa 50 procent in de land- en tuinbouw wordt
omgezet, wordt het milieu in Nederland zwaar belast. Circa 50 procent
van het landbouwkundig bestrijdingsmiddelengebruik is voor ontsmetting
van de grond; een zeer aanzienlijk gedeelte hiervan verdampt. Van de in
de landbouw gebruikte bestrijdingsmiddelen, anders dan voor grondont-
smetting, komt volgens een ruwe schatting tussen de 2 procent en 4
procent in het zoete oppervlaktewater terecht. Dit is circa 160 a 320 ton
actieve stof. Een deel hiervan komt indirect door verneveling bij het
spuiten via het regenwater en droge depositie in het oppervlaktewater.
Alom in Nederland is bijvoorbeeld het bestrijdingsmiddel lindaan
aanwezig in regenwater. Bestrijdingsmiddelen worden in het grondwater
aangetroffen, zoals bijvoorbeeld de stof dichloorpropaan in Drenthe.
Recent16 zijn in het grondwater bestrijdingsmiddelen aangetoond
waarvan tot dan toe werd aangenomen dat ze hetzij in de bovenste
grondlagen achterbleven of afgebroken werden voordat ze tot het grond-
water doordringen.

Organische microverontreinigingen worden in de regel in kleine
hoeveelheden geloosd, die door hun diffuse karakter moeilijk aan te
pakken zijn. Hoewel incidenteel maatregelen worden getroffen, zoals het
verbod op polychloor-bifenylen (PCB's), moet worden geconstateerd dat
het aan een structurele aanpak van deze problematiek tot voor kort
ontbrak. Het Nationaal Milieubeleidsplan75, de Structuurnota Landbouw17

en het Meerjarenplan Gewasbescherming16 zullen hierin voorzien.
Intussen gaan de ontwikkeling en toepassing van nieuwe stoffen en
produkten door.

Voor diverse puntbronnen van deze stoffen zijn wel saneringen tot
stand gekomen, zoals in Delfzijl en in het Botlekgebied. Zo neemt de
lozing van organochloorverbindingen door bedrijven lozend op rijkswa-
teren af van 1000 ton per jaar in 1975 tot - naar verwachting - circa 200
ton per jaar in 1990.

Voor organische microverontreinigingen wordt de basiskwaliteit voor
water voor één of meer stoffen in 70 procent van alle getoetste
meetpunten niet gehaald. Het zijn vooral de PAK's en lindaan die de
norm overschrijden9.
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Figuur Z.10 De ontwikkeling van enkele organische microverontreinigingen aan de
Nederlandse grens in Rijn, Maas en Schelde

Ontwikkelingen in de waterkwaliteit lopen voof bepaalde stoffen niet altijd parallel in
Europa,
Uit de figuur blijkt, dat de Bondsrepubliek Duitsland in het Rijnstroomgebied de uitworp van
de geproduceerde organische microverontreinigingen krachtig heeft aangepakt, terwijl
België en Frankrijk enigszins zijn achtergebleven met de aanpak ervan in Maas en Schelde
De vermindering van het gehalte 33n PCB in aal lijkt iich te hebben ingezet. De veiligheidsni-
veaus worden echter nog steeds overschreden.
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De voorlopige waarden voor de algemene milieukwaliteit waterbodem
(basiskwaliteit) wordt in 70 procent van de metingen niet gehaald. Het
zijn vooral PCB's, PAK's en gechloreerde bestrijdingsmiddelen die de
norm overschrijden. Hierbij dient de kanttekening te worden geplaatst
dat de toetsing aan normen slechts beperkt mogelijk is door gebrek aan
cijfermateriaal.

Aan de hand van enkele illustraties wordt in een kort bestek een
impressie gegeven van de effecten voor de waterhuishoudkundige
systemen en het gebruik ervan.

De drinkwatervoorziening krijgt meer en meer last van organische
microverontreinigingen. Om de kwaliteit van het drinkwater te kunnen
garanderen is bij verschillende pompstations overgegaan tot aanvullende
zuivering van het grondwater. Dit leidt tot een verdere stijging van de
drinkwaterprijs. Een knelpunt is dat niet voor iedere stof zuivering goed
mogelijk is.

Bekende probleemstoffen zijn lindaan (HCH), PCB's, organotinverbin-
dingen (TBT) en PAK's. TBT, toegepast in anti-aangroeiverven voor
schepen, veroorzaakt bij de huidige gehalten in de Oosterschelde en de
Grevelingen misvormingen bij oesters en de purperslak. In de directe
nabijheid van jachthavens komen schelpdieren niet meer voor, terwijl de
purperslak in deze wateren op het punt van uitsterven staat. Ter
bescherming van de schelpdierteelt is in Frankrijk en Engeland het
gebruik van TBT in anti-aangroeiverven verboden voor vaartuigen kleiner
dan 25 meter. In Nederland zal dat met ingang van 1 januari 1990 voor
pleziervaartuigen het geval zijn.

De aanwezigheid van benzo(a)pyreen (BaP) - een PAK - in het
sediment voor de Hollandse kust, vertoont een nauwe correlatie met het
voorkomen van levertumoren bij de bot. Het oorzakelijk verband is nog
onderwerp van onderzoek. Deze afwijking komt thans langs de kust
gemiddeld twintig maal meer voor dan in de referentie, de Ooster-
schelde. Langs de Noordhollandse kust is dit tweehonderd maal.

PCB's behoeven speciale aandacht. PCB's zijn de belangrijkste veroor-
zakers van de daling van de vruchtbaarheid bij zeehonden, dolfijnen en
otters. Bij de huidige concentraties in onze binnenwateren en kustwa-
teren is sprake van een dusdanig lage vruchtbaarheid van otter en
zeehond, dat deze populaties zich in de Nederlandse wateren nauwelijks
meer zelfstandig in stand kunnen houden. Voorts heeft het PCB-gehalte
invloed op de consumeerbaarheid van aal uit de grote rivieren.

Haast is dan ook geboden om de voorraden te onderscheppen voor ze
vrij komen in het milieu, en de PCB's gecontroleerd te vernietigen.

De basiskwaliteit blijkt toxisch
De basiskwaliteit voor oppervlaktewater is geëvalueerd op grond van

de nieuwste ecotoxicologische inzichten. Zo blijkt uit laboratoriumon-
derzoek dat water dat voldoet aan de basiskwaliteit, toxisch is voor veel
waterorganismen19. Toxiciteitsgegevens voor iedere stof afzonderlijk zijn
kennelijk onvoldoende voor normering. Meer en meer wordt duidelijk dat
verontreinigingen met verschillende stoffen een cumulatief toxisch effect
hebben op mens, plant en dier.

Op grond van deze evaluatie is de basiskwaliteit voor water aangepast.
Voor water en waterbodem heeft dit geleid tot een algemene milieukwa-
liteit (kwaliteitsdoelstelling 2000). In hoofdstuk 4.3. wordt hierop nader
ingegaan.
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GLOBAAL OVERZICHT WATERBODEMVERONTREINIGING RIJKSWATEREN

Legenda

Verontreinigd

Figuur 2.11

Waterbodems in ons land zijn op de meeste plaatsen in meer of
mindere mate verontreinigd. Een inventariserend overzicht dat
werd gemaakt ter voorbereiding van het inmiddels uitgebrachte
Saneringsprogramma waterbodem rijkswateren, geeft de lokaties
weer waar sprake is van een actueel of potentieel gevaar voor
volksgezondheid of milieu. Eind 1989 zullen provinciale inventari-
saties van verontreinigde waterbodems in regionale wateren
gereed zijn. De2e ontbreken dus nog op de kaart.
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2.3.2 Zwaar verontreinigde waterbodems een hypotheek op het gebruik

Uit metingen blijkt dat de waterbodems in ons land op de meeste
plaatsen vervuild zijn. De mate van verontreiniging verschilt van plaats
tot plaats en varieert van licht tot zwaar.

Voor het uitdrukken van de vervuilingsgraad wordt het normerings-
stelsel uit hoofdstuk 4 gebruikt. Dit is gebaseerd op een vijftal klassen
van verontreiniging.

Deze klassen worden gescheiden door vier klassegrenzen, oplopend
in vervuilingsgraad: de streefwaarde, de algemene milieukwaliteit
(kwaliteitsdoelstelling 2000), de toetsingswaarde en de signalerings-
waarde. De signaleringswaarde is een criterium voor de aanwezigheid
van mogelijk ernstig gevaar voor de volksgezondheid of het milieu.

Waterbodems waarvan de signaleringswaarde wordt overschreden,
zijn ernstig verontreinigd. Een belangrijk gedeelte van de verontrei-
nigde waterbodems bevindt zich in havens en scheepvaartwegen.
Voor de toegankelijkheid moeten deze op diepte worden gehouden. In
Nederland wordt door het Rijk, de provincies en de regionale haven-
en waterbeheerders gezamenlijk jaarlijks 50 è 60 miljoen m3 specie
opgebaggerd (in 1988 circa 50 miljoen m3).

Ongeveer 40 miljoen m3 hiervan, voornamelijk specie uit de zoute
wateren, is niet of slechts licht verontreinigd en kan voor het grootste
deel worden teruggestort. Het resterende deel van 10 tot 20 miljoen
m3 is echter zodanig verontreinigd, dat terugstorting niet altijd
mogelijk is en de specie in depots moet worden geborgen.

Bij gebrek aan dergelijke depots stagneert het onderhoud en
ontstaan problemen voor de scheepvaart, havenaktiviteiten en in het
waterkwantiteitsbeheer. Op dit moment is er op grote schaal sprake
van achterstallig onderhoud. Op sommige plaatsen zijn er al beper-
kingen aan de vaardiepte gesteld (onder meer de Hollandsche IJssel),
op andere plaatsen dreigen deze te ontstaan (bijvoorbeeld op het
Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel en op de Maas). De vervuilde water-
bodem is een diffuse bron van milieuverontreiniging.

De risico's voor het milieu zijn hierbij vooral gelegen in de opnarne
van deze stoffen in de voedselketens en de verdere verspreiding van
het verontreinigde slib naar in ecologisch opzicht belangrijke, maar
ook kwetsbare gebieden, zoals de Noordzee, de Waddenzee en de
estuaria. Daarnaast blijkt ook de kwaliteit van het grondwater te
worden bedreigd.

Sommige bodems zijn dood of bevatten nog slechts enkele levende
soorten in lage aantallen. Ook zijn misvormingen zichtbaar bij
organismen. Vervuilde waterbodems kunnen voorts consequenties
hebben voor de volksgezondheid, voorzover de recreant er direct mee in
aanraking komt.

2.3.3 Onevenwichtige inrichting en overmatig gebruik

Waterstaatkundige ingrepen
Bij waterstaatkundige ingrepen, zoals dijkaanleg, sluizen en stuwen,

kanaalaanleg, rivier- en beekkanalisaties, oeververdedigingen, inpolde-
ringen, ontgrondingen en afsluitingen, stonden de belangen van
veiligheid, landbouw, scheepvaart en bouwnijverheid voorop. Deze
conditionering nadert nu haar voltooiing. De uitvoering had ook
ongewenste neveneffecten. De grondwaterstanden en -stromen zijn
vergaand beïnvloed, resulterend in verdroging van natuurgebieden. Het
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ECOLOGISCHE GEVOLGEN VAN WATERBODEMVERONTREINIGING

Muggelarven; de mate van voorkomen en het percentage nnisvormtngen van de kopdelen in de IJsseldelta
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Figuur 2.12

In het Ketelmeer in de IJsseldelta bezinkt veel verontreinigd slib. De verontreiniging is schadelijk voor processen en organismen in de water-
bodem, en daarmee voor de voedselkringloop in het hele watersysteem. Zo corresponderen zowel het aantal muggelarven dat zich in de
bodems ontwikkelt als het aantal misvormingen dat bij de larven wordt geconstateerd, met de mate van verontreiniging van waterbodems.
Andere organismen in het watersysteem kunnen, nog afgezien van directe effecten van de bodemverontreiniging, via de voedselketen hier
schade van ondervinden.

Kopdelen van een gezonde muggelarve
2.
Kopdelen van een misvormde muggelarve
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jaarlijks terugkerende fenomeen van rivier op trekkende vis is uit onze
rivieren verdwenen, omdat sluizen, stuwen en harde zoet-zoutover-
gangen onneembare barrières blijken. Mede daardoor is de visserij op
zalm, steur, zeeforel en fint uit Nederland verdwenen.

Paaiplaatsen, oeverplanten en voedselorganismen zijn door ontgron-
dingen, afdammingen, dijkverzwaringen, vertroebeling, harde oevercon-
structies en door de gevolgen van de schaalvergroting van de scheep-
vaart verdwenen. Harde oeverconstructies langs de rivieren ontsieren het
landschap en maken de oever ongeschikt voor recreatie. Zoetwatergetij-
degebieden en brakwaterzones met karakteristieke landschappen en
levensgemeenschappen in de mondingen van Maas, Rijn en IJssel zijn
nagenoeg verdwenen.

Bevissing en recreatie
De visserij en recreatie hebben van deze ingrepen nadeel onder-

vonden; ze hebben echter ook zelf ingegrepen in de waterhuishoud-
kundige systemen. Bij de meeste vissoorten treden jaarlijks grote
verschillen in jaarklasse-sterkten en visstand op. De jaarklasse-sterkte
wordt vooral beïnvloed door natuurlijke oorzaken. De visstand wordt
daarnaast beïnvloed door de bevissing. Sommige soorten zijn door de
bevissing afgenomen, terwijl andere vissoorten in aantal zijn gegroeid. In
bepaalde gebieden heeft dit geleid tot een afname van de diversiteit in
de vispopulatie en verstoring van het evenwicht.

Te grote recreatieve druk verstoort lokaal de vogelbevolking en
zeehonden. Niet minder dan 50 procent van de gezoogde jonge
zeehonden uit de Waddenzee verliest het contact met de moeder
voornamelijk als gevolg van verstoring. Dit zijn de verlaten huilers die in
de zeehondenopvangcentra worden grootgebracht.

Verdroging

Hoog-Nederland is sinds de jaren vijftig droger geworden; er is
algemeen sprake van een gedaalde grondwaterstand. Verdroging
ontstaat door een scala van waterhuishoudkundige maatregelen, zoals
verbetering van de ontwatering en afwatering, normalisatie van beken,
peilverlagingen en grondwateronttrekking. In ruilverkavelingsgebieden
bedraagt de daling van de grondwaterstand gemiddeld 0,35 meter en in
gebieden met permanente winning van grondwater plaatselijk meer dan
één meter. Buiten deze direct beïnvloede gebieden bedraagt de daling
van de grondwaterstand circa 0,2 meter, doordat de invloed van ontwa-
terings- en afwateringsmaatregelen zich over grote afstand uitstrekt.12

Stedelijk grondwater
Circa 3 procent (165 000 woningen) van het Nederlandse woningbe-

stand in stedelijke gebieden heeft vochtproblemen, die deels worden
veroorzaakt door te hoge grondwaterstanden als gevolg van het onvol-
doende bouwrijp maken van de grond, en deels door het staken van
onttrekkingen36. Voorbeelden van plaatsen waar dit probleem zich
voordoet zijn onder andere Enschede en Den Haag. De kosten om deze
problemen op te lossen worden geraamd op 500 miljoen gulden.

In andere gebieden leiden grondwaterstandsdalingen tot het inklinken
van de bodem. Gebroken rioleringen, gebroken leidingen en rottende
paalkoppen van de funderingen zijn een schrikbeeld voor onder andere
Rotterdam en Amsterdam.
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STIJGING OF DALING GRONDWATERSTAND

Legenda
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Figuur 2.13

Als gevolg van een combinatie van peilbeheer, herinrichting van
het landelijk gebied, grondwateronttrekkingen voor de drink- en
industriewatervoorziening en beregening door de landbouw, is de
grondwaterstand in ons land - met name in de hoger gelegen
delen - bijna overal gedaald. Op vee! plaatsen ondervinden natuur
gebieden, die hun waarde vaak ontlenen aan een specifieke
vochtigheidstoestand, hiervan nadelige gevolgen
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Riolering
Met name het beheer en de vervanging van rioleringen zijn de

afgelopen jaren als een belangrijk knelpunt naar voren gekomen. De
hoge kosten en de niet altijd even goed functionerende financierings-
structuur leidden er toe dat beheer en onderhoud niet altijd de aandacht
hebben gekregen die nodig is. Gevolg hiervan is op vele plaatsen
ondeugdelijke en aan vernieuwing toe zijnde riolering. Dit leidt tot
verzakkingen van de riolering en tot verontreiniging van het grondwater.
Ook kan ongewenste drainage van grondwater optreden, waardoor
enerzijds de hydraulische belasting van rioolwaterzuiveringsinrichtingen
onnodig toeneemt en anderzijds ongewenste grondwaterstandsdaling
kan optreden. Een en ander roept met name vragen op over de organisa-
torische aspecten van het rioleringsbeheer. Belangrijke gesignaleerde
probleempunten in dit verband zijn het ontbreken van een goede
planning en van een gesloten bekostigingssysteem voor het riolerings-
beheer.

2.3.4 Zeespiegelstijging

De opwarming van de atmosfeer door het broeikas-effect en de
natuurlijke bodemdaling zullen naar verwachting in de komende eeuw
een zeespiegelstijging veroorzaken van tussen de 35 en 85 cm. Voorts
kan de opwarming gepaard gaan met een ander wind- en neerslagpa-
troon. Deze veranderingen zullen bij storm sterk verhoogde zeewater-
standen opleveren en een stijging van de rivier-piekafvoeren met - naar
zeer globale schatting - circa 10 procent. Uitgaande van de huidige
veiligheidseisen stelt dit hogere eisen aan de zeewering en rivierdijken.
De kwel van vooral zoet en zout water zal in laag-Nederland toenemen.
Ook is niet uitgesloten dat de omvang van de zoetwaterbellen onder de
duinen zal worden beïnvloed. Voorts zal tot ver landinwaarts de water-
infrastructuur aanpassing behoeven: óf de waterniveaus stijgen in
laag-Nederland mee met de zeespiegelstijging, öf de pompcapaciteit zal
moeten worden opgevoerd, De precieze gevolgen voor de waterhuis-
houding en de bedrijfssectoren, en de benodigde oplossingen, zijn nog
onderwerp van studie.

2.3.5 Problemen in bestuurlijke samenwerking en beleidsafstemming

Het streven naar gezonde waterhuishoudkundige systemen vraagt om
een beleid en beheer, gericht op de goede werking, ontwikkeling en
bescherming van die systemen in al hun facetten. Aan de bestuurlijke en
juridische voorwaarden voor een dergelijk beleid en beheer wordt in een
aantal opzichten nog onvoldoende voldaan. Hieronder worden de
bestuurlijke en juridische knelpunten samengevat.

Bestuurlijke knelpunten
De watersysteembenadering betekent voor de waterbeheerder primair

dat hij een brede kijk heeft bij de behartiging van zijn taak, gericht op het
goed functioneren van het waterhuishoudkundig systeem in al zijn onder-
delen: het water, inclusief de waterbodem, de oevers, de infrastructuur
en de biologische component. Het ecologisch functioneren dient in
samenhang met duurzaam menselijk gebruik te worden bezien. Deze
brede kijk dienen alle waterbeheerders (Rijk, provincies, waterschappen
en gemeenten) op de verschillende bestuurlijke niveaus in hun dagelijks
handelen te incorporeren. Hoewel de notitie Omgaan met water41 uit
1985 de gedachtenontwikkeling dienaangaande heeft bevorderd, is de
gewenste brede kijk van de waterbeheerder nog geen gemeengoed. Een
te beperkte taakopvatting van sommige waterbeheerders kan de imple-
mentatie van de benadering bemoeilijken. In het interimrapport van het
onderzoek naar de bestuurlijke aspecten van integraal waterbeheer wordt
dit knelpunt eveneens gesignaleerd30.
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Integraal waterbeheer in het Vechtplassen-
gebied

In het Vechtplassengebied, waarvan grote delen
volgens het streekplan de functie natuur hebben, zijn de
verdroging en eutrofiëring problematisch. Verdroging is
onder meer het gevolg van de toegenomen grondwa-
terwinningen in het Gooi ten behoeve van de openbare
watervoorziening, en de verlagingen van het polderpeil
in delen van het Vechtplassengebied met name rondom
het Naardermeer en in de Horstermeerpolder. Eutro-
fiëring wordt veroorzaakt door verspreide lozingen van
woningen en de inlaat van voedselrijk Vechtwater.
Bovendien bevinden zich veel voedingsstoffen in dit
gebied als een erfenis uit het verleden, toen effluent
van rioolwaterzuiveringsinnchtingen en ongezuiverd
rioolwater op dit gebied werden geloosd. De volgende
partijen zijn betrokken bij het oplossen van het
probleem: de provincie Noord Holland en het Zuivering
schap Amstel en Gooiland als direct verantwoordelijken
voor het beheer van respectievelijk het grondwater en
de waterkwaliteit, het Waterschap Drecht en Vecht als
waterkwaliteitsbeheerder, de Landinrichtingsdienst, de
betreffende gemeenten, drinkwaterleidingmaat-
schappijen, grondeigenaren (onder andere Natuurmo-
numenten) en terreinbeheerders.

In de besluitvorming voor het provinciaal grondwa-
terplan van Noord Holland stond de belangentegen-
stelling tussen natuur in het plassengebied en de
grondwaterwinning voor de openbare watervoorziening
centraal. De gedachten achter integraal waterbeheer
zijn van groot belang geweest voor de uiteindelijke
politieke besluitvorming. De beleidskeuze van Provin-
ciale Staten van Noord-Holiand, «halvering winning

grondwater in het Gooi», mag worden beschouwd als
een doorbraak. Hiermee is een deel van het probleem
opgelost; echter nog steeds moet er met eutroof
Vechtwater worden gesuppleerd. Voor de restauratie
van de Kortenhoefsche Plassen heeft de waterkwali-
teitsbeheerder in het kader van landelijke projecten
voor integrale eutrofiëringsbestrijding een wateraanvul-
lingsproject met gebiedseigen kwelwater geïnitieerd.
Dit zal leiden tot aanpassingen in de waterverdeling en
kent derhalve een grote betrokkenheid van de kwanti-
teitsbeheerder. Wil de restauratie van de Korten-
hoefsche Plassen slagen, dan dient de eutrofe bodem
plaatselijk te worden verwijderd. Al deze acties in
onderlinge samenhang vormen de integrale aanpak die
uiteindelijk tot een oplossing leidt.

Zowel het kwantiteits- als het kwaliteitsbeheer zijn
door de hierboven geschetste ontwikkelingen complex
geworden. In het peilbeheer van grond- en oppervlakte-
water dienen naast de drinkwatervoorziening en
agrarische belangen ook de belangen van natuur, bos
en landschap te worden behartigd; in het kwaliteits-
beheer dienen zich naast de zuivering van afvalwater en
de vergunningverlening ook maatregelen aan als water-
aanvulling, doorspoelen en baggeren. De overlappingen
tussen waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer
worden daarmee groter en veelvuldiger. Met name door
deze overlap is een ruime taakopvatting van de
verschillende (water)beheerders noodzakelijk om de
integrale oplossing te realiseren.

Huidige situatie in Korienhoef en omgeving

Korterrtjelss gassen

Voorgestelde oplossing op korte termijn

KoiWnhoefee rjla^m

, polder
h > :

afvoer van oppervlaktewater
suppletie vaf> oppervlaktewater

2.14 Dwarsdoorsnede «Kortenhoefsche Plas»

Links is de huidige situatie weergegeven: de plassen hebben 's zomers een watertekort. De verdamping overtrBfl de neerslag, water zijgt
weg naar de 2,5 meter lagef gelegen Horstermeerpolder en kwel uit het Gooi is geringer dan vroeger, omdat grondwaterstanden door
onttrekkingen zijn gedaald. Vechtwater compenseert het tekort. Hiermee komen voedingsstoffen en andere ongewenste verontreinigingen
het gebied binnen. De voorgestelde oplossing op korte termijn is rechts weergegeven: onttrekkingen in het Gooi nemen af, de grondwater-
stand stijgt en kwel neemt weer toe. In de Horstermeerpolder kwelt water op dat afkomstig is uit de directe omgeving, het Gooi en het
diepere watervoerende pakket. Dit water is deels zoet, deels brak. Zoet water vult de Kortenhoefsche Plassen aan, brak water gaat naar de
Vecht.
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Deels in samenhang met de taakopvatting van de waterbeheerder
bestaat ten aanzien van bepaalde onderwerpen onduidelijkheid over de
taaktoedeling aan en de taakverdeling tussen de waterbeheerder en
andere betrokken instanties. Het gaat hierbij vooral om de waterbodem,
de oevers, het grondwater en de riolering.

De bestuurlijke problematiek rond de waterbodem spitst zich toe op de
verhouding tussen de waterbeheerder en de provincie in het kader van
de sanering van de waterbodems.

Bij de oevers bestaat in verband met het feit dat deze vaak niet alleen
een functie ten behoeve van het waterbeheer vervullen, in de praktijk
onduidelijkheid over de vraag hoever de verantwoordelijkheid van de
waterbeheerder strekt bij het treffen van beheersmaatregelen.

Bij de aan de provincies toegedeelde zorg voor het grondwater is de
vraag opgeworpen of de rol van het waterschap, gezien de nauwe
samenhang tussen oppervlaktewaterbeheer en grondwaterbeheer,
versterking behoeft. Een specifiek probleem dat bestuurlijk om een
oplossing vraagt, betreft het bestrijden en voorkomen van grondwater-
overlast (vooral in de vorm van een te hoge grondwaterstand) in stede-
lijke gebieden. Door onduidelijkheid over de bestuurlijke verantwoorde-
lijkheid komt een effectieve aanpak van de problematiek vaak maar
moeizaam van de grond.

De slechte onderhoudstoestand van veel rioleringen vormt een
ernstige belemmering voor het door de waterbeheerder te voeren
kwantiteits- en kwaliteitsbeheer. De wijze waarop de waterbeheerder
door de gemeenten bij de voorbereiding en de uitvoering van riolerings-
plannen wordt betrokken, laat in een aantal situaties te wensen over. Ook
de regulering van lozingen op de riolering, die deels door de gemeente
en deels door waterbeheerder plaatsvindt, is een knelpunt.

Ook op het vlak van de bestuurlijke organisatie van. het waterbeheer
doen zich problemen voor, vooral op het niveau van de regionale en
lokale waterhuishouding. De beleidsuitgangspunten voor de gewenste
bestuurlijke organisatie zijn, in het verlengde van de regeringsnota Naar
een nieuw waterschapsbestel38 reeds geformuleerd in de tweede Nota
waterhuishouding40.

Daarin is gesteld dat de (operationele) zorg voor de regionale en lokale
waterhuishouding een van de meest wezenlijke taken van de water-
schappen is, en voorts dat de waterstaatsorganisatie zoveel mogelijk aan
de eisen van een samenhangend beheer zal moeten voldoen; dit laatste
betekent de vorming van waterschappen zoveel mogelijk per waterstaat-
kundige eenheid en voorts dat het in één bestuurlijke hand brengen van
kwantiteitsbeheer, kwaliteitsbeheer en (waar doelmatig) vaarwegbeheer
van het.oppervlaktewater dient te worden bevorderd.

In de praktijk blijkt de gevarieerde beheersstructuur van meerdere
waterbeheerders met verschillende beheerstaken in een aantal situaties
een belemmerende factor te vormen voor het bereiken van meer
bestuurlijke afstemming in het waterbeheer. Dit geldt vooral als ecolo-
gische doelstellingen en externe afstemmingsrelaties in het geding zijn.
Concurrerende beheersvisies tussen waterbeheerders onderling
vergroten de kans op meningsverschillen met betrekking tot onder
andere de verdeling van financiële middelen, de keuze van integrale
oplossingen en de interpretatie van onderzoek. Als gevolg daarvan is het
waterbeheer niet zelden een verdeelde sector, verloopt de gezamenlijke
besluitvorming traag en worden integrale maatregelen niet genomen of
moeten deze worden uitgesteld. Ook in de voorlopige bevindingen van
het reeds genoemde onderzoek naar de bestuurlijke aspecten van
integraal waterbeheer wordt erop gewezen dat de samenwerking tussen
waterbeheerders onderling vaak een probleem vormt.
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Juridische problemen
Naast knelpunten op het bestuurlijke vlak zijn er problemen in de

juridische sfeer. Met betrekking tot het instrumentarium voor de strate-
gische beleidsbepaling op het gebied van het waterbeheer verschaft de
planstructuur van de inmiddels totstandgekomen Wet op de waterhuis-
houding, in samenhang met de toekomstige regeling van de milieube-
leidsplanning en de regeling van de ruimtelijke planning, een goed
integrerend instrumentarium. De planstructuur is zo opgezet dat goede
voorwaarden zijn geschapen voor de bestuurlijke afstemming binnen het
waterbeheer, zowel horizontaal als verticaal. Ook voor de afstemming
van het beleid met dat op aanpalende beleidsterreinen als milieubeheer
en ruimtelijke ordening worden in die wet voorwaarden geschapen. De
landelijke Nota waterhuishouding en de provinciale waterhuishoudings-
plannen vormen daarmee op strategisch niveau de basis voor het
totstandkomen van integraal waterbeheer.

Niettemin bestaat voor bepaalde watergebieden de behoefte aan
verdergaande integratie van de strategische beleidsbepaling op basis van
een projectgerichte aanpak. Voor sommige grote wateren zijn daartoe al
initiatieven ontwikkeld in de vorm van het zogenaamde integrale
beleidsplan. Met deze niet wettelijk geregelde planfiguur wordt getracht
de diverse beschikbare instrumenten te bundelen tot een totaal dat de
gebiedsspecifieke waterproblemen beter tot een oplossing kan brengen.
Voor de Oosterschelde en het Krammer-Volkerak is zo'n plan reeds
vastgesteld, voor andere wateren zijn dergelijke plannen in voorbe-
reiding. Een inmiddels gestart evaluatieonderzoek naar de opgedane
ervaringen zal onder meer antwoord moeten geven op de vraag in
hoeverre er in de toekomst behoefte blijft bestaan aan deze planfiguur
naast de thans wettelijk geregelde planstructuur, en zo ja, hoe de
doorwerking van de op strategisch niveau gemaakte bestuurlijke
afspraken naar beheersmaatregelen op operationeel niveau voldoende
kan worden verzekerd.

Op het uitvoerende vlak is de wetgeving op het gebied van het water-
beheer nog onvoldoende geharmoniseerd en geïntegreerd. Het juridische
(en ook het financiële) instrumentarium is grotendeels verspreid over
verschillende wetten. Het instrumentarium van het waterbeheer in de
Wet op de waterhuishouding, Wet verontreiniging oppervlaktewateren en
Grondwaterwet; het instrumentarium inzake het beheer van de waterin-
frastructuur van de rijkswateren in de Wet van 28 februari 1891 tot
vaststelling van bepalingen inzake 's Rijkswaterstaatswerken en de Rivie-
renwet van 1908; en van de overige wateren in de Waterstaatswet 1900
(deels), provinciale verordeningen, waterschapskeuren en (soms)
gemeentelijke verordeningen.

Vooral voor de oudere «klassieke» beheerswetgeving geldt dat het
instrumentarium vaak te specifiek en beperkt van opzet is en mede
daardoor onvoldoende perspectief biedt voor de gewenste samenhan-
gende benadering van het waterbeheer in al zijn onderdelen. Voor de
beheerswetgeving van meer recente datum geldt dit in mindere mate,
vooral nu de Wet op de waterhuishouding hierin in een aantal opzichten
duidelijk verbetering brengt door de in die wet opgenomen coördinatie-
voorzieningen. Niettemin kent ook deze wetgeving een aantal tekortko-
mingen.

Ook los van het streven naar harmonisatie en integratie van de
wetgeving is er behoefte aan tussentijdse aanpassingen van de
bestaande wetgeving in verband met knelpunten die op korte termijn om
oplossing vragen.
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Internationaal
Het realiseren van gezonde watersystemen die een duurzaam gebruik

garanderen, vereist niet alleen een inspanning op nationaal niveau; ook
internationaal zullen de maatregelen op elkaar moeten worden
afgestemd. Nederland is gelegen aan de benedenloop van grote rivieren
als de Rijn, Maas en Schelde. De vervuiling van deze rivieren, direct door
lozingen bovenstrooms en indirect door onder meer grensoverschrij-
dende luchtverontreiniging, zorgt voor een grote belasting met verontrei-
nigende stoffen van het water en de waterbodems van deze rivieren en
van de Noordzee, en tast ook allerlei regionale wateren aan. Terugkijkend
naar het verleden blijken de internationale kaders beperkingen met zich
mee te brengen. De ervaringen in de afgelopen jaren wijzen uit dat de
bestaande commissies en instanties sommige beoogde regelingen niet
tot stand konden brengen.

Daar staat tegenover dat recent goede ervaringen werden opgedaan
met een nieuwe aanpak in Rijn- en Noordzeekader. Het totstandbrengen
van de Rijn- en Noordzee-actieprogramma's'V is een belangrijke stap
voorwaarts. Deze afspraken bevatten aansprekende einddoelen en
houden door een goede fasering van de uitvoering de inspiratie beter
vast dan de klassieke verdragen.

Met deze afspraken zullen evenwel niet alle grensoverschrijdende
vervuilingsproblemen zijn opgelost. Indien in België de maatregelen in
het kader van het Noordzee-actieprogramma21 uitsluitend worden
getroffen in Brussel en in het Vlaamse gewest, dan blijft de verontrei-
niging van de Maas nog jaren een probleem.

2.3.6 Problemen bij financiering

Het «traditionele» waterbeheer met betrekking tot waterkering en
waterhuishouding kent sinds eeuwen een bestuurlijke structuur en een
daarop geënt financieringsstelsel (de waterschapsomslag), waarin de
belangen van degenen die de bodem gebruiken en die daarom eisen
stellen aan de geleiding en het gebruik van water, stevig zijn verankerd
(belang, betaling, zeggenschap). Ontwikkelingen in een steeds
complexere maatschappij en veranderende inzichten hebben er toe
geleid dat meerdere belanghebbenden vaak verschillende eisen aan de
waterhuishouding stellen en daardoor in een concurrentiepositie zijn
komen te verkeren. De toenemende verwevenheid van maatschappelijk
erkende functies in een gebied maakt deze tegenstellingen steeds meer
zichtbaar. Doordat de bekostiging van het waterbeheer oorspronkelijk op
basis van een beperkt aantal erkende belangen heeft plaatsgevonden,
hebben de ontwikkelingen in de afgelopen eeuw al tot verbreding en
detaillering van de financieringsstructuur geleid (classificatie, meer
belangen betalen mee, veroorzakingsprincipe vertaald als «negatief
belang»).

Bij de financiering van het kwaliteitsbeheer in het kader van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) hebben van meet af aan de
veroorzakers van vervuiling de kosten voor maatregelen betaald. Nu er in
een periode van twintig jaar een verschuiving is opgetreden van de
bestrijding van de verontreiniging met zuurstofbindende stoffen naar de
noodzakelijke maatregelen voor de vermindering van de verontreiniging
met fosfaat, zware metalen en organische microverontreinigingen, wordt
de roep om verbreding en detaillering van de WVO-heffing steeds groter.
Voorts treedt het belang van een goede waterkwaliteit, vertaald in speci-
fieke waterkwaliteitsdoelstellingen en functietoekenning, steeds meer op
de voorgrond; dit heeft de discussie opgeroepen of degenen die belang
hebben bij de waterkwaliteit, ook niet zouden moeten meebetalen. Voor-
op staat echter het principe van de vervuiler betaalt.

Voor wat betreft het grondwaterbeheer worden zowel knelpunten
ervaren in stedelijke gebieden (grondwateroverlast), als in landelijke
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Amoebe, thermometer voor aquatische ecosys-
temen

De zee en de grote rivieren zijn sinds het begin van
de eeuw ingrijpend veranderd. Er zijn duidelijke signalen
dat het met deze wateren niet goed gaat: visziekten,
giftige algen en zeehondensterfte en het verdwijnen van
de otter en de zalm. Met deze signalen is er nog geen
volledig beeld van de toestand. Hoe staan de Noordzee,
Wadden, Delta en de grote rivieren er nu voor? Dat laat
de «Amoebe», een Algemene methode voor oecolo-
gische beschrijving, zien.

In de zee en in de grote rivieren komen veel plante-
en diersoorten voor. Van deze soorten is een zestigta!
geselecteerd, die samen een redelijke «doorsnede»
geven van het hele systeem. De aantallen waarin deze
soorten voorkomen, geven een beeld van de ecolo-
gische toestand en een indicatie van de gezondheid van
deze watersystemen. Er is nagegaan wat deze aantallen
waren in het verleden, toen de vervuiling nog niet zo
ernstig was en het gebruik minder intensief. Deze niet -
of nagenoeg niet - beïnvloede systemen zijn als
referentie gebruikt. Voor de zee is hiervoor als richtjaar
1930 gekozen, voor de rivieren het jaar 1900. Dit is een
pragmatisch compromis tussen de beschikbare kennis
enerzijds en anderzijds een situatie waarin de mens
relatief geringe invloed heeft. De referentiesystemen
worden geacht garanties te bieden voor enkele funda-
mentele waarden die de mens toekent aan zijn leef-
omgeving, namelijk de duurzaamheid van:

1. produktie en oogst;
2. diversiteit in soorten;
3. zelfregulering.
Deze waarden hebben nauwe betrekking met het

door de commissie Brundtland geïntroduceerde begrip
«duurzame ontwikkeling».

Uit tellingen en metingen zijn ook de huidige
aantallen van dezelfde soorten bekend. Door verge-
lijking van de huidige met de vroegere aantallen kan
men zien hoe de «gezondheid» van de zee en de grote
rivieren zich heeft ontwikkeld. Dit is met de Amoebe-
figuur op eenvoudige wijze gevisualiseerd. Voor iedere
soort representeert de afstand van het middelpunt tot
de cirkel de aantallen in de referentie, bijvoorbeeld
9000 zeehonden of 16000 hectare zeegras. De huidige
aantallen zijn hierin uitgezet, bijvoorbeeld 450
zeehonden en 3000 hectare zeegras. De punten zijn
met elkaar verbonden door een lijn, wat een amoebe-
achtige figuur geeft.

Duidelijk is te zien dat:
- de in het water zwevende algen sterk zijn gaan

«woekeren»;
- oever- en waterplanten, wieren en zeegrassen

drastisch zijn afgenomen, terwijl bepaalde bodemdieren
zoals schelpdieren en enkele vissen van de verande-
ringen lijken te hebben geprofiteerd;

- zoogdieren en sommige vissoorten bijna geheel zijn
verdwenen.

Dit overzicht maakt duidelijk hoe ingrijpend de laatste
zestig jaar het menselijk gebruik van de watersystemen
- onbedoeld - is geweest voor de ecologische toestand.

Samengevat is er sprake van een verschuiving van
langlevende naar kortlevende soorten. Onze watersys-
temen zijn incompleet en onevenwichtig van opbouw.
Bij continuering van het huidige gebruik zal de
ontwrichting zich voortzetten en zijn er geen garanties
voor een duurzame ontwikkeling.
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Figuur 2.15 Zee-amoebe, situatie 1988
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gebieden (verdrogingsverschijnselen). Op dit gebied worden zowel het
niet optimaal benutten van bestaande financieringsmogelijkheden als een
te smalle wettelijke basis van het financieringsinstrument als knelpunten
aangedragen.

Veel van de knelpunten die in de financiering van de diverse waterbe-
heerstaken worden ervaren, spelen zich af in de overgangsgebieden van
die taken en de erbij betrokken belangen.

Aangezien er in een gebiedsgerichte aanpak juist naar zal worden
gestreefd de bij het waterbeheer betrokken belangen optimaal tot hun
recht te laten komen, zullen de knelpunten in de huidige financierings-
structuur nog pregnanter naar voren komen en de roep om oplossingen
verder versterken.

2.3.7 Gedragsverandering watergebruiker nodig

De toestand van het water is sterk afhankelijk van het gedrag van de
watergebruiker.

Via gootsteen en rioolput komen door onachtzaamheid nog veel
stoffen in het water terecht die schadelijk zijn voor de werking van de
rioolwaterzuiveringsinrichtingen en voor de kwaliteit van het oppervlakte-
water. Leidingwater en grondwater worden vaak nog als een vrij
beschikbare en onuitputtelijke waterbron gezien, zodat meer water wordt
verbruikt dan nodig is en natuurgebieden door verdroging in kwaliteit
achteruitgaan.

Om de hoofddoelstelling te kunnen realiseren zijn voorlichting en
educatie van groot belang. Waterbeheerders, waterleidingbedrijven en
maatschappelijke organisaties vervullen hierbij een belangrijke rol, die in
de toekomst moet worden versterkt.

2.3.8 Totaal-balans en conclusies

De beschrijvingen van het verleden en het heden geven een gescha-
keerd beeld van de toestand van de Nederlandse waterhuishoudkundige
systemen en het gebruik ervan. Indien de balans wordt opgemaakt in het
perspectief van de hoofddoelstelling ziet men het beeld dat de
bescherming tegen overstroming met de uitvoering van de laatste
dijkversterkingsprogramma's de komende 10 a 15 jaar wordt bereikt. Nu
staat de zorg voor het instandhouden van de voorzieningen waarin het
kapitaal is geïnvesteerd voorop. De gevolgen van de zeespiegelstijging
en de termijn waarop dit gaat spelen, zijn nog onzeker. Rekening
houdend met de gebruiksfuncties zijn de aan- en afvoer van water
nagenoeg geoptimaliseerd. Ook hier staat nu vooral de zorg voor het
instandhouden van de voorzieningen waarin het kapitaal is geïnvesteerd.

Maar ook de aard en omvang van de problemen komen naar voren: de
som van verontreiniging, onevenwichtige inrichting en overmatig gebruik
heeft geleid tot een situatie waarbij geen sprake meer is van gezonde en
duurzaam goed functionerende waterhuishoudkundige systemen.

Oppervlaktewater, grondwater en waterbodems zijn niet alleen voor
generaties lang met tal van stoffen vervuild, ook is de biotische
component van de wateren na zestig jaar intensief gebruik gehavend.

De huidige watersystemen zijn incompleet en onevenwichtig van
opbouw. Meer in het algemeen laat deze verandering zich het best
omschrijven als een verschuiving van langlevende soorten als otter en
zeehond naar kortlevende, zoals algen en wormen. Veel soorten zijn
uitgestorven, andere zijn in aantal gedecimeerd. Enkele soorten, zoals
sommige algen, zijn sterk toegenomen en krijgen het karakter van
plagen. Er komen meer en meer aanwijzingen dat de zoet- en zoutwater-
dieren nu onder een sterk verhoogde stress leven. Bij continuering van
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het huidige gebruik is er geen garantie op een duurzame ontwikkeling
van de watersystemen. Integendeel, men moet rekening houden met een
verdere voortschrijdende ontwrichting van de systemen.

Een optimaal en duurzaam gebruik door de visserij, recreatie, drink-
en industriewatervoorziening en landbouw komt in het gedrang.

De zoete wateren voldoen op de meetpunten voor veel stoffen aan
de basiskwaliteit (Indicatief meerjarenprogramma water
1985-198944). Voor de volgende stoffen wordt de basiskwaliteit
echter niet gehaald:
- fosfaat in 74 procent van de metingen;
- nitraat in 10 procent van de metingen;
- ammoniak in 20 procent van de metingen;
- organische microverontreinigingen, met name PAK's en lindaan, in 70

procent van de metingen;
- zware metalen, met name kwik, zink, cadmium, nikkel en koper, in 10

procent van de metingen.

De voorgeschreven kwaliteit van de waterbodem wordt in 60
procent van de metingen niet gehaald voor een aantal zware metalen
(kwik, zink en koper) en in 70 procent van de metingen niet voor
organische microverontreinigingen, onder andere PCB's en PAK's.

Indien de kwaliteitsmetingen, onafhankelijk van de aan de watersys-
temen toegekende functies, worden getoetst aan de functiegerichte
waterkwaliteitsdoelstellingen, levert dit het volgende beeld:
- het merendeel van de metingen voldoet aan de EG-richtlijn voor

zwemwater, behoudens voor de eisen gesteld aan het doorzicht;
hieraan voldeed 75 procent van de meetpunten niet; dit is deels het
gevolg van natuurlijke oorzaken;

- circa 20 procent van de metingen voldoet niet aan de richtlijn voor
drinkwater voornamelijk door zware metalen en organische microver-
ontreinigingen;

- circa 25 procent van de metingen voldoet niet aan de richtlijnen voor
karperachtigen en zalmachtigen door ammonium, zuurstof en
organische microverontreinigingen en

- circa 23 procent van de zoutwater-meetpunten voldoet niet aan de
richtlijn voor schelpdieren;

Bovendien blijkt de basiskwaliteit voor water (Indicatief meerjaren-
programma water 1985-198944) toxisch te zijn voor waterorganismen.

De stikstofbelasting en de belasting met bestrijdingsmiddelen van het
grondwater vormen een groeiende bedreiging voor de drinkwater-
winning. Momenteel is in 2 van de circa 255 pompstations voor de
produktie van drinkwater de grenswaarde voor nitraat overschreden; dit
worden circa 35 pompstations in 205029. Organische microverontreini-
gingen en de uitspoeling van zware metalen naar het grondwater door de
verzuring van de bodem zijn steeds groter wordende problemen.

Van de in totaal 475 natuur- en bosterreinen (totaal 150 000 ha) die in
het kader van de verdrogingsstudie13 zijn onderzocht, is 73 procent matig
tot sterk verdroogd door ingrepen in de waterhuishouding (grondwater-
onttrekkingen, versterkte ontwatering en afwatering).

Naast ontwrichting van de aquatische levensgemeenschappen en
verlies van gebruiksmogelijkheden van de watersystemen, zijn ook
tekenen van verhoogde stress zichtbaar: afnemende vruchtbaarheid,
gezondheid, en groeistoornissen bij organismen en afnemende consu-
meerbaarheid.

Dit zijn signalen die wijzen op een voortschrijdende degeneratie van de
watersystemen, maar het zijn tevens belangrijke signalen aan de samen-
leving over het al of niet duurzaam zijn van het menselijk handelen.
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De visserij op zalmachtigen is grotendeels verdwenen. De visserij op
aal in het rivierengebied lijdt onder de ernstige verontreiniging, waardoor
plaatselijk consumptienormen worden overschreden.

De gevarieerde beheersstructuur van meerdere waterbeheerders met
verschillende beheerstaken blijkt in de praktijk een belemmerende factor
te zijn voor een goede afstemming in het waterbeheer. Ook de huidige
financieringsstructuur staat een slagvaardige aanpak van de problemen
in de weg. Bij het traditionele waterkwaliteitsbeheer vormt de behar-
tiging van het toenemende aantal belangen een probleem. In het water-
kwaliteitsbeheer zijn het de maatregelen voor vermindering van vooral
diffuse verontreiniging met bijvoorbeeld nutriënten, zware metalen en
organische microverontreinigingen, die aanpassing van de financiering
vereisen. Het is echter vooral de gescheiden financiering van de diverse
waterbeheerstaken die aanzienlijke beperkingen oplevert hij het treffen
van samenhangende maatregelen in met name de overgangsgebieden
van de waterbeheerstaken.

De hierbovengeschetste toestand geeft aan dat het huidige gebruik
zowel tot een verdere ontwrichting van de waterhuishoudkundige
systemen leidt, als tot een verlies van welvaart en welzijn op termijn. De
duurzaamheid van de systemen en het gebruik ervan zijn in het geding.
Op korte termijn investeren in zowel de kwaliteit, de structuur, als het
gebruik van de waterhuishoudkundige systemen, is investeren in een
duurzaam gebruik en gezonde systemen in de toekomst.
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Duurzaamheid onder druk

De groeistoornissen en de afnemende vruchtbaarheid
en gezondheid van de dieren die onze wateren
bevolken, alsmede de verminderde eetbaarheid van vis
en schelpdieren, zijn belangrijke signalen voor de
samenleving over de achteruitgang van de watersys-
temen. Voorts zijn het aanwijzingen dat het menselijk
handelen het predikaat «duurzaamheid» niet verdient.
De veranderingen zijn in de figuur geïllustreerd.

Voortplanting en groei
Bij de zeehond in de Waddenzee is de vruchtbaarheid

circa 60 procent lager dan normaal, voornamelijk als
gevolg van PCB's. Daardoor is het aantal nakomelingen
zo gering dat de populatie zonder immigratie uit Duitse
gebieden en hulp van de zeehondencentra in Nederland
zou uitsterven. De virusinfectie in 1988 heeft echter
dusdanig in de Noordzee huisgehouden, dat van
immigratie naar Nederland voorlopig nauwelijks sprake
zal zijn. Ook de voortplanting van de purperslak is
aangetast. Deze geduchte rover van dieren die op
harde oppervlakten groeien, blijkt steriel te zijn
geworden door organotinverbindingen die worden
toegepast in aangroeiwerende verven op bijvoorbeeld
schepen. Naar verwachting zal de soort in Nederland in
enige jaren uitsterven. Bij de Japanse oester treden
door dit gif groeistoornissen op.

Ziekten
Nabij spuisluizen en in lozingsgebieden voor

chemisch afval worden opvallend veel zieke vissen
aangetroffen. Voor de Noordhollandse kust bijvoor-
beeld heeft 1 op de 10 botten een levertumor, terwijl
dat in de Oosterschelde 1 op de 2.000 is.

Eetbaarheid
Vis is niet het hoofdvoedsel van de Nederlander. Om

die reden voldoen vis en schelpdieren uit de zee aan de
normen van de Warenwet, hier uitgezet als referentie-
waarde op de cirkel. Voor vogels en zoogdieren, die
dagelijks aan de kust en in zee hun kostje bijeen
moeten scharrelen, zijn de concentraties chemicaliën in
hun voedsel we! te hoog. In de uitstroom van Rijn en
Schelde zijn deze voor bijvoorbeeld PCB's ruim zestig
keer te hoog en, ver van de monding van deze rivieren
verwijderd, in de Waddenzee en Oosterschelde nog tien
tot twintig keer te hoog om een gezond bestaan te
kunnen leiden

Kwaliteit en gezondheid watersysteem

VOORTPLANT

Purpersiak

Zeehond

EETBAARHEID
1 PCB

Cd

toestand 1988 referentie

3 Bot met huidaandoeningen
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2.4 Toekomst

2.4.1 Streefbeelden

Minstens even belangrijk als het kennen van de huidige situatie is te
weten waar we heen willen: de streefbeelden.

Het formuleren van streefbeelden sluit aan bij het door de commissie
Brundtland gehanteerde begrip «duurzame ontwikkeling» en het
standpunt van de regering daarover64. Duurzame ontwikkeling wordt
gedefinieerd als de ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de
huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de
mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoefte te voorzien.
Door de commissie Brundtland wordt geen concrete inhoud gegeven aan
het begrip duurzame ontwikkeling. Deze concretisering vindt in de derde
Nota waterhuishouding plaats door middel van de streefbeelden. Het
bereiken van de streefbeelden betekent dat er aanvaardbare garanties
zijn voor een duurzame ecologische ontwikkeling van waterhuishoud-
kundige systemen (behoud van produktie, soortendiversiteit en zelfregu-
lering) en dat er aanvaardbare garanties zijn voor een duurzaam gebruik
ervan door de mens.

Streefbeelden geven de ontplooiingsmogelijkheden weer voor de
waterhuishoudkundige systemen in samenhang met het daarbij behorend
gebruik. Zij vormen richtpunten voor het beleid. Maatregelen en ingrepen
in de waterhuishouding moeten erop gericht zijn om dichter bij het
streefbeeld te komen of in ieder geval er niet verder af te raken.

De termijn waarop het streefbeeld volledig gerealiseerd kan worden,
verschilt per waterhuishoudkundig systeem. Van diverse streefbeelden
zijn onderdelen nu al gerealiseerd of ze zullen dat op korte termijn zijn.
Andere (onderdelen van) streefbeelden zullen pas op langere termijn
(2020 of nog later) werkelijkheid kunnen worden. De streefbeelden
worden in hoofdstuk 5 vertaald in toetsbare doelstellingen voor het
beleid. Overigens kunnen veranderende maatschappelijke inzichten en
wensen streefbeelden wijzigen. Beheersdoelen worden dan eveneens
verlegd.

Gelet op de dikwijls per waterhuishoudkundig systeem conflicterende
wensen die uit verschillende functies voortvloeien, is het stellen van
prioriteiten noodzakelijk om het streefbeeld te kunnen realiseren. Afhan-
kelijk van het huidige gebruik en de huidige toestand van de waterhuis-
houdkundige systemen, betekenen deze streefbeelden een meer of
minder grote ingreep in deze systemen. Voor het bereiken van het streef-
beeld is ook ondersteuning nodig van andere beleidsterreinen dan dat
van de waterhuishouding (bijvoorbeeld het terugdringen van luchtveront-
reiniging en van het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen) of
in het buitenland (grensoverschrijdende verontreiniging van bijvoorbeeld
de grote rivieren). De haalbaarheid van het streefbeeld is mede hiervan
afhankelijk.

2.4.2 Landelijk streefbeeld

Landelijk gezien is er sprake van de volgende accenten in functies van
de Nederlandse wateren.

De grote rivieren zijn van groot belang voor de aan- en afvoer van
water, voor de scheepvaart, de drinkwatervoorziening en de visserij. Zij
zijn belangrijke trekroutes voor aal en zalmachtigen. De oevers en de
uiterwaarden bieden mogelijkheden voor ontwikkeling van natuur en
recreatie naast meer extensieve vormen van landbouw.

De benedenrivieren bieden, naast mogelijkheden voor natuurontwik-
keling, goede mogelijkheden voor uitbreiding van de recreatie door de
ligging nabij de randstad. In het Rijnmondgebied ligt het accent op
industrie en havenactiviteiten.
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Rijn, een systeem tussen gletsjer en zee

Het stroomgebied van de Rijn omvat een gebied van
160.000 km-1. In dit gebied worden het smelt- en regen-
water door de Rijn en de vele zijrivieren naar zee
afgevoerd. De gemiddelde Rijnafvoer bedraagt 2.200
m'/sec. De Rijn is, evenals vrijwel alle andere rivieren,
door menselijk ingrijpen sterk veranderd. Voor het
bereiken van veiligheid, wateraan- en waterafvoer en
andere, economisch vaak belangrijke doelen is de Rijn
gestuwd, genormaliseerd en van levende oevers
ontdaan.
Paaigebieden voor vissen werden onbereikbaar en door
winning van zand, grind en klei vernietigd. Door de Rijn
wordt een groie hoeveelheid stoffen van zeer uiteenlo-
pende aard afgevoerd. Deze stoffen zijn voor het
overgrote deel door de mens in het riviersysteem
gebracht.

De IJssel en het IJsselmeer kunnen als belangrijke
deelsystemen van de Rijn worden beschouwd. Door de
IJssel stroomt Rijnwater via het Ketelmeer naar het
IJsselmeer. Het grootste deel van het vervuilde
rivierslib bezinkt in het Ketelmeer met een ernstig
vervuilde waterbodem als gevolg.
Het IJsselmeer ontvangt daardoor schoner water. Door
fysische, chemische en biologische processen verbetert
de kwaliteit van het IJsselmeerwater. Dit water is van
groot belang voor de drinkwatervoorziening van grote
delen van Noord-Holland.

Grote hoeveelheden IJsselmeerwater worden het
Friese boezemsysteem ingelaten. Dit watersysteem
kampt door gezuiverde en ongezuiverde afvalwaterlo-
zingen en ten gevolge var. meststoffen die vanuit de
landbouw in hel water terechtkomen, met grote outro-
fiëringsproblemen. Het ingelaten water wordt mede
gebruikt om do overmaat aan fosfaat te verdunnen en
door te spoelen naar de Waddenzee. Een deel van het
water wordt doorgevoerd naar de veenkoloniale
gebieden in de provincie Groningen. Dit systeem-
vreemde water en de daarin meegevoerde meststoffen
en andere verontreinigingen zijn een bedreiging voor de
natuurgebieden in zuidoost-Groningen.

In westeliike richtinq vindt de afstroming van het
"i i'i . i i f i- i. 1 ' . i i i ' ' •- r . i - 'Jei R i j i 1 i ii -r •." (i 'I Rt h i i l •

als scheepvaartverbinding kenmerken deze rivieren zich
ook door bijzondere landschappelijke en cultuurhisto-
rische waarden. De uiterwaarden met daarin steenfa !
brieken, strangen, wielen en een grote diversiteit aan
milieutypen, zijn van hoge landschappelijke waarde.
Door menselijk ingrijpen komen de landschapswaarden
en de natuurfuncties regelmatig in het gedrang. Bij Tiel
en Wijk bij Duurstede wordt water aan het Rijnsysteem
onttrokken ten behoeve van het Amsterdam-Rijnkanaal
en het Noordzeekanaal. Dit Rijnwater is van belang voor
de elektriciteitscentrales langs deze kanalen, die voor
hun koelcapaciteit geheel afhankelijk zijn van het langs-
stromend water. Daarnaast zijn ook de drinkwatervoor-
ziening en de landbouwwatervoorziening van belang.
Grote delen van westelijk Utrecht worden vanuit het
Amsterdam-Rijnkanaal van water voorzien. In droge
perioden voorziet het kanaal ook middenwest
Nederland van water. Het Vechtsysteem en het
boezemsysteem van Amstelland staan in open
verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal.

Het Rijnwater dat uiteindelijk in de Noordzee stroomt
heeft op haar weg door noordwest-Europa veel functies
vervuld. Het is daardoor van samenstelling en van
temperatuur veranderd. Voor een belangrijk deel zal de
kwaliteit verslechterd zijn door de stoffen die boven-
strooms van Nederland op de Rijn worden geloosd. Ook
het uitslagwater van de hoge gronden en de polders, en
de Nederlandse indusiriële en huishoudelijke lozingen
beïnvloeden de kwaliteit van water en slib, voordat dit
de Noordzee instroomt.

De uiteindelijke verontreiniging van de Noordzee, de
Waddenzee en de estuaria in het kustgebied wordt
behalve door de uitstoot van de Rijn ook bepaald door
de bijdragen van de andere riviersystemen, de gevolgen
van menselijke activiteiten op de Noordzee en de
atmosferische depositie van allerlei verontreinigende
stoffen. De duurzame ontwikkeling van het Noordzee-
systeem stelt grenzen aan het menselijk handelen en
het omgaan met watersystemen zoals het Rijnsysleem.
Dit vereist een voortdurende internationale samen-
werkina.

4 De Waal, belangrijkste internationale
hoofdvaarweg

5 Stuifduinen bij Millingen aan de Waal
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De kanalen zijn assen voor scheepvaart en doorvoer van water.
Daarnaast zijn ze een belangrijke route voor vistrek.

Het IJsselmeergebied is een belangrijk natuur- en visgebied dat
mogelijkheden biedt voor verdere natuurontwikkeling. In de meren hier
bevindt zich de grootste buffervoorraad zoet oppervlaktewater in
Nederland voor de landbouw en de drinkwatervoorziening. Met behoud
van rust zijn hier veel mogelijkheden voor recreatie.

In de zoute deltawateren liggen de accenten, afhankelijk van het
waterbekken, op scheepvaart, natuurontwikkeling, recreatie en visserij.
De estuaria in open verbinding met de zee hebben een belangrijke
kraamkamerfunctie voor vissoorten in de Noordzee.

De Waddenzee is primair natuurgebied. Daarnaast is er ruimte voor
andere functies, zoals visserij en recreatie. Ook het Eems-Dollard
estuarium heeft hoge actuele en potentiële natuurwaarden.

De Noordzee heeft als belangrijke functies scheepvaart, visserij,
offshore mijnbouw en recreatie langs de kust. Behoud en ontwikkeling
van het ecosysteem moeten daarbij worden gegarandeerd.

Voor de functies van regionale wateren geldt op landelijke schaal
dat gestreefd moet worden naar natuurlijke differentiatie en diversiteit in
gebruik. Natuurlijke gradiënten in voedselrijkdom, dynamiek en biolo-
gische samenstelling dienen te worden behouden of hersteld.

De infiltratiegebieden in hoog-Nederland zijn belangrijk voor de
aanvulling van het grondwater . Dit grondwater is een bron voor de
drinkwatervoorziening en voor hoogwaardige gebruiksvormen in de
landbouwwater- en industriewatervoorziening. Het voedt sloten, beken,
plassen en meren en is een onmisbare factor bij de instandhouding van
vochtminnende terrestrische natuurgebieden. In laag-Nederland houdt
het grondwater vooral in veengebieden het niveau van het maaiveld in
stand; het grondwater vormt een bestaansvoorwaarde voor diverse
plante- en diersoorten en is een belangrijke produktiefactor voor de
landbouw.

Dit landelijk streefbeeld is opgebouwd uit de volgende streefbeelden
per type waterhuishoudkundig systeem.

2.4.3 Streefbeelden per type waterhuishoudkundig systeem

Streefbeeld grondwater in midden- en hoog-Nederland en in de
duinen

«Stop verdroging»

«Stop de grondwaterverontreiniging»

«Duinen als opslagplaats voor drinkwater»

«Botanische kwaliteiten van duinvalleien uniek in west-Europa»

In hoog- en midden-Nederland («Nederland boven NAP«) liggen de
infiltratiegebieden voor voeding van vrijwel al onze zoete grondwatersys-
temen. In het streefbeeld zijn bodemgebruik en bodemkwaliteit zodanig,
dat het percolerende water van goede kwaliteit is. Overal grondwater
met een natuurlijke kwaliteit is het streefbeeld op lange termijn. Grond-
waterpeilen en grondwaterstromen, die noodzakelijk zijn voor behoud en
ontwikkeling van natuurwaarden, zijn intact. Dit kan zowel de voeding
van bronnen en beken betreffen als kwelstromen naar meren, plassen,
moerassen en terrestrische systemen.

Grondwater wordt alleen onttrokken voor doeleinden die een constant
goede kwaliteit vereisen. Met het zoete grondwater in de diepere, met
kleilagen afgedekte watervoerende pakketten wordt extra zuinig
omgesprongen. Dit water kan een belangrijke functie vervullen voor de
watervoorziening in bijzondere omstandigheden.
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i Uiterwaard bij Heelsum (Nederrijn) een
karakteristiek stuk rivierecosysteem

Met het neerslagoverschot wordt zorgvuldig omgegaan. Gebiedseigen
water wordt vastgehouden.

De duinen zijn opslagplaats voor drinkwater voor een groot deel van
west-Nederland. Hiervoor wordt diepinfiltratie toegepast. Duinmeren en
natte duinvalleien worden gevoed door lokaal grondwater en regenwater.
Flora en fauna zijn hier typerend voor biotopen in de duinen.

Stedelijke gebieden hebben geen grondwateroverlast.

Streefbeeld bronnen, beken en vennen

«Natuurlijke gradiënten, oevers en afvoer»

«Voedselarme en geïsoleerde vennen»

Bronnen en beken hebben als belangrijkste functie de ont- en
afwatering van hun stroomgebied. Zij worden permanent dan wel
periodiek gevoed door grond- en regenwater van goede kwaliteit. Vanaf
de bron tot de monding zijn er natuurlijke gradiënten van voedselarm
naar voedselrijker, van hogere naar lagere stroomsnelheden, van ondiep
en smal naar dieper en breder. Grondwaterstanden zijn hoog genoeg om
een permanente of periodieke stroming in de beek in stand te houden.
De beek kan vrij meanderen. Oeverbescherming geschiedt door een
natuurlijke begroeiing. In boven-, midden- en benedenloop is een karak-
teristieke flora en fauna aanwezig. Vennen zijn voedselarm en niet
onnatuurlijk verzuurd.

Streefbeeld rivieren

« Transportslagaders»

«Zalm in Rijn en Maas in het jaar 2000»

«Groene linten door het landschap»

De belangrijkste functie van de rivieren, te weten de afvoer van water,
ijs en sediment, vindt plaats binnen het winterbed, veilig begrensd door
dijken en soms door natuurlijke waterkeringen.

De grote rivieren zijn belangrijke en druk bevaren scheepvaartwegen.
De Waal is de belangrijkste hoofdtransportas voor de scheepvaart. Op de
Nederrijn, Lek en IJssel zijn goede mogelijkheden voor de recreatievaart.
Daarnaast hebben de rivieren ook een koelwaterfunctie. Er vindt weer
riviervisserij op zalmachtigen plaats. Het agrarisch gebruik van de buiten-
dijkse gebieden is voornamelijk extensief en in harmonie met de functies
natuur en recreatie.

Recreatie op en aan de Maas en de Maasplassen gaat door een goede
zonering samen met natuurontwikkeling. Natuurwaarden van de Grens-
maasvallei zijn hoog. Grootschalige grindwinningen zijn beëindigd.

Het rivierwater is na eenvoudige bewerking geschikt voor de bereiding
van drinkwater. Het overgrote deel van de rivieren is geflankeerd door
natuurlijke oevers. De riviersystemen zijn onderdeel van de ecologische
hoofdstructuur, met in de uiterwaarden zelfregulerende populaties
zoogdieren (das, otter, grote grazers), vogels (aalscholver, ooievaar),
amfibieën en reptielen. Langs de Rijn en Rijntakken zijn karakteristieke
rivier-ecosystemen aanwezig met ooibossen, nevengeulen, dode rivier-
armen, rivierduinen en een rijk geschakeerde stroomdalflora. Trekvissen
als zalm, fint en steur komen in alle rivieren weer voor, dankzij de goede
waterkwaliteit en geschikte fysische condities, zoals passeerbare stuwen
en spuisluizen, geschikte paaiplaatsen en voldoende milieuvriendelijke
oevers. Rivier en uiterwaarden zijn weer een vrije transportbaan voor
planten en dieren.
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7 Beroepsvisserij op het IJsselmeer

In het benedenrivierengebied verschillen de noordrand (Nieuwe
Waterweg, Nieuwe en Oude Maas, Noord, Boven en Beneden Merwede)
en de zuidrand (Haringvliet, Hollandsch Diep, Nieuwe Merwede,
Bergsche Maas, en Amer) qua functies. De noordrand kent een sterke
ontwikkeling van de industrie en van de haven- en vervoersaktiviteiten. In
de zuidrand liggen belangrijke natuur- en recreatiegebieden. Bovendien
lopen hierdoor hoofd-scheepvaartroutes.

Zoet-zout-overgangen zijn, binnen de mogelijkheden die de
bestaande infrastructuur biedt, optimaal passeerbaar voor trekvissen.

Regionale riviersystemen zijn in beginsel zelfregulerend en worden
geflankeerd door geheel natuurlijk of anderszins milieuvriendelijk
beschermde oevers. De riviersystemen passen in de ecologische hoofd-
structuur. De recreatie is sterk ontwikkeld op daarvoor bestemde
lokaties. Sportvissers vinden hier een geschikte plek. Een goed ingepast
agrarisch gebruik van de buitendijkse terreinen is in harmonie met de
overige functies.

Streefbeeld grondwater in laag-Nederland

«Een verantwoord beheer van het grondwaterpeil»

«Duurzaam gebruik van de veenbodem»

In gebieden met een minerale bodem en de hoofdfunctie landbouw is
het beheer van het grondwaterpeil op dit bodemgebruik afgestemd, met
de restrictie dat geen verdroging optreedt van inliggende en aangren-
zende natuurgebieden. Veenbodems zijn niet dieper ontwaterd dan strikt
noodzakelijk is gezien het bodemgebruik. Bodemklink en mineralisatie
zijn beperkt tot het onvermijdelijke. Veen in natuurgebieden bouwt zich
weer op Stedelijke gebieden hebben geen grondwateroverlast.

Streefbeeld plassen en meren

«Weg met de groene soep»

«Toevluchtsoord voor vissen, vogels, visotters en sportvissers»

De voor Nederland typische ondiepe meren, van nature matig-
voedselrijk tot voedselrijk, hebben rijk begroeide, brede oevers. Landelijk
gezien zijn flora en fauna weer compleet: plantesoorten als fontein-
kruiden, kranswieren en krabbescheer, geleedpotigen als waterschor-
pioen en kokerjuffer, salamanders, snoek, baars, aal, spiering,
aalscholver, zwarte stem, grote karekiet en otter zijn weer een gewone
verschijning. Veel plassen en meren zijn dan ook belangrijke wetlands.

Er is geen permanente algenbloei of dominantie van blauwwieren.
Eutrofiëringsverschijnselen zijn uitzonderlijk. In veenplassen en petgaten
gedijen levensgemeenschappen die bij diverse verlandingsstadia
behoren. De meren zijn een aantrekkelijk oord voor recreatie en visserij.
Door zoneringsmaatregelen verdragen verschillende functies elkaar
goed.

De wateren in het IJsselmeergebied zijn een belangrijk natuurgebied
en een uitgestrekt voorraadbekken voor drink- en landbouwwater. De
visserij heeft ruime mogelijkheden. Zij zijn een schakel in het net van
hoofdvaarwegen. Het bekken voorziet in een deel van de behoefte aan
ophoogzand in midden-Nederland. Zand wordt alleen gewonnen in de
vaargeul. Nabij de randstad en stedelijke kernen, langs oevers van het
nieuwe land en nabij oeververbindingen liggen recreatieterreinen,
visplaatsen, aanlegplaatsen voor pleziervaartuigen en strandjes om te
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8 Getijdehaven langs de Westersohelde

zwemmen en surfen. Daarnaast is er volop ruimte voor natuurontwik-
keling, met name langs de kusten van het oude land en op kunstmatig
aangelegde vooroevers langs dijken.

Het in 1987 afgesloten Krammer-Volkerak/Zoommeer heeft een
belangrijke functie voor scheepvaart, landbouwwatervoorziening, natuur,
recreatie en visserij.

Streefbeeld gegraven wateren

«Naast doorvoer en doorvaart ook doortrek»

«Sloten als rijk gevulde dis voor ooievaar en reiger»

Kanalen, stads- en boezemwateren en sloten zijn gegraven om water
te bergen, water aan danwei af te voeren of voor de scheepvaart. Dit zijn
dan ook de belangrijkste functies.

Het Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal hebben de primaire
functie van scheepvaartroute, distributieweg voor Rijnwater naar
landbouw- en natuurgebieden en afvoer van boezemwater. Daarnaast
vervullen zij de functie van koelwater, viswater en bron voor drink- en
industriewater. De kanalen vormen de verbinding tussen het zoute water
van de Noordzee en het zoete water van het IJsselmeergebied, de
Utrechtse en Hollandse plassen en de grote rivieren. Zij vormen een
doortrekroute voor vissen.

Met name in en langs boezemwateren worden mogelijkheden voor
natuurontwikkeling, oeverrecreatie en sportvisserij benut door een hierop
toegespitste ruimtelijke ordening, door inrichting van milieuvriendelijke
oevers en door een goede benutting van het aanliggende landschap.

Sloten bevatten helder water zonder dominantie van kroos, met een
grote diversiteit aan flora en fauna. Sloten zijn belangrijke paaiplaatsen
voor vissen. Mogelijkheden voor uitwisseling van vispopulaties van deze
micro-systemen naar regionale en hoofdsystemen zijn aanwezig. De
mate van natuurlijkheid van de levensgemeenschap in de sloot is gediffe-
rentieerd, afhankelijk van de intensiteit van het landgebruik in het gebied
en het slootbeheer. Landelijk gezien komen alle variëteiten, van meer
naar minder natuurlijk, voor.

Schone stadswateren verbeteren de aanblik van een stad en vervullen
ook een recreatieve functie. Een groot doorzicht en de aanwezigheid van
hogere waterplanten verhogen de belevingswaarde.

Streefbeeld estuaria

«Zeescheepvaart zonder problemen, baggerspecie creatief gebruikt»

«Zeehond en bruinvis terug in het deltagebied»

«Belangrijke trekpleister voor sportvissers, zwemmers, surfers en zeilers»

•In de estuaria met open verbinding naar zee worden zeehonden en
bruinvissen regelmatig waargenomen. De belasting van water en water-
bodem met verontreinigingen in de Westerschelde is zo laag, dat schelp-
dieren en zeekraal in het hele bekken een kwaliteit hebben die ze
geschikt maakt voor menselijke consumptie. Schone baggerspecie,
vrijkomend bij het onderhoud van de druk bevaren scheepvaartroute,
wordt gebruikt voor het aanleggen en beschermen van schorren ten
behoeve van de ontwikkeling van natuur.

De Oosterschelde heeft als hoofdfunctie natuur, met name gekarakte-
riseerd door een vrije dynamiek en schoon water. Er is plaats voor
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9 Zeevisserij

schelpdierteelt en andere vormen van visserij, voor recreatie en scheep-
vaart.

Het zoute Grevelingenmeer heeft als primaire functies natuur en
recreatie. Recreatie, visserij en natuur zijn op elkaar afgestemd. Het
Veerse Meer is een matig voedselrijk meer met een constant zoutge-
halte, waar recreatie en visserij plaatsvinden.

In de Eems-Dollard zijn scheepvaart, natuurbehoud en -ontwikkeling en
visserij goed op elkaar afgestemd. Herstel van natuurwaarden in de
Dollard is gerealiseerd. Aanwezige industrie heeft geen nadelige effecten
op het ecosysteem.

Streefbeeld zeeën

«Gezonde vis in een gezonde zee»

«Ook zonder hulp van Pieterburen een lang en gelukkig zeehondeleven in
de Waddenzee»

«Noordzee als bron van grondstoffen en energie»

«Een toeristische trekpleister»

De Waddenzee is primair een natuurgebied. Daarnaast is er beperkt
ruimte voor visserij en recreatie. Eutrofiëringsverschijnselen behoren tot
het verleden. De zeehondenstand is in overeenstemming met de natuur-
lijke draagkracht. De bruinvis, grote stern en doortrekkende vissen
komen algemeen voor, evenals natuurlijke mosselbanken, schelpen-
banken, zeegrasvelden en velden met kokerworm. Een rijke bodemfauna
dient als voedsel voor trekvogels. De Waddenzee is een wetland in
optima forma.

In bepaalde zones en seizoenen is recreatief medegebruik van het
gebied mogelijk. De visserij is afgestemd op de functies van het gebied.
De scheepvaart is in bepaalde zones licht toegenomen. Winning van
zand en schelpen is beperkt.

De Noordzee wordt gekenmerkt door het samengaan van een breed
scala aan menselijke activiteiten. Eutrofiëringsverschijnselen zijn
zeldzaam. De vispopulatie is gezond en vangsten van een aantal
vissoorten liggen op een aanzienlijk hoger niveau dan nu. Winning van
olie, gas en zand zijn aan adequate milieu- en veiligheidsvoorschriften
gebonden. De schone kust vormt een toeristische trekpleister.
Zeehonden, bruinvissen en dolfijnen worden regelmatig waargenomen.
De vogelpopulaties zijn stabiel en divers.
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HOOFDSTUK 3 STRATEGIE

3.1 Uitgangspunten

In het verlengde van toezeggingen in de tweede Nota waterhuis-
houding en in het derde Indicatief meerjarenprogramma water
1985-198944, en overeenkomstig de adviezen van de commissie
Brundtland", is het beleid erop gericht om op de langere termijn de
streefbeelden te realiseren. Het landelijk streefbeeld wordt geacht te zijn
gerealiseerd wanneer voor de organismen opgenomen in de zee- en
rivier-Amoebes, de ecologische doelvariabelen, de referentie-situatie van
1930 wordt benaderd. Het is niet nodig om helemaal terug te gaan naar
deze situatie. Voor de zoute wateren wordt als doel gesteld dat de
aantallen van de ecologische doelvariabelen een niveau hebben bereikt
van ten minste 75 procent en ten hoogste 200 procent van de aantallen
in 1930. Voor de zoete wateren bedragen deze percentages 50 procent
en 200 procent. Het minimum-niveau ligt voor de zoete wateren lager
dan voor de zoute wateren in verband met de ingrepen in de zoete
watersystemen, de industrialisatie sedert 1930 en de hoge bevolkings-
dichtheid in het stroomgebied van Rijn, Maas en Schelde. Op genoemde
niveaus zijn er aanvaardbare garanties voor gezonde waterhuishoud-
kundige systemen en een duurzaam gebruik.

In de planperiode dient een stap te worden gezet in de richting van
deze streefbeelden. Dit dient te gebeuren ondanks en juist ook vanwege
de in het vorige hoofdstuk geschetste ongewenste ontwikkelingen. Om
dit doel te verwezenlijken is een strategie uitgestippeld die beoogt de
kloof tussen de huidige situatie en de streefbeelden te overbruggen.

Voor het vinden van de goede strategie is een beleidsanalyse uitge-
voerd, waarin van een groot aantal maatregelen de effectiviteit en de
kosten zijn berekend. In de volgende paragraaf zijn de resultaten van de
beleidsanalyse weergegeven, toegespitst op de belangrijkste problemen
uit het voorgaande hoofdstuk.

3.2 Deelconclusies beleidsanalyse

De conclusies van de beleidsanalyse zijn in drie delen te rangschikken:
1. Bescherming tegen verontreiniging: welke emissiereductie is noodza-

kelijk en reëel haalbaar?
2. Inrichtingsmaatregelen: welke inrichtingsmaatregelen zijn nodig om de

streefbeelden te bereiken?
3. Geleiding van het gebruik: hoe gaan we in Nederland om met de

beschikbare hoeveelheid water?

3.2.1 Bescherming tegen verontreiniging

Het huidige beleid, inclusief het uitvoeren van het Rijnactiepro-
gramma14 en het Noordzee-actieprogramma21 geeft naar verwachting de
hieronder vermelde verbetering van de water- en bodemkwaliteit en het
plante- en dierleven.

De biologische verbeteringen worden aangegeven met de Amoebe.
Effecten op het gebruik worden indicatief aangeduid.

Kwaliteit oppervlaktewater
Uit de beleidsanalyse en nog lopend onderzoek blijkt dat de kwaliteit

van het zoete en zoute oppervlaktewater vrijwel direct verbetert bij de
realisering van het Rijnactieprogramma en het Noordzee-actiepro-
gramma. De gehalten van nutriënten, zware metalen en organische
microverontreinigingen nemen ruwweg met 30 a 50 procent af.
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Eutrofïëringsbestrijding: meer dan alleen
emissie-aanpak

De stilstaande wateren in Nederland worden in hoge
mate gekenmerkt door eutrofiëring: troebele wateren,
weinig waterplanten, (blauw)algenbloei, enzovoort.
Eutrofiëring, ook wel vermesting van het oppervlakte-
water genoemd, is de overmatige toevoer van de
voedingsstoffen fosfaat en stikstof aan het oppervlakte-
water. Dit heeft geleid tot ontwrichting van ecosys-
temen (waardoor onder andere soorten verdwijnen),
problemen bij de drinkwaterbereiding en nadelen voor
de recreatie. De eutrofiëringsproblematiek heeft ook de
zeeën bereikt: de mariene ecosystemen van de
Noordzee, de Oostzee en de Adriatische Zee lijden er in
meer of mindere mate onder. Massale algenbloei of
giftige algen vormen een bedreiging voor de recreatie,
de visserij en de schelpdiercultuur.

Bestrijding van de eutrofiëringsproblemen zal moeten
beginnen met het beperken van de stromen voedings-
stoffen naar het oppervlaktewater. In het zoete water
leidt de reductie van de fosfaatemissie tot de beste
resultaten; in tweede instantie is ook een aanpak van
stikstof zinvoi. Voor de zoute wateren dienen zowel de
fosfaat- als stikstofemissies te worden verminderd. Op
internationaal niveau is voor 1995 een reductie van
emissies in de orde van grootte van vijftig procent ten
opzichte van 1985 afgesproken. Op landelijk niveau zijn
diverse afspraken gemaakt voor de reductie van de
fosfaatemissie in 1995 ten opzichte van 1985. De
waterkwaliteitsbeheerders zullen de fosfaatemissie bij
rioolwaterzuiveringsinrichtingen met 75 procent
beperken, enkele kunstmestindustrieën verminderen de
fosfaatemissie met 50 procent en vanaf 1990 zal er
geen fosfaat meer worden gebruikt in wasmiddelen,
Ook de aanpak van de mestproblematiek in de
landbouw zal de komende jaren een steentje bijdragen.
Over de reductie van stikstof is het overleg gestart met
enerzijds de waterkwaliteitsbeheerders, anderzijds de
landbouwsector.

Hoewel bovenstaande maatregelen leiden tot een
verlaging van het gehalte aan voedingsstoffen in de
oppervlaktewateren, zal deze in een groot aantal
wateren nog niet leiden tot voorkoming van de eutrofië-
ringsproblemen. Door aanvullende gebiedsgerichte
maatregelen is het evenwel mogelijk op korte termijn
reeds resultaten te boeken. Hierbij kan voor de binnen-
wateren gedacht worden aan: defosfateren van inlaat-
water, hydrologisch isoleren van een plas, actief biolo-
gisch beheer, verwijderen van fosfaatrijk slib enzovoort.
Om deze aanpak te stimuleren geeft het Rijk een
subsidie aan beheerders die een integraal plan in de
regionale wateren willen uitvoeren. Op het ogenblik
gebeurt dit in de Geerpias, de Botshol, de Korten-
hoefsche Plassen, de Ankeveense Plassen en de Nieuw-
koopse Plassen.

In de rijkswateren is het BOVAR-project (Bestrijding
Overmatige Algengroei VeluweRandmeren) een
duidelijk voorbeeld. Maatregelen die bij dit project
overwogen, dan wel uitgevoerd worden, zijn:
- vergaande defosfatering van effluenten van de riool-

waterzuiveringsinrichtingen van Harderwijk en
EI burg;

- optimalisatie van het doorspoelen van de
randmeren;

- aanleg van slibvang bij de uitmondingen van de
beken;

- afleiden van de Schuitenbeek via een slibvang, dan
wel een aan te leggen rietveld.

Deze maatregelen moeten op korte termijn leiden tot
een honderd procent toename van het doorzicht tot 0,5
meter.

Ook voor de zoute wateren kunnen aanvullende
gebiedsgerichte maatregelen zorgen voor belangrijke
verbeteringen in de waterkwaliteit. In het Veerse Meer
zal de combinatie van een verminderde belasting met
voedingsstoffen uit de polders en het maken van een
doorlaat in de Veerse Gatdam of Zandkreekdam een
groot milieu-rendement opleveren.

Omdat een snelle reductie van de fosfaat- en de
stikstofgehalten tot 75 respectievelijk 70 procent
economisch en fysiek op dit moment tot de onmogelijk-
heden behoort, is een geïntegreerde eutrofiëringsbe-
strijding, gegeven de resultaten waartoe deze op korte
termijn reeds kan leiden, dringend gewenst.
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Voor totaal-fosfaat wordt de gewenste kwaliteit (0,15 mg/l) voor
vrijwel alle meetpunten bereikt na sanering van circa 75 procent van de
emissies (hiermee worden steeds de binnenlandse en buitenlandse
emissies bedoeld). Voor organische microverontreinigingen zal de
gewenste kwaliteit bij uitvoering van het Rijnactieprogramma14 en het
Noordzee-actieprogramma21 op de meeste meetpunten niet worden
gehaald. Hiervoor is een emissiereductie met circa 90 procent nodig.

Bij stoffen die voor een aanzienlijk deel via het grondwater in het
oppervlaktewater terecht komen, zoals stikstof, laten de effecten van de
maatregelen decennia op zich wachten. Hier speelt de nalevering van
bodem, waterbodem en grondwater een vertragende rol bij de verbe-
tering van de waterkwaliteit.

Kwaliteit grondwater
De verbetering van de grondwaterkwaliteit na uitvoering van het

meststoffenbeleid, het Rijnactieprogramma en het Noordzee-actiepro-
gramma duurt veel langer dan bij het oppervlaktewater. Dit hangt samen
met de trage verversing van dit systeem. Zo zullen de effecten van het
meststoffenbeleid op de nitraatgehaltes in het grondwater naar
verwachting pas over circa 25 a 50 jaar merkbaar worden bij ondiepe
drinkwaterputten. Bij diepere winningen duurt dit nog langer, zodat het
aantal drinkwaterputten dat niet meer zal voldoen aan de EG-richtlijn
voor drinkwater (50 mg N03/I), nog decennia zal toenemen. De veront-
reiniging van het grondwater zal nog enkele tientallen jaren de kwaliteit
van het oppervlaktewater negatief beïnvloeden.

De verzuring maakt zware metalen uit de opgeladen bodem los. Dit zal
de belasting van het grondwater met zware metalen doen toenemen. Het
is nog niet duidelijk hoe groot de omvang van dit probleem is29.

De problemen met de bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater
zullen verminderen, maar nemen bij het grondwater toe.

Kwaliteit waterbodem
Na de uitvoering van het Rijnactieprogramma en het Noordzee-actie-

programma verbetert de kwaliteit van de waterbodem langzaam. Dit
komt ten eerste door ontlading -wat een extra belasting van de water-
kwaliteit is- en ten tweede door bedekking en menging met schoner
sediment. De verbetering van de bodemkwaliteit duurt langer naarmate
de verontreinigingsgeschiedenis ernstiger is. Hieronder wordt met een
paar voorbeelden het effect van enkele maatregelen aangegeven.

Met uitvoering van het Rijnactieprogramma en het Noordzee-actiepro-
gramma zal ook het nieuwe sediment niet altijd voldoen aan de gewenste
kwaliteit, zodat in 2010 de meeste zoetwaterbodems niet voldoen.
Probleemstoffen zijn vooral zware metalen en organische microverontrei-
nigingen zoals HCB, B(a)P en fluorantheen. Voor de laatste groep is een
emissiereductie in de orde van 90 procent nodig; een dergelijke reductie
leidt niet onmiddellijk tot waterbodems die wel voldoen aan de gewenste
kwaliteit als gevolg van intensieve menging met vervuilde lagen in de
bovenste 10 tot 20 cm, veelal door bodemdieren. Voor de Waddenzee
zou bij uitvoering van het Noordzee-actieprogramma het nieuwe slib voor
cadmium aan de gewenste kwaliteit voldoen. Bij een emissiereductie van
90 procent zal het 50 tot 80 jaar duren voordat de bovenste 15 cm
voldoen.57
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Ecologisch herstel
Bij uitvoering van alléén het Rijnactieprogramma14 en het Noordzee-

actieprogramma21 zet het biologische herstel van de zoete en zoute
wateren nog niet zonder meer in. Uitvoering van dit beleid vertraagt de
verdere achteruitgang. De hoeveelheid algen neemt zowel in de zee als
in de zoete wateren enigszins af en de stand van zoogdieren zal zonder
aanvullende maatregelen op het huidige lage peil blijven. De visstand in
Noordzee en IJsselmeer, en daarmee de vangsten, hangen af van het
waterkwaliteits- en het visserijbeleid. De visstand van de grote rivieren
hangt behalve van de kwaliteitsverbetering vooral af van het herstel van
hun leefgebied en van de doortrekmogelijkheden. Het Rijnactiepro-
gramma zal hierin wel voorzien.

De recreatieve betekenis van het water blijft beïnvloed door de
troebelheid en de dominantie van algen, de geringe verscheidenheid in
planten en dieren, en de voortschrijdende verstening van oevers. De
natuurfunctie blijft op het huidige lage niveau.

Extra maatregelen voor het bereiken van het beoogde ecologisch
kwaliteitsniveau zijn derhalve noodzakelijk. Extra emissiebeperking van
nutriënten, zware metalen en organische microverontreinigingen leveren
wel een verbetering op, maar niet in de mate die wordt nagestreefd.
Andere maatregelen dan emissiemaatregelen zijn noodzakelijk en hebben
een hoog rendement: de inrichtingsmaatregelen.

Samengevat blijkt uit de beleidsanalyse voor de emissiemaatregelen
het volgende:
- het Rijnactieprogramma14 en het Noordzee-actieprogramma21 zijn

stappen in de goede richting. De kwaliteit van water en sediment
verbetert. De kwaliteitsdoelstelling 2000 van de algemene milieukwa-
liteit (hoofdstuk 4) zal hiermee niet overal worden gehaald. Dit geldt
voor nutriënten, zware metalen en organische microverontreinigingen
in de binnenwateren. Voor stikstof en organische microveront-
reinigingen in de Waddenzee en in de kustzone wordt de gewenste
situatie niet bereikt;

- voor het bereiken van de algemene milieukwaliteit is een verder-
gaande emissiereductie ten opzichte van 1985 noodzakelijk: 75
procent voor fosfaat, 70 procent voor stikstof, gemiddeld 75 procent
voor de zware metalen, 90 procent voor de organische microverontrei-
nigingen en 99 procent voor de PCB's;

- de regionale wateren worden, wat betreft de kwaliteit doorgaans veel
meer belast door emissies in de gebieden zelf dan door aanvoer van
bijvoorbeeld water uit de Rijn;

- met louter emissiemaatregelen wordt het beoogde ecologische streef-
beeld (Amoebe) niet bereikt. Voor de eutrofiëringssituatie geldt echter
dat wel een beperkte verbetering zal optreden. Aanvullende herstel- en
inrichtingsmaatregelen zijn nodig om het ecologisch streefbeeld te
benaderen.

3.2.2 Inrichtingsmaatregelen

Voorbeelden van inrichtingsmaatregelen zijn: de aanleg van milieu-
vriendelijke oevers, een aangepast peilbeheer, actief biologisch beheer,
zonering van gebruik, maatregelen ter bevordering van een meer stabiele
visstand, troebelheidsverlagende maatregelen, biotoopherstel, herstel
van zoet-zoutovergangen, en het opruimen van barrières voor de vistrek.
Deze maatregelen hebben betrekking op de fysische en biologische
component van het waterhuishoudkundig systeem. Ze vullen de emissie-
maatregelen aan.
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Uit de beleidsanalyse blijkt:
- de doelstellingen voor de waterbodemkwaliteit en ecologisch herstel

zijn alleen realiseerbaar door naast emissiemaatregelen ook inrichtings-
maatregelen uit te voeren;

- tevens blijkt dat bij een combinatie van emissiemaatregelen en inrich-
tingsmaatregelen een groter effect wordt bereikt dan bij verdergaande
emissiemaatregelen alleen. Dit geldt voor ecologisch herstel, waterbo-
demkwaliteit en eutrofiëringsbestrijding;

- deze aanvullende maatregelen komen tevens de visserij, de scheep-
vaart en het recreatief gebruik van de waterhuishoudkundige systemen
ten goede.

3.2.3 Geleiding van het gebruik

In de tweede Nota waterhuishouding40 werd reeds geconcludeerd dat
de hoofdinfrastructuur vrijwel gereed is. Op enkele punten waren er
verbeteringen mogelijk. Regionaal en lokaal leken, uitgaande van groei-
scenario's in de landbouwwaterbehoefte, uitbreidingen van de water-
aanvoer rendabel.

Sedertdien is het watergebruik in de sector landbouw minder sterk
gestegen dan was voorzien. Door kostenstijging en prijsdalingen is de
rentabiliteit van de beregening verminderd, vooral van grasland76.

Uit de beleidsanalyse blijkt voor de wateraan- en afvoer het volgende:
- de conclusie wordt bevestigd dat de meeste aanpassingen in het

hoofdsysteem om waterhuishoudkundige redenen geen voordeel
opleveren; het systeem is reeds optimaal;

- nieuwe regionale uitbreidingen om de wateraanvoer voor de landbouw
te verbeteren zijn in het algemeen niet rendabel of ongewenst vanwege
dé aanvoer van gebiedsvreemd water;

- nog slechts enkele lokale wateraanvoerplannen (in studie) lijken,
economisch gezien, positief;

- een aantal wateraanvoerplannen, waartoe nog geen definitief besluit
is genomen, zullen vanwege de dalende rentabiliteit opnieuw op deze
punten worden bestudeerd.

In de tweede Nota waterhuishouding40 werd gesignaleerd dat
gedurende de laatste decennia een daling van de grondwaterstanden
was opgetreden. Deze tendens zet zich verder voort door verdere peilver-
lagingen voor de landbouw, en door de verwachte stijging van de grond-
waterbehoefte voor drinkwater met circa 25 procent tot 200059. Door
deze tendens zal de verdroging in bos- en natuurterreinen verder
toenemen tot circa 75 procent van het totale oppervlak in het jaar 2000.
Inmiddels is verdroging een erkend milieuprobleem.

Uitgaande van het beleid dat de verdroging niet mag toenemen, blijkt
uit de beleidsanalyse het volgende:
- zorgvuldig en zuinig omgaan met het lokale neerslagoverschot is

nodig voor aanvulling van de grondwatervoorraden, voor de landbouw-
watervoorziening en voor natuurgebieden. Het beperkt tevens de
aanvoer van gebiedsvreemd water (waterconservering);

- de verwachte groei in de behoefte aan water voor de bereiding van
drinkwater kan landelijk gezien niet worden gedekt uit grondwater;

- reallocatie van de grondwaterwinning voor drinkwater naar minder
verdrogingsgevoelige gebieden verhoogt de natuurwaarden;

- de onttrekking van grondwater voor laagwaardige industriële
doeleinden, zoals koeling, dient te worden verminderd;

- verhoging van het grondwaterpeil in de omgeving van verdroogde
bos- en natuurterreinen heeft een positief effect.

Aanvullend beleid voor het tegengaan van verdroging is derhalve
gewenst.
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Figuur 3-3 Relatie tussen maatregelen en ecologisch herstel

Om de doelstellingen te realiseren die zijn geformuleerd ten behoeve van de ontplooiing
van watersystemen, is een meersporenbeleid in de meeste gevallen zeer effectief.

In de figuur wordt voor een aantal watersystemen - in procenten van het referentieniveau
- aangegeven welk ecologisch herstel zal worden bereikt door maatregelen gericht op een
drastische beperking van de verontreiniging. Voorts wordt in de figuur aangegeven welk
resultaat kan worden bereikt door een combinatie van emissiereductie (stikstof 70 procent,
fosfaat 7B procent, organische microverontreinigingen 90 procent, overige stoffen 50
procent) en inrichtingsmaatregelen.

Met de laatstgenoemde aanpak blijken veel betere resultaten te worden bereikt.
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3.3 Slotconclusie beleidsanalyse

Het relatieve belang van emissie- en inrichtingsmaatregelen voor het
ecologisch herstel is voor vijf zoete wateren en voor alle zoute wateren
tezamen in figuur 3.3 indicatief aangegeven.

De lengte van de balken geeft aan in welke mate het streefbeeld voor
de waterhuishoudkundige systemen kan worden bereikt bij vergaande
emissiereducties alleen en bij emissiereductie plus inrichtingsmaatre-
gelen.

De bestudeerde maatregelen bleken de natuurlijke referentie niet
volledig te realiseren. Een oorzaak hiervan is onder meer dat het op dit
moment niet mogelijk is om sommige diffuse verontreinigingen
voldoende terug te dringen. Een tweede oorzaak is dat verschillende
waterhuishoudkundige systemen door de huidige inrichting en het
huidige beheer en gebruik sterk worden beperkt in de gewenste ontwik-
keling. In de planperiode zal worden bezien of dit bereikt kan worden, of
dat de streefbeelden iets moeten worden aangepast.

Het is duidelijk dat met uitsluitend emissiemaatregelen onvoldoende
wordt bereikt. Emissiereductie is belangrijk om verder ecologisch verval
te voorkomen en om blokkades voor een duurzame ontwikkeling op te
heffen. Gecombineerd met inrichtingsmaatregelen geven zij vervolgens
uitzicht op een daadwerkelijk herstel. Voor het IJsselmeer, de grote
rivieren en de zoute wateren zijn de inrichtingsmaatregelen zelfs een
voorwaarde voor het bereiken van een substantieel effect.

3.4 Meersporenaanpak als strategie

Op basis van de bevindingen uit de beleidsanalyse is een strategie
vastgesteld. Deze strategie bevat naast het doortrekken van de
bestaande beleidslijnen ook een aantal nieuwe beleidslijnen. Tevens
speelden bij de strategiekeuze de volgende uitgangspunten mee :
- voorkomen van risico's: voorzorg beginsel;
- goed houden wat goed is: stand-still-beginsel;
- aansluiten bij:

- andere beleidsnota's, bijvoorbeeld het realiseren van de ecologische
hoofdstructuur, het invullen van het begrip Nederland-Waterland,
realisatie van de milieukwaliteitsdoelstellingen;

- lopende initiatieven, bijvoorbeeld de afspraken in het kader van
integrale beleidsplannen (Oosterschelde etcetera), eutrofiëringsbe-
strijdings-projecten, de uitvoering van de projecten in het kader van
het geïntegreerd gebiedsgericht beleid en het beleid op het gebied
van ruimtelijke ordening en milieu;

- internationale ontwikkelingen, waarbij wordt gedacht aan de ontwik-
kelingen in het kader van Rijn en Noordzee en ook aan noodzakelijke
ontwikkelingen in het kader van het overleg met België over de Maas
en de Schelde.

- kansrijkheid: grotere inspanning in de meer kansrijke gebieden voor
het bereiken van zichtbare verbetering in de planperiode.

De uitkomst van de beleidsanalyse en deze uitgangspunten leiden
voor de planperiode tot een strategie, die is opgebouwd uit het conti-
nueren van het huidige beleid en het voeren van een aanvullend beleid.
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3.4.1 Continueren huidig beleid

Continueren van het huidige beleid, zoals verwoord in de tweede
Nota waterhuishouding40 en het Indicatief meerjarenprogramma water
1985-198944 houdt in:

- handhaven van de veiligheid;

- instandhouden infrastructuur;

- continuering waterverdeling;

- terugdringen van de verontreiniging.

Handhaven van de veiligheid
Ook nadat in de nabije toekomst de zee en rivierdijken volgens plan

op sterkte zijn gebracht, blijft het voorkómen van overstromingen en
het daartoe onderhouden van waterkeringen permanent aandacht
vragen. Instandhouding van de voorzieningen waarin kapitaal is
geïnvesteerd staat voorop. Een en ander is vastgelegd in de
ontwerp-Wet op de waterkeringen. Dit betekent dat maatregelen die
van invloed zijn op het stroomprofiel of vooroevers, altijd worden
bekeken op hun consequenties voor de veiligheid, en zo nodig worden
gecompenseerd.

Veranderingen in het klimaat kunnen leiden tot stijging van de
zeespiegel en wijzigingen in de rivierafvoeren. De effecten hiervan op
de bescherming tegen overstromingen, worden nader bestudeerd.
Zowel preventieve als curatieve maatregelen zullen worden verkend.

Instandhouden infrastructuur en continuering waterverdeling
De bestaande infrastructuur voor transport en voorraadvorming en

voor de aan- en afvoer van water wordt instandgehouden en beheerd.

Niet te allen tijde zal op alle plaatsen aan alle waterbehoeften
worden voldaan. De keuzen worden gemaakt op basis van:
- redelijk evenwicht tussen schade door onvoldoende watervoorziening

en kosten om de schade te beperken;
- redelijk evenwicht tussen schade aan gebruiksfuncties en ecologische

schade;
- de aan het waterhuishoudkundig systeem of gebied toegekende

belangrijkste functies;
- geldende milieukwaliteitseisen;
- de voorrang voor hoogwaardig gebruik van het grondwater.

Terugdringen van de verontreiniging
Voor het terugdringen van de verontreinigingen staat de bronge-

richte aanpak voorop. Afhankelijk van de aard en de schadelijkheid van
de stoffen wordt de toepassing van de best uitvoerbare en best
bestaande technieken als inspanningsbeginsel gehanteerd. Voorkómen
van onnodige verontreiniging en het voorzorg-principe, zoals verwoord
is in de tweede Noordzee-ministersconferentie in Londen, blijven van
kracht.

Naast deze brongerichte benadering spelen waterkwaliteitsaspecten
een rol, die onder andere tot uitdrukking komen in het stand-still-
beginsel en de effectgerichte normering.
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3.4.2 Aanvullend beleid

De beleidsanalyse geeft aan dat de streefbeelden op termijn worden
bereikt door het bestaande beleid in de planperiode aan te vullen met
de volgende maatregelen:

- versnelde terugdringing van de verontreiniging;

- inrichting;

- geleiding gebruik;

- bestuurlijk-organisatorische en instrumentele randvoor-
waarden.

De meersporen-aanpak die hiermee wordt gevolgd, heeft een hoger
rendement dan de som der delen: integraal waterbeheer.

Versnelde terugdringing van de verontreiniging
• preventie
• tenminste 50 procent emissiereductie van verontreinigende stoffen in

1995 ten opzichte van 1985 en een verdergaande reductie na 1995
• verdergaande reducties voor organische microverontreinigingen
• aanpassen normstelling

Voor de planperiode is de volgende strategie gekozen:
- bij het terugdringen van de industriële emissies wordt de nadruk

gelegd op het voorkómen van verontreiniging door toepassing van
schone-technologie en het gebruik van schone produkten en grond-
stoffen. Als schone-technologie niet voor handen is, zullen - na weging
van de doelmatigheid voor het milieu - emissie reducerende maatre-
gelen worden genomen in de vorm van schoonmaaktechnologie of -
wanneer daarmee de doelstelling niet kan worden gehaald -volume-
maatregelen. Het onderzoek naar schone technologie zal sterk worden
gestimuleerd;

- door toepassing van de best uitvoerbare en best bestaande
technieken wordt de verontreiniging teruggedrongen met 50 procent;

- waar dit redelijkerwijs mogelijk is, wordt een verdergaande reductie
van bestrijdingsmiddelen en andere prioritaire stoffen in het milieu-
beleid opgenomen; dit geldt onder meer voor PCB's, PAK's en organo-
tinverbindingen (inspanningsverplichting);

- de normstelling voor water en waterbodem zal worden aangescherpt
naar de laatste inzichten in milieu-risico's en ecotoxicologische
effecten;

- er wordt begonnen met de sanering van de waterbodem op die
plaatsen waar de vervuilingsbron is gesaneerd en de waterbodem een
ernstig gevaar vormt voor de waterkwaliteit, de volksgezondheid en het
milieu.

Inrichting
• oevers inrichten voor meerdere doeleinden
• behoud, herstel en ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur
• herstel specifieke milieutypen

Voor de planperiode zijn de hoofdpunten van de strategie:
- het uitvoeren van een structurele verkenning van de mogelijkheden en

de kosten en baten van inrichtingsmaatregelen.
- bij elk ingrijpen in het waterhuishoudkundig systeem rekening houden

met de betrokken belangen en met het functioneren van het water-
systeem.
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Ecologisch herstel van de zee: een totaalaanpak

In de beleidsanalyse is het effect van verschillende
beleidsalternatieven berekend. Per alternatief is het
effect zichtbaar gemaakt ten opzichte van de situatie
anno 1988. Dit gebeurt door middel van de «Amoebe»
voor de zee.

Voor een drietal relevante beleidsalternatieven zijn
hier zogenaamde effect-amoebes afgebeeld. De verbe-
teringen zijn in groen aangegeven (naar de cirkel toe),
de verslechteringen in rood (van de cirkel af).

De conclusies zijn:
1. Het huidige beleid (alternatief 2) levert geen verbe-

tering op, het stopt de achteruitgang;
2. uitsluitend reductie van stoffen, zelfs tot 90 procent

(alternatief 4) heeft een relatief beperkt effect. Een
voortgaande reductie is wel een noodzakelijke
voorwaarde voor herstel;

3. reductie van stoffen tot 50 procent en van enkele
stoffen tot 90 procent a 99 procent (PCB's, TBT,
PAK's en olie) in combinatie met inrichtingsmaatre-
gelen is op dit moment ecologisch het beste alter-
natief (2a + ).

Tenslotte wordt opgemerkt dat de restauratie van het
zee-ecosysteem mogelijk isr maar soms zeer langzaam
verloopt (tientallen jaren). Dit is vooral het geval bij
zeezoogdieren, die meestal slechts één jong per jaar
krijgen.

Een meersporenaanpak levert meer op dan de som
der delen: bij een enkelsporig beleid vormen, indien de
chemische blokkade voor herstel is weggenomen,
onvolkomenheden in de fysieke toestand van de
leefomgeving, bijvoorbeeld gebrek aan rustgebieden of
overbevissing, een beletsel voor herstel. Het
omgekeerde geldt ook. De ene blokkade wordt door de
ander overgenomen.

Beleids-alternatief 2
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- aanleggen van passages voor vis en oeverdieren; vispassages worden,
evenals dat bij de wegenbouw met wildviaducten het geval is, integraal
opgenomen in de begroting van aanleg/renovatie projecten van sluizen,
stuwen etcetera.

- een gebiedsgerichte aanpak eutrofiëringsbestrijding.
- herstel van specifieke Nederlandse milieutypen, bijvoorbeeld in de

uiterwaarden (plan Ooievaar5) en zeegrasareaal in de Waddenzee.
Invulling van de ecologische hoofdstructuur van het Natuurbe-
leidsplan18.

Geleiding gebruik
• terugdringing verdroging
• duurzaam gebruik

Voor de planperiode zijn als hoofdpunten van de strategie geformu-
leerd:
- er wordt voor de aanvulling van de grondwatervoorraad en voor het

vasthouden van gebiedseigen water zorgvuldig en zuinig met het
neerslagoverschot omgegaan door beperking van de oppervlakkige
afvoer;

- peilbeheersings-, afwaterings- en ontwateringsmaatregelen,
beregening uit grondwater en onttrekkingen voor de drink- en indus-
triewatervoorziening mogen niet leiden tot verslechtering van de
verdrogingssituatie. Een begin wordt gemaakt met de regeneratie van
verdroogde gebieden;

- de waterhuishoudkundige systemen worden zodanig gebruikt dat zij in
de toekomst ecologisch goed zullen functioneren, en dat tevens
duurzaam meervoudig gebruik door de mens mogelijk blijft.

Organisatie en instrumentarium
• integratie waterhuishoudkundige taken
• harmonisatie en integratie juridisch instrumentarium
• aanpassing financieel instrumentarium

Er is een integrale aanpak noodzakelijk om het beleid te realiseren dat
is gericht op het ontwikkelen van gezonde waterhuishoudkundige
systemen die een duurzaam gebruik mogelijk maken. Hierbij zijn verschil-
lende beleidsterreinen en overheidsinstanties betrokken. Naast maatre-
gelen in de sfeer van het waterbeheer moeten ook landgebonden
maatregelen op andere beleidsterreinen worden getroffen, zoals milieu-
beheer, ruimtelijke ordening, natuurbeheer, landbouw en landinrichting,
Zo zal de luchtverontreiniging moeten worden teruggedrongen en zal het
gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen moeten worden
verminderd. Anderzijds zal ook de waterbeheerder bij de vervulling van
zijn taak rekening moeten houden met en mede invulling moeten geven
aan de doelstellingen van genoemde beleidsterreinen. Een integrale
aanpak op basis van bestuurlijke afspraken op strategisch en opera-
tioneel niveau is dus geboden.

De in de Wet op de waterhuishouding opgenomen integrale
planstructuur biedt daartoe de basis in samenhang met de voorziene
wettelijke regeling van de milieubeleidsplanning en de regeling van de
ruimtelijke planning. In hoeverre daarnaast de condities voor de bestuur-
lijke samenwerking tussen waterbeheerders en andere bij het water-
beheer betrokken instanties nog verder moeten worden verbeterd door
middel van aanvullende, niet wettelijk geregelde beleidsinstrumenten
(waaronder de planfiguur van het integrale beleidsplan), zal in de
komende jaren nader worden bezien.

De planstructuur voor de waterhuishouding komt in het kort op het
volgende neer. Op strategisch niveau wordt het landelijk beleid ten
aanzien van de waterhuishouding vastgelegd in de (derde) Nota water-
huishouding. Hierbij vindt afstemming plaats met verwante beleidster-
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reinen van milieubeheer (Nationaal Milieubeleidsplan), natuurbeheer
(Natuurbeleidsplan), landbouw (Structuurnota Landbouw) en ruimtelijke
ordening (Vierde nota over de ruimtelijke ordening en andere planolo-
gische kernbeslissingen) in onderlinge wisselwerking. Voor de regionale
wateren wordt het waterhuishoudkundig beleid vastgelegd in de provin-
ciale waterhuishoudingsplannen. Afstemming van het regionale water-
huishoudkundig beleid met de verwante beleidsterreinen op strategisch»
niveau dient bij uitstek te geschieden door het algemeen bestuur op
provinciaal niveau. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het
landelijk beleid. Een zekere mate van abstractie is hierbij niet te
vermijden.

Op operationeel niveau krijgt het beleid gestalte in respectievelijk het
beheersplan voor de rijkswateren en de beheersplannen voor de
regionale wateren. Deze worden opgesteld door de waterbeheerders.

Naast voorzieningen om te komen tot een betere afstemming met de
externe functionele samenhangen dient ook een goede bestuurlijke
afstemming binnen het waterbeheer verzekerd te zijn. Daartoe dient een
aantal bestuurlijke en juridische randvoorwaarden te zijn vervuld.

Het rijksbeleid is erop gericht dat de bestuurlijke organisatie van het
waterbeheer zich op regionaal en lokaal niveau verder ontwikkelt in de
richting van vorming van waterschappen, zoveel mogelijk per waterstaat-
kundige eenheid, en voorts van integratie van waterhuishoudkundige
beheerstaken. Er wordt evenwel erkend dat de historisch gegroeide
bestuurlijke situatie hier in veel gevallen hiervan afwijkt. De geschetste
bestuurlijke organisatie is de voorkeur van het Rijk, maar zeker geen
keurslijf waarin bestuurlijke oplossingen moeten worden geperst. Het is
in eerste instantie de provincie die dient aan te geven op welke wijze
bestuurlijk invulling wordt gegeven aan integraal waterbeheer.

In juridisch opzicht zal voorts het uitvoerend instrumentarium moeten
worden verbeterd in de richting van harmonisatie en integratie van het
wettelijk kader, in hoofdzaak door middel van een gefaseerde uitbouw
van de Wet op de waterhuishouding. Met de regeling van de integrale
planstructuur in de Wet op de waterhuishouding is een eerste belangrijke
stap in deze richting gezet.

Ook het financiële instrumentarium zal - waar nodig - worden
aangepast aan de eisen die door het moderne waterbeheer worden
gesteld. Zo blijft het WVO-heffingsysteem de basis voor de financiering
van het waterkwaliteitsbeleid, maar zullen onder meer de mogelijkheden
van waterkwaliteitsomslag en een verfijning van de heffingsmaatregelen
alsmede de wenselijkheid van het toepassen van het WVO-heffings-
systeem op verontreiniging vanuit diffuse bronnen en het in stellen van
aparte heffingen op andere dan zuurstofbindende stoffen worden onder-
zocht, mede in relatie tot bestaande heffingen zoals mestheffing en de in
de Structuurnota Landbouw17 aangekondigde heffingen zoals de bestrij-
dingsmiddelenheffing. Daarnaast wordt de basis voor de kwantiteits-
omslag (ingezetenomslag) verbreed en wordt bezien hoe de financie-
ringsstructuur ten behoeve van het rioleringsbeheer kan worden
verbeterd, waarbij onder meer de mogelijkheid van fondsvorming een
belangrijk element is.

Internationaal
• afspraken met België en de Bondsrepubliek Duitsland
• verminderen van risico's van calamiteiten op de Noordzee en de

grensoverschrijdende rivieren
• internationaal onderzoek naar zeespiegelstijging voortzetten

Door zijn ligging is Nederland bij het nationale beleid sterk afhankelijk
van de voortgang die ook andere landen bij de bestrijding van de veron-
treiniging maken.
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Het visserijbeleid en het scheepvaartbeleid op de Noordzee worden
vrijwel uitsluitend vanuit de internationale circuits (met name de
Europese Gemeenschap) bepaald. Nederland zal daarom in de verschil-
lende internationale commissies en instanties een initiërende houding
aannemen.

Er wordt gestreefd naar een optimale afstemming en samenwerking
met de omringende landen bij het beleid ten aanzien van gemeenschap-
pelijke wateren. Een en ander zal ertoe moeten leiden dat oppervlakte-
water en zwevend slib bij de grens duidelijk minder verontreinigingen
bevatten. Uitgangspunt daarbij vormen de reductiepercentages van de in
Nederland plaatsvindende lozingen.

Ook wordt gestreefd naar integrale besluitvorming voor elk van deze
wateren door de betrokken landen gezamenlijk. Een en ander zal gecoör-
dineerd dienen te worden via internationale commissies voor de Rijn,
Maas, Schelde, Noordzee, Waddenzee en de Eems.

Dit impliceert dat ook voor de Maas, Schelde en Eems internationaal
functies en doelstellingen overeengekomen zijn.

Tevens zal de kwaliteit van oppervlaktewater en waterbodem aan de
grens dienen te voldoen aan de toegekende functies en de gestelde
kwaliteitsniveaus.

De risico's voor calamiteiten op de Noordzee en op de grotere grens-
overschrijdende rivieren zullen aanmerkelijk verminderd zijn.

Het onderzoek naar de zeespiegelstijging en de effecten daarvan zal in
internationaal verband worden voortgezet.

Voorlichting en educatie
• vergroting van het maatschappelijke draagvlak;
• gedragsverandering gericht op verstandig omgaan met water.

Voor realisatie van het voorgestane beleid is een breed maatschap-
pelijk draagvlak nodig. Het beleid van overheidsinstanties, waterbe-
heerders en waterleidingbedrijven heeft mede tot doel het gedrag van de
watergebruiker (zoals consument, bedrijfsleven en landbouw) te
beïnvloeden. Hiertoe is een duidelijke presentatie van het beleid van
grootst belang.

Het gedrag van de watergebruiker is mede bepalend voor de toekom-
stige kwaliteit van de waterhuishoudkundige systemen. Dit vraagt van de
watergebruiker onder meer een zuinig gebruik van leidingwater en grond-
water, aanschaf van produkten die milieu- en watervriendelijk zijn en een
verantwoorde scheiding in de huishouding van schadelijke afvalstoffen
om te voorkomen dat deze via de riolering in het oppervlaktewater
terecht komen of bij de verwerking van het huisvuil tot verontreiniging
van het grondwater leiden. Gedragsverandering van de watergebruiker is
van belang. Deze kan worden gestimuleerd door voorlichting en
educatie. Er ligt hierbij zowel een taak voor overheids- en
semi-overheidsinstanties als voor maatschappelijke organisaties. Voor de
eerste groep moet voorlichting een onderdeel, ook financieel, zijn van de
uitvoering van projecten en beleidsvoornemens.

Maatschappelijke organisaties, zoals consumenten- en milieuorgani-
saties, kunnen financiële ondersteuning ontvangen voor projecten gericht
op gedragsverandering leidend tot verstandig omgaan met water. Nadere
uitwerking hiervan zal geschieden in het als uitvloeisel van de nota
Natuur- en Milieu-educatie te verschijnen kaderplan natuur- en milieu-
educatie.
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WATERHUISHOUDKUNDIG HOOFDSYSTEEM

Legenda

' i Waterhuishoudkundig hoofdsysteem

Hootdwateren, niet behorend lol het
WalerhuishüLjdkundig hoofdsysteem

ntwerfcs Ka
helde-Rijnvefbinatra~~v-'

-N scheldfi/

i Kanaal van
~ " ^ v ^ ƒ Gent naar Tejrretizen

Figuur 4.1

Op de kaart staan alle wateren aangegeven die behoren tot het
waterhuishoudkundig hoofdsysteem, en de bij Algemene
Maatregel van Bestuur aangewezen hoofdwateren.
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HOOFDSTUK 4 FUNCTIES EN NORMERING

4.1 Inleiding

De gewenste ontwikkeling en verbetering in het functioneren van de
Nederlandse watersystemen worden per gebied geconcretiseerd door
het toekennen van functies aan waterhuishoudkundige systemen en het
vastleggen van normen.

Aan diverse functies zijn kwaliteitsdoelstellingen verbonden. Het
toekennen van die functie aan een water betekent het geografisch
vastleggen van deze doelstellingen. Hieraan wordt de voortgang in het
functioneren van het waterhuishoudkundig systeem getoetst.

Paragraaf 4.2 is een toelichting op de gewenste functies van de Neder-
landse waterhuishoudkundige systemen en op de functiegerichte water-
kwaliteitsdoelstellingen voor de planperiode.

Ongeacht de functies geldt voor eik water de algemene milieukwaliteit
als doelstelling. Hieraan moet elk water van enig belang worden getoetst.
Het beleid inzake de algemene milieukwaliteit wordt toegelicht in
paragraaf 4.3. Ook komen de normen in deze paragraaf aan de orde;
normen zijn eveneens van belang bij het formuleren van richtlijnen voor
de sanering van de waterbodem en het omgaan met baggerspecie.
Tenslotte wordt ingegaan op de ecologische doelstelling.

4.2 Functies

4.2.1 Inleiding

Onder functie verstaan we de bestemming in waterhuishoudkundige
zin van het op en in de bodem vrij aanwezige water, met het oog op de
daarbij betrokken belangen. Deze belangen zijn: de drink- en industrie-
watervoorziening, natuur, bos en landschap, sport- en beroepsvisserij,
schelpdierteelt, water- en oeverrecreatie, beroepsscheepvaart, transport
via buisleidingen, energievoorziening, afvoer van water, ijs en sediment,
veiligheid, watervoorziening ten behoeve van het peilbeheer, de verzil-
tingsbestrijding, bebouwing en landbouw, winning van delfstoffen,
defensie en verwijdering van afvalstoffen van huishoudens en industrie.
Het betreft dus zowel economische als ecologische en algemeen
maatschappelijke belangen.

Elke functie stelt eisen aan eigenschappen van het waterhuishoud-
kundig systeem. Door deze eisen kunnen functies van een waterhuis-
houdkundig systeem en activiteiten op of aan een waterhuishoudkundig
systeem samengaan, conflicteren of concurreren. Hierop is in de tweede
Nota waterhuishouding40 uitgebreid ingegaan.

Voorbeelden van samengaan, conflicteren of concurreren zijn:
- samengaan van natuur met sportvisserij of samengaan van winning van oppervlaktedelf-

stoffen met het verruimen of onderhouden van de vaarroute;
- conflicteren van bebouwing in de uiterwaarden met afvoer van water, ijs en sediment of

conflicteren van een afvalwaterlozing met de functie zwemwater;
-concurrentie om de ruimte tussen schelpdierteelt en recreatievaart of concurrentie om

hoeveelheden water tussen energiecentrales die koelwater nodig hebben en water voor
de drinkwaterproduktie.

In de Wet op de waterhuishouding is opgenomen dat in de Nota
waterhuishouding de belangrijkste functies van het waterhuishoudkundig
hoofdsysteem worden aangeduid en, voor zover nationale belangen dit
nodig maken, van regionale waterhuishoudkundige systemen. Verder is
in deze wet aangegeven dat in de Nota waterhuishouding aanwijzingen
worden gegeven voor de verdere bepaling van functies van waterhuis-
houdkundige systemen of onderdelen daarvan. In het Beheersplan voor
de rijkswateren worden de functies van de oppervlaktewateren onder
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beheer van het Rijk meer in detail uitgewerkt en vastgelegd. De belang-
rijkste functies van de regionale waterhuishoudkundige systemen of
onderdelen daarvan worden vastgelegd in de provinciale waterhuishou-
dingsplannen, waarbij rekening wordt gehouden met de Nota waterhuis-
houding. Dit houdt zowel voor het Beheersplan voor de rijkswateren als
voor de provinciale waterhuishoudingsplannen in dat alleen gemotiveerd
van de Nota kan worden afgeweken.

In paragraaf 4.2.2 worden aanwijzingen gegeven voor het bepalen van
functies. In paragraaf 4.2.3 staan de belangrijkste functies en ontwikke-
lingen hierin binnen de planperiode.

4.2.2 Aanwijzingen voor het bepalen van functies

Met het vastleggen van functies van waterhuishoudkundige systemen
in een plan worden beleidsdoelstellingen geconcretiseerd. Aan de
functies zijn namelijk eisen verbonden die aan een waterhuishoudkundig
systeem worden gesteld. Deze kunnen verder gaan dan de algemene,
landelijk geldende milieukwaliteit of van een andere aard zijn dan een
kwaliteitsdoelstelling, bijvoorbeeld hydrologisch of morfologisch.

Uitgangspunt bij het vastleggen van functies zijn de reeds bestaande
en maatschappelijk gewenste belangen die nu bij het watersysteem zijn
betrokken. Het vastleggen van functies moet daarnaast stimuleren tot
verbetering van de situatie. Niet alleen de reeds aanwezige functies en
die functies waarvan de bijbehorende eisen aan het waterhuishoud-
kundig systeem al gerealiseerd zijn, worden vastgelegd. Ook worden
lijnen uitgezet naar de toekomst, inspelend op de ontwikkelingsmogelijk-
heden van het waterhuishoudkundig systeem en de wensen die bij de
diverse belangen leven.

De belangrijkste functies zijn die functies die de waterhuishoudkundige
systemen als geheel of belangrijke onderdelen daarvan betreffen, de
functies die op strategisch niveau afstemming behoeven met de ruimte-
lijke ordening en het milieubeleid en de functies die met de EG-richtlijnen
corresponderen. Voor laatstgenoemde functies gelden waterkwaliteits-
doelstellingen bij Algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen
13 en 15 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, inclusief
termijnen die moeten worden nagestreefd om de doelstellingen te halen,
en voorschriften voor toetsing34. Deze zijn:
- oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater (water-

kwaliteitsdoelstelling moet bereikt zijn bij aanwijzing);
- zwemwater (waterkwaliteitsdoelstelling moet bereikt zijn bij

aanwijzing);
- water voor karperachtigen (5 jaar na aanwijzing);
- water voor zalmachtigen (5 jaar na aanwijzing);
- schelpdierwater (6 jaar na aanwijzing).

Voor grondwater bestaan geen functiegerichte wettelijke kwaliteits-
doelstellingen. Wel gelden hiervoor de referentie waarden bodemkwa-
liteit. Een aantal andere doelstellingen is geformuleerd in richtlijnen,
bijvoorbeeld de ecologische doelstellingen, of vastgelegd binnen andere
kaders dan de waterhuishouding, bijvoorbeeld in het tweede Structuur-
schema verkeer en vervoer42 en in het Natuurbeleidsplan18.

De functies van waterhuishoudkundige systemen stellen naast eisen
aan de waterkwaliteit ook eisen aan andere aspecten en eigenschappen
van het waterhuishoudkundig systeem, zoals de samenstelling van water-
bodem en oevers, het (grond)waterpeil, de stroming, vorm en ruimte. De
watersysteembenadering brengt met zich mee dat ook aan deze
aspecten en eigenschappen aandacht wordt besteed. Bij tegengestelde
eisen moet uit een afweging van belangen volgen in hoeverre het ene
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belang moet wijken voor het andere. Mogelijk kunnen door het treffen
van technische maatregelen negatieve invloeden worden beperkt. Indien
de ene gewenste functie zwaardere eisen stelt dan de andere, zijn de
zwaarste eisen maatgevend voor het waterhuishoudkundig systeem. Het
vastleggen van een functie betekent dat aan de bijbehorende waterkwali-
teitsdoelstelling en overige eisen wordt voldaan, in principe binnen de
wettelijk gestelde termijn of planperiode. Bij het vastleggen van functies
geldt zowel voor de functies waarvoor kwaliteitsdoelstellingen wettelijk
zijn vastgelegd, als voor de overige functies een inspanningsverplichting.
De verantwoordelijke waterbeheerder moet die inspanning leveren die
redelijkerwijs tot de mogelijkheden behoort, om de doelstellingen binnen
de wettelijk gestelde termijn of planperiode te bereiken.

Het kan voorkomen dat men voorziet dat binnen de planperiode of
wettelijk gestelde termijn aan bepaalde doelstellingen niet kan worden
voldaan, maar op een later tijdstip waarschijnlijk wel. De doelstelling kan
dan worden vastgelegd met een gewijzigde termijn.

In de waterkwaliteitsplannen zijn de provincies over het algemeen
terughoudend geweest met het vastleggen van functies. Vaak werden
functies slechts vastgelegd als reeds aan de bijbehorende waterkwali-
teitsdoelstelling werd voldaan. Ook ontbrak voor invulling van doelstel-
lingen soms de nodige kennis51.

Meer voortvarendheid bij het vastleggen van functies in de provinciale
waterhuishoudingsplannen is gewenst.

De wijze waarop met de lozing van effluent van bijvoorbeeld zuive-
ringsinrichtingen in het kader van de functievaststelling moet worden
omgegaan, is een punt van discussie. Uiteraard is dit een aspect
waarmee bij de planvorming rekening moet worden gehouden. Het
aanwijzen van de functie «ontvangst van afval of afvalwater» is echter
ongewenst. Dit staat haaks op het emissiebeleid. In het kader van de
vergunningverlening zijn er voldoende mogelijkheden om de lokatie van
een lozing af te stemmen op de capaciteit en functies van ontvangende
wateren.

Bij het vastleggen van functies vanuit de waterhuishouding is een
goede afstemming nodig op het beleid omtrent de ruimtelijke ordening
en het milieubeleid. De drie beleidsterreinen zijn onderling voorwaarden-
scheppend en de plannen dienen rekening te houden met elkaar en
elkaar te ondersteunen. De Nota waterhuishouding en de provinciale
waterhuishoudingsplannen dienen dan ook de gevolgen van het beleid
voor het beleid omtrent de ruimtelijke ordening en het milieubeleid, en
eventuele gewenste veranderingen hierin aan te geven. Uiteraard houden
de drie genoemde beleidsterreinen rekening met sectorale ontwikke-
lingen.

Voor de waterhuishouding zijn niet alleen de bestemmingen die in het
kader van de ruimtelijke ordening aan wateren zijn toegekend van
belang, maar ook de ruimtelijke bestemmingen van het land. Dit geldt
sterker voor de regionale wateren, inclusief het grondwater, dan voor de
grote rijkswateren. Voor de regionale wateren is het provinciale
streekplan richtinggevend voor de functies van de waterhuishoudkundige
systemen. Indien vanuit de waterhuishouding een ruimtelijke
bestemming die in het streekplan aan een gebied is toegekend,
ongewenst of onhaalbaar is, dient dit beargumenteerd in het waterhuis-
houdingsplan te worden aangegeven. De voorbereiding voor de
eventueel hieruit volgende herziening van het streekplan kan het beste
samengaan met de procedure van het vaststellen van het waterhuishou-
dingsplan, zodat de uiteindelijke keuze op politiek niveau kan plaats-
vinden met inachtneming van alle belangen. Omgekeerd geldt dit ook
voor functies die in het waterhuishoudingsplan zijn vastgelegd en die
vanuit het gezichtspunt van de ruimtelijke ordening niet gewenst of
onmogelijk zijn.
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In alle gevallen worden functies voor waterhuishoudkundige systemen
in het waterhuishoudingsplan aangegeven.

Voor het nationale beleid is deze wisselwerking overigens ook van
toepassing. De nog uitte brengen Structuurschets landelijke en stede-
lijke gebieden en de derde Nota waterhuishouding worden op dezelfde
manier op elkaar afgestemd als het streekplan en het provinciaal water-
huishoudingsplan.

De uitvoering van het beleid gericht op functies van waterhuishoud-
kundige systemen brengt uiteraard een gebiedsgerichte aanpak met zich
mee. Alle bij het gebied en de betreffende functies betrokken instanties
en particulieren kunnen hun beschikbare instrumenten en middelen het
meest effectief in onderling overleg inzetten.

Door zowel lokale, regionale als landelijke ontwikkelingen in de bij de
waterhuishouding betrokken belangen, zal regelmatige herziening van de
functies en het hierop gerichte beheer nodig blijven.

4.2.3 Belangrijkste functies binnen de planperiode

Inleiding
De aanduiding van de functies is gebaseerd op de tweede Nota water-

huishouding en op het Rijkswaterkwaliteitsplan. Aanpassingen zijn
gemaakt na een inventarisatie van de ontwikkelingen per regio en van
landelijke ontwikkelingen in de bij het waterbeheer betrokken belangen.
Ook is rekening gehouden met de Vierde nota over de ruimtelijke
ordening67, het Nationaal Milieubeleidsplannen het Natuurbeleidsplan18.
Allereerst zal in het algemeen worden ingegaan op de punten waar het
rijksbeleid zal moeten doorwerken in de waterhuishoudingsplannen en de
beheersplannen. Vervolgens zal specifiek worden ingegaan op de
functies van het waterhuishoudkundig hoofdsysteem.

Doorwerking van het rijksbeleid in het algemeen
In de Vierde nota over de ruimtelijke ordening67 krijgt het aspect

Nederland-Waterland een bijzonder accent. Via twee assen door
Nederland moet de kwaliteit van de ruimte worden versterkt, gericht op
de functies watervoorziening, natuur, toerisme, recreatie en transport. De
ene as loopt diagonaal van het Lauwersmeer naar het zuidwestelijke
Deltagebied; de andere as betreft het centrale rivierengebied. Het betreft
voor het merendeel wateren van het waterhuishoudkundig hoofdsysteem
en daarnaast delen van laag-Nederland. Kerngebieden hierbinnen zijn de
grote wateren in het IJsselmeergebied en de Delta, de laaggelegen,
«natte» gebieden in Friesland en west-Nederland, de Rijn- en
Maastakken en de IJssel, inclusief hun oevers en uiterwaarden. Tot de
ruimtelijke hoofdstructuur van ons land rekent de Vierde nota over de
ruimtelijke ordening67 onder andere de grote wateren, de grote rivieren
en andere hoofdvaarwegen. Tot de eerste categorie behoren de
Waddenzee en de Oosterschelde als «grote wateren met zeer hoge
natuurwaarden». Het rijksbeleid voor de Waddenzee is vastgelegd in de
nota over de hoofdlijnen voor de ontwikking van de Waddenzee70. Het
Natuurbeleidsplan18 sluit bij deze beleidsnota's aan met de ecologische
hoofdstructuur. De ecologische hoofdstructuur is op één punt uitgebreid:
de Noordzeekust.

De functie natuur in genoemde gebieden neemt toe in de planperiode.
In de twee assen die genoemd worden in de Vierde nota over de ruimte-
lijke ordening67 neemt ook de recreatie toe. In de uiterwaarden gaat de
toename van zowel natuur als recreatie ten koste van andere functies,
met name de landbouw, door plaatselijke onttrekking van landbouwgrond
of door extensivering van agrarisch grondgebruik. Ook de winning van
zand en klei in de uiterwaarden neemt af. Voor de transportfunctie wordt
de indeling in hoofdtransportassen, hoofdvaarwegen en nevenvaarwegen
van het tweede Structuurschema verkeer en vervoer aangehouden. Op
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de hoofdtransportassen moet vierbaksduwvaart mogelijk zijn, op de Waal
zesbaksduwvaart. Het vervoer over water zal in het algemeen toenemen.
Een sterke toename van de functie watervoorziening regio wordt niet
voorzien,

De Vierde nota over de ruimtelijke ordening noemt expliciet de volgende functies voor de
rijkswateren: bevorderen en afstemmen van recreatie en natuur in het IJsselmeer grenzend
aan de Friese zuidrand; afstemmen van de functies regionale watervoorziening, strategische
drinkwatervoorraad, recreatie en natuur van het IJsselmeer; behoud en bevorderen van de
natuurfunctie van het Markermeer; afstemming op recreatie en het openhouden van de
mogelijkheid tot inpoldering; bevorderen van natuur en recreatie in het IJ meer en Gooimeer
in verband met de nabijheid van Amsterdam; afstemmen van de functies recreatie, natuur en
transport in het deltagebied en veiligstellen van natuurontwikkeling in de Voordelta een
kustbeschermende functie van dit gebied; bevorderen en afstemmen van recreatie en natuur
in de noordelijke Maasvallei en Maasplassen. Het Gooimeer-IJmeer is een van de gebieden
waarvoor geïntegreerd gebiedsgericht ruimtelijk en milieubeleid wordt geformuleerd ten
behoeve van een bijzondere functie.

Het Natuurbeleidsplan18 sluit.hierbij aan. In de planperiode worden projecten uitgevoerd
ten behoeve van de natuurfunctie van IJsselmeer en Randmeren, Haringvliet, Hollandsen
Diep en Biesbosch, de uiterwaarden van de grote rivieren en de Maasvallei; eveneens
worden projecten uitgevoerd ten behoeve van het functioneren van het ecosysteem
Waddenzee in relatie met de diverse andere functies en het eventueel instellen van
beschermde gebieden in de kustzone van de Noordzee.

Ook voor de regionale wateren zal in het kader van de waterhuis-
houding uitwerking worden gegeven aan het gebiedsgerichte beleid dat
is verwoord in de Vierde nota over de ruimtelijke ordening67 en het
Nationaal Milieubeleidsplan75, en aan de projecten die zijn genoemd in
het Natuurbeleidsplan18. Dit geldt uiteraard ook voor de functievast-
legging. De functies die aan regionale wateren worden toegekend,
dienen te passen in de ruimtelijke visie verwoord in de Vierde nota over
de ruimtelijke ordening en de ecologische hoofdstructuur zoals voorge-
steld in het Natuurbeleidsplan. Uitwerking van het geïntegreerd beleid op
het gebied van ruimtelijke ordening en milieu voor de gebieden die
genoemd worden in de Vierde nota over de ruimtelijke ordening, zal door
de betrokken overheden geschieden in plannen van aanpak, daarbij
gebruikmakend van de bestaande planfiguren als streekplan, provinciaal
milieubeleidsplan en provinciaal waterhuishoudingsplan.

In de Vierde nota over de ruimtelijke ordening worden de volgende gebieden en functies
genoemd: afstemmen en bevorderen van natuur en recreatie in het Friese merengebied en
overig zuidwest-Friesland, afstemming met landbouw in het Friese veenweidegebied, bevor-
deren van de ecologische structuur; afstemmen en bevorderen van natuur en recreatie in
noordwest-Overijssel; bevorderen van natuur en recreatie in het Groene Hart van Holland en
het Utrechtse veenweidegebied, creëren van een doorgaande vaarroute tussen IJsselmeer
en Delta, ontwikkelen ecologische structuur en kerngebieden; behoud en herstel van natuur
in beken en beekdalen in Noord-Limburg en oost- en midden-Brabant, bevorderen van de
recreatie, afstemming met landbouw; herziening van de landbouw in de Gelderse Vallei in
relatie met verbetering van de bovenloop van beken en met het Gooimeer en het Eemmeer;
verbeteren van de natuurfunctie van beekdalen in noord-Nederland, Twente en de
Achterhoek; strategische watervoorraden (vooralsnog worden hiervoor genoemd: Wester-
wolde, Drenths Plateau, Salland, Veluwe, IJsselmeer, Utrechtse Heuvelrug, Hollandse en
Zeeuwse duinen, Zoommeer, Brabantse zandgronden west van Uden-Deurne, Zuid-Limburg).
Geïntegreerd gebiedsgericht beleid afgestemd op bijzondere functies, wordt geformuleerd
voor het Friese veenweidegebied, het Groene Hart van Holland, de Peel, de Gelderse vallei,
het Drenths Plateau en het Limburgs heuvelland.

In het Natuurbeleidsplan staan de gebieden waarvoor in de planperiode concrete
projecten worden uitgevoerd ten behoeve van de functie natuur, die een directe relatie
hebben met de waterhuishouding van regionale wateren. Dit zijn: het Friese veenweide-
gebied in verband met de afstemming tussen landbouw en natuur; de Wieden en
Weerribben; Waterland, het Groene Hart van Holland en de Vechtplassen; het Kromme
Rijngebied; beekdalen in midden-Brabant; de Tjonger en Linde vallei; het Reestdal;
beekdalen in Twenthe en de Achterhoek; de Veluwerand en Hierdense beek; noord-
Drenthe; kwelzones langs de Utrechtse Heuvelrug; beken in het Limburgse heuvelland; de
kustduinen en binnenduinrand; regeneratie van hoogvenen.
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WETTELIJKE WATERKWALITEITSDOELSTELLINGEN
Functiegerichte waterkwaliteitsdoelstellingen binnen de planperiode voor het waterhuishoudkundig
hoofdsysteem

Legenda

Ecologische doelstelling
middelste en hoogste nh

van
hoogste niveau

Water bestemd voor de
bereiding van drinkwater

• Water voor karperachtigen

Water voor zalrnachtigen

Water voor schelpdieren

Zwemwater

Gooimeer en Drontermeer en
Eemmeer Veluwemeer TwentfiekanalenAmsterdam-RijnkanaaK

en Noordzeekanaal

Benedenriviere
noord

Benedenrivieren
zuid

cheldex
esterscrrelde
revelingen
eer?e1vteer

Zeeuwse kanalen
Figuur 4.2:

Er bestaan vijf bijzondere functies die
waterkwaliteitsbeheerders op grond van de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren aan
wateren kunnen toekennen, te weten drink-
water, zwemwater, water voor karperach-
tigen, water voor 2almachtigen en schelp-
dierwater. Daarnaast worden ook ecolo-
gische doelstellingen aangegeven die hoger
zijn dan de algemene milieukwaliteit.

Aan elk van deze functies zijn bepaalde
kwaliteitseisen verbonden.

De figuur is een uitvloeisel van de Wet op
de waterhuishouding, die bepaalt dat in
deze nota voor de wateren van het water-
huishoudkundig hoofdsysteem de
bijzondere functies dienen te worden aange
geven.

Grens / Mas
Julianatóanaal en

an aal

Toelichting:
De zwemwaternorm geldt niet voor de gehele in de tabel
genoemde wateren, maar alleen op die plaatsen waar
ook daadwerkeüjk wordt of zal worden gezwommen.
De drinkwaternorm geldt voor die delen van de wateren,
die relevant zijn voor de kwaliteit bi] het innamepunt.
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Bij het geïntegreerd gebiedsgerichte beleid voor de ruimtelijke herin-
richting van de Gelderse Vallei en Veluwe dient niet alleen rekening te
worden gehouden met de kwaliteit van deze gebieden zelf, maar ook met
de natuur- en recreatiefunctie van de Randmeren die water uit deze
gebieden ontvangen. Hiervan is mede afhankelijk het bereiken van de
algemene milieukwaliteit in het Eemmeer, Gooimeer en Urineer, toename
van de recreatiefunctie van Umeer en Veluwemeer en toename van de
natuurfunctie in Gooimeer, Eemmeer en Veluwemeer.

Voor de functies van grondwater gelden de volgende aanwijzingen.
Grondwater van goede kwaliteit wordt steeds schaarser. Met deze
grondstof moet zuinig worden omgesprongen. Daarom mogen aan
grondwater alleen functies worden toegekend die samenhangen met
hoogwaardig gebruik. Hieronder vallen grondstof voor de drinkwaterbe-
reiding en voor industriële doeleinden waarvoor water met een constant
goede kwaliteit vereist is. Ook vallen hieronder de functies voor terre-
strische en aquatische ecosystemen (betreft grondwaterpeilen, -stroming
en kwaliteit), bebouwing en duurzaam agrarisch gebruik (grondwater-
peilen). De functies koelwater en beregeningswater voor grasland vallen
niet onder hoogwaardig gebruik. Verschillende belangen met
hoogwaardig gebruik kunnen onderling concurrerend zijn. De afweging
tussen deze belangen onderling moet per gebied worden gemaakt en
vormt een onderdeel van de provinciale grondwaterplannen die opgaan
in de waterhuishoudingsplannen.

Het waterhuishoudkundig hoofdsysteem

De belangrijkste functies van het waterhuishoudkundig hoofdsysteem
staan in tabel 4.1. De hieraan gekoppelde wettelijke waterkwaliteitsdoel-
stellingen (uitgezonderd de ecologische doelstelling) zijn in figuur 4.2
weergegeven. De ruimtelijke afweging van deze functies vindt plaats in
de nog uit te brengen Structuurschets stedelijke en landelijke gebieden,
die in 1991 wordt uitgebracht.

Het beleid voor functiegerichte waterkwaliteitsdoelstellingen en ecolo-
gische doelstellingen zoals verwoord in het Indicatief meerjarenpro-
gramma water 1985-19894\ blijft van kracht. Ook voor de in het Rijks-
waterkwaliteitsplan46 toegekende waterkwaliteitsdoelstellingen die in
deze nota worden herhaald, blijft het bestaande beleid gelden.

Na uitvoering van het omvangrijke maatregelenpakket ter bestrijding
van.de verontreiniging zowel in binnen- als buitenland kan een aanzien-
lijke verbetering van de waterkwaliteit worden verwacht. Dit houdt in dat
functies die hier in sterke mate van afhangen, wat de waterkwaliteit
betreft beter kunnen worden vervuld. In tabel 4.1 is voor alle belangrijke
functies van het waterhuishoudkundig hoofdsysteem nagegaan of in
1995 een toename, afname of gelijkblijven wordt verwacht ten opzichte
van 1985. Het betreft hier verwachtingen over de werkelijke functie en
niet over de potenties van het waterhuishoudkundig systeem voor een
bepaalde functie. Indien in de tabel staat aangegeven dat de functie in
de planperiode toe- of afneemt, kunnen zowel autonome ontwikkelingen
binnen de sector hiervoor verantwoordelijk zijn, als wensen vanuit het
landelijke beleid. Indien bij een water voor een bepaalde functie niets
staat ingevuld, is deze functie voor dat water in de planperiode niet van
groot belang of is de functie vanuit het waterbeheer niet gewenst. Per
functie wordt dit hieronder toegelicht. Toe- of afname van de functie
volgens de tabel heeft geen betrekking op de waterkwaliteitsdoelstelling,
maar op de omvang of intensiteit van de functie zelf. Zo slaat toe- of
afname bij de functie drinkwater op de hoeveelheid onttrokken water, bij
recreatie op het aantal recreanten en bij koelwater op de gebruikte
koelcapaciteit van oppervlaktewater.
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10 Recreatievaart

Drinkwater
De drinkwatersector dient voldoende grond- en oppervlaktewater ter

beschikking te hebben van een kwaliteit die voldoet aan de wettelijke
normen. Dit is van belang voor de volksgezondheid. Een belangrijke eis is
de zekerheid waarmee voldoende goed drinkwater kan worden geleverd.
Zowel oppervlaktewater dat direct wordt onttrokken en gebruikt voor de
drinkwaterbereiding, als oppervlaktewater dat via oeverinfiltratie en
duininfiltratie wordt benut, dienen te worden beschermd.

De groeiende behoefte aan drinkwater en de tegelijkertijd toenemende
problemen bij gebruik van grondwater vanwege de verdroging van lande-
lijke gebieden en de verontreiniging van het grondwater, zullen ertoe
leiden dat er lokaal meer oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening
zal moeten worden ingezet. Dit is aangegeven voor de Nederrijn, de Lek,
de Maas en het IJsselmeer. Het Veluwemeer heeft de kwaliteitsdoel-
stelling «water bestemd voor de bereiding van drinkwater», vanwege het
grote aandeel in het bij Bremerberg gewonnen grondwater. Ongeveer
eenderde deel hiervan is afkomstig uit het Veluwemeer. De Twenteka-
nalen krijgen de kwaliteitsdoelstelling «water bestemd voor de bereiding
van drinkwater», omdat uit het bovenpand water wordt onttrokken voor
de voorziening van Enschede. Het Lateraalkanaal krijgt de drinkwater-
functie in de volgende planperiode vanwege een toekomstige onttrekking
bij Panheel. Bij het Gooimeer en het Eemmeer wordt ingespeeld op
mogelijke toekomstige winning van oeverfiltraat.

Water voor karperachtigen, zalmachtigen en schelpdieren
Nieuw ten opzichte van het bestaande beleid is de doelstelling «water

voor zalmachtigen» voor de Rijntakken, de IJssel, de Maas en de zuide-
lijke benedenrivieren. Voor de Grensmaas wordt de functie in het
komende Beheersplan voor de rijkswateren vastgelegd, met vijf jaar als
streeftermijn. Voor de overige riviertakken is 2000 het streefjaar. De
haalbaarheid voor de Grensmaas is afhankelijk van sanerings- en kwanti-
teitsmaatregelen in België. Met het aanduiden van deze functies wordt
ingespeeld op het gewenste ecologische herstel van de rivieren en inter-
nationale afspraken in het kader van het Rijn- en het Noordzee-actiepro-
gramma.

De schelpdierteelt in de Oosterschelde zal ongeveer gelijk blijven en in
het Grevelingenmeer toenemen. Met name in de Oosterschelde mag
deze de natuurfunctie niet schaden. De schelpdiervisserij in de
Waddenzee blijft gehandhaafd, afgestemd op de overige functies van het
gebied.

Overige beroepsvisserij
Een verbetering van de kwaliteit van water en sediment in de Wester-

schelde en de Eems-Dollard zal leiden tot het toenemen van de beroeps-
visserij. Ook de visserij in het Grevelingenmeer zal toenemen. De veront-
reiniging van de bodem van het Ketelmeer is een belemmering voor de
beroepsvisserij. Het Ketelmeer kan gezien vanuit de waterhuishouding
deze functie pas krijgen na sanering van de waterbodem.

Zwemwater, oeverrecreatie, sportvisserij en recreatievaart
Er worden maatregelen getroffen ter verbetering van de verontreini-

gings- en eutrofiëringssituatie. Toename van de recreatiefuncties zal
mede hierdoor plaatsvinden. In deze sector wordt voor de planperiode
een groei voorzien.

Voor de recreatie dienen op daartoe aangewezen plaatsen oevers
zowel vanaf het water als vanaf het land bereikbaar te zijn en moeten
aanlegplaatsen en doorgaande toerwegen voor de recreatievaart worden
onderhouden of gecreëerd. De ontwikkeling van de mogelijkheden voor
de watersport in «Nederland-Waterland» krijgt een sterk accent in de
Vierde nota over de ruimtelijke ordening.
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Op de rivieren die als hoofdtransportas fungeren, zal de recreatievaart
niet mogen toenemen. De toename van recreatie in het benedenrivieren-
gebied-zuid is niet gewenst voor de Biesbosch. Gezien de natuurfunctie
van dit gebied is de huidige recreatiedruk al hoog. Ook op en aan het
Zwarte Water en Zwarte Meer, het Eemmeer, de Oosterschelde en de
Waddenzee dient vanwege de natuurfunctie de recreatie zich te stabili-
seren.

Natuur en landschap en ecologische doelstelling van middelste en
hoogste niveau

Voor oppervlaktewateren met een belangrijke natuurwaarde dienen,
zoals reeds verwoord is in het Indicatief meerjarenprogramma water
1985-1989, ecologische doelstellingen van een hoger niveau dan de
algemene milieukwaliteit te worden nagestreefd. Dit kan een doelstelling
zijn van het middelste niveau voor wateren met belangrijke andere
functies naast de natuurfunctie, of een doelstelling van het hoogste
niveau voor belangrijke natuurgebieden. Een belangrijke aanzet hiervoor
geeft de nota van de Commissie uitvoering Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren Ecologische normdoelstellingen voor Nederlandse opper-
vlaktewateren10. Ecologische doelstellingen zijn en worden per water of
watertype verder uitgewerkt. Diverse Wateren van het waterhuishoud-
kundig hoofdsysteem hebben een belangrijke natuurfunctie (onder
andere als wetlands en staatsnatuurmonument) en maken deel uit van de
ecologische hoofdstructuur. Daarom wordt aan deze wateren een ecolo-
gische doestelling van een hoger niveau dan de algemene milieukwaliteit
toegekend. Aan de Oosterschelde en de Waddenzee wordt de ecolo-
gische doelstelling van het hoogste niveau toegekend.

Regionale watervoorziening
De technologische ontwikkelingen in de land- en tuinbouw leiden tot

steeds nauwkeuriger geformuleerde wensen voor het peilbeheer van
grond- en oppervlaktewater en de hoeveelheid en kwaliteit van het
aangevoerde water. Voor diverse teelten maakt men in toenemende mate
gebruik van regen- of leidingwater. Berekeningen wijzen uit dat de
oppervlakte cultuurgrond in Nederland in 2005 met in totaal 150 000
hectare zal zijn afgenomen ten opzichte van 1985; er wordt vanuit
gegaan dat 150 000 - 300 000 hectare cultuurgrond die vrijkomt door
opheffing van bedrijven, zal worden gebruikt voor bedrijfsvergroting17.
Tuinbouw in de open grond en onder glas neemt daarentegen toe.
Beregening op grasland stagneert omdat deze doorgaans onrendabel is.
Er wordt uitgegaan van een ongeveer gelijkblijvende vraag naar water
aan het hoofdsysteem.

Koelwater voor elektriciteitscentrales, en waterkracht
De elektriciteitsproduktie neemt toe. Dit leidt echter niet automatisch

overal tot een grotere behoefte aan koelcapaciteit in de binnenwateren.
In tabel 4.1. staan de toe- en afname van de benodigde koelcapaciteit in
1998 weergegeven ten opzichte van 1987. Het afwijkende jaar 1998 is
gekozen omdat dit het laatste jaar is waarvoor de sector in haar Elektrici-
teitsplan 1989-199832 de omvang en plaats van de elektriciteitsproduktie
heeft vastgelegd. Uit dat plan blijkt een duidelijke tendens om het basis-
lastvermogen meer te concentreren op lokaties aan de grote kustwa-
teren. Het gevolg hiervan is dat de warmtelozingen op de binnenwateren
zullen afnemen, hetgeen spoort met het beleid dat is verwoord in de
tweede Nota waterhuishouding. De koelcapaciteit van de Fries-Groningse
kanalen, het Amsterdam-Rijnkanaal, het Noordzeekanaal, de Amer, de
Donge, de Maas, de IJssel en de Waal bij Nijmegen was, uitgaande van
de in 1987 opgestelde maximale vermogens, tijdens een droge periode
inderdaad te gering voor de geloosde hoeveelheid warmte. De verwachte
reductie in de gevraagde koelcapaciteit in 1998 ten opzichte van 1987,
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Tabel 4.1 Belangrijkste functies van en waterkwaliteitsdoelstellingen voor het waterhuishoudkundig hoofdsysteem (zie paragraaf

Kwaliteitsdoelstellingen en functies
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Boven-Rijn o o a + ~ o + o + 0 _
Waal o o a + „ o + o - + o -
Neder-Rijn en Lek tot Schoonhoven o + o a 4 - O O + D + + o ~ ,

Grensmaas o o o o + - o + o + O -
Bevaarbare Maas en Maasplassen o + o a o + + o + o ~ + - + . o —
Julianakanaal en Lateraalkanaal a O o + +

IJssel o o o a o + + Q + O — ' + o
Twenthekanalen o o o o o o o o
Zwarte Water en Zwarte Meer o o O O 0 + + o o -
Ketelmeer a o 4 4 + 4 + 0 + o 4

IJsselmeer 0 + 0 + •- + + <> + + — • + 0 +
Markermeer en IJmeer o o + + + 0 + 0 + 0 0
V e l u w e m e e r , D r o n t e r m e e r , W o l d e r w i j d , 0 0 0 + + + 0 + 0 O O ~
N u l d e r n a u w
G o o i m e e r , E e m m e e r , I M i j k e r k e r n a u w o a o o 0 0 0 + 0 0 0 -

A m s t e r d a m - R i j n k a n a a l , N o o r d z e e k a n a a l O O ' O 0 0 0 0 0 0 +

B e n e d e n r i v i e r e n n o o r d 1 o 0 0 0 0 0 — + 00
Benedenrivieren midden2 0 0 O + 0 0 + 0 - •+ 0 0
Benedenrivieren zuid3 o + o a .+ + + 0 + 0 — + o -

Oosterschelde 00 + 0 0 0 0 + + o
Westerschelde o O O 0 0 + + — . + o —
Grevelingenmeer o + + + + + +
Veerse Meer o + + + O+ 00
Krammer-Volkerak/Zoommeer 0 0 0 0 0 0 + + + o
Zeeuwse kanalen o o o o o + 0 0

Waddenzee co O 0 O Ö Ö + s 0 0
Eems-Dollard 0 O + + + +' + + " Q
Noordzee o O 0 + + 0 + + + +

Verklaring:
<» = ecologische doelstelling van het hoogste niveau
+ = functie neemt toe in 1995 ten opzichte van 1985/ kwaliteitsdoelstelling binnen de planperiode
0 = functie blijft gelijk/kwaliteitsdoelstelling binnen de planperiode
- = functie neemt af in 1995 ten opzichte van 1985
a = kwaliteitsdoelstelling voor volgende planperiode

Opmerkingen:
1 Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maas, Caland-, Beer- en Hartelkanaal
2 Oude Maas, Spui, Lek vanaf Schoonhoven, Dordtse Kil, Wantij, Noord, Hollandse IJssel, Boven- en Beneden-Merwede
3 Haringvliet, Hollandsch Diep, Donge, Biesbosch, Amer, Bergsche en Afgedamde Maas, Heusdensch Kanaal en Zuiderdiep
4 Afhankelijk van kwaliteit waterbodem en eventuele sanering

Voor toelichting op de tabel zie paragraaf 4.2.3

bron: Rijkswaterstaat
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11 Zandwinning in de Waddenzee

12 Recreatie (n de uiterwaarden heeft
zo zijn specifieke bekoring

zal de toestand verbeteren. In een periode van droogte is te verwachten
dat in het Bergumermeer, het Amsterdam-Rijnkanaal, het Noordzee-
kanaal, de Amer, de Donge, en de Maas niet aan de koelwaterbehoefte
kan worden voldaan. Onder deze omstandigheden dient derhalve de
elektriciteitsproduktie van centrales langs deze wateren daaraan te
worden aangepast. Voor de overige wateren vormt de gevraagde koelca-
paciteit, ook in droge perioden, geen probleem. De vanuit het water-
beheer gewenste maximale koelcapaciteit van het IJmeer is nog
onderwerp van studie. Energiewinning uit waterkracht neemt toe.

Beroepsscheepvaart
Het tweede Structuurschema verkeer en vervoer42 verdeelt de

bestaande vaarwegen in hoofdtransportassen, dat wil zeggen vaarroutes
met een belangrijke internationale distributiefunctie voor het goederen-
vervoer waar het internationale doorgaande verkeer zo min mogelijk
wordt gehinderd door het overige verkeer, hoofdvaarwegen, dat zijn
vaarwegen met een belangrijke nationale distributiefunctie, en neven-
vaarwegen. Er wordt een algemene toename voorzien van het goederen-
vervoer over water.

Afvoer water, ijs en sediment
Het waarborgen van de veiligheid van ons land tegen overstromingen

en het behoud van een geschikte leefomgeving zijn de belangrijkste
voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Eisen hierbij zijn onder
meer ongehinderde afstroming en beheersing van waterpeilen. Voor de
planperiode worden geen wezenlijke wijzigingen voorzien.

Winning van oppervlaktedelfstoffen
Het algemeen beleid ten aanzien van de winning van oppervlaktedelf-

stoffen is aangegeven in de Nota «Gegrond ontgronden»43. Vermindering
van de winning van oppervlaktedelfstoffen op het land bij een gelijkblij-
vende tot licht stijgende behoefte leidt tot een toenemende vraag naar
delfstoffen uit binnenwateren en de zee. De mogelijkheden in de binnen-
wateren en de uiterwaarden zijn echter beperkt, vanwege de ongewenste
effecten op natuur, landschap en andere ruimtelijke bestemmingen.
Zandwinning in zowel de zoete als zoute wateren dient zo veel mogelijk
samen te gaan met onderhoud en verruiming van de vaargeul om
effecten op het ecosysteem zo gering mogelijk te maken. De totale
behoefte aan zand uit het IJsselmeergebied voor de directe omgeving zal
gelijk blijven of licht toenemen. Winning zal zo veel mogelijk in de
vaargeul plaatsvinden. De behoefte aan grind bij afnemende winnings-
mogelijkheden in en langs de Maas wordt gedekt door import uit het
buitenland en door alternatieve materialen.

Landbouw op oevers en in uiterwaarden
De landbouw op de oevers en in de uiterwaarden van de rivieren

neemt af ten gunste van de functies recreatie en natuur, bos en
landschap, door plaatselijke onttrekking van landbouwgrond of door
extensivering van agrarisch grondgebruik.

4.3 Normering

4.3.1 Effectgerichte normstelling

In hoofdstuk 2 (paragraaf 2.3) is gesteld dat water dat precies aan de
basiskwaliteit voldoet, toxisch is voor veel waterorganismen. Tevens is in
het Indicatief meerjarenprogramma water 1985-198944 al aangegeven
dat met name ook gezien de effecten op de waterbodem de waarden van
de basiskwaliteit voor zware metalen en organische microverontreini-
gingen aanpassing behoeven. Voorts is het rijksbeleid erop gericht om
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tot een afgestemde normstelling te komen op het gebied van water,
bodem en lucht. In deze paragraaf zal op deze problematiek nader
worden ingegaan.

In het Indicatief meerjarenprogramma milieubeheer 1986-199062 is in
het algemeen de systematiek van de normstelling, zoals die in de
toekomst vorm zal worden gegeven, verwoord. Concrete invulling zal
geleidelijk totstandkomen. Hiervoor is de risicobenadering in het milieu-
beleid geïntroduceerd. Het uitgangspunt is dat ten aanzien van de
verschillende soorten milieu-risico's een zoveel mogelijk gelijke
benadering wordt toegepast. Met het oog daarop worden in de
toekomst, zoveel als mogelijk is, per type risico twee niveaus vastgesteld:
- het maximaal toelaatbare niveau waarboven het risico onaan-

vaardbaar is; dit geeft het maximum aan voor een te stellen milieukwa-
liteitseis of milieukwaliteitsdoelstelling: de grenswaarde;

- het niveau waaronder de risico's verwaarloosbaar zijn, de streef-
waarde.

Met de voor de bepaling van deze niveaus benodigde kwantitatieve
risicoschatting is tot nu toe nog nauwelijks ervaring opgedaan. Daarbij
speelt ook de beperkte beschikbaarheid van ecotoxicoiogische gegevens
een belangrijke rol. In de nota «Omgaan met risico's»68 is een aanzet
gegeven om tot zo'n risicoschatting te komen. Voor dertig stoffen is
momenteel onderzoek gaande en worden door een interdepartementale
werkgroep kwaliteitsdoelstellingen voor water en bodem op het niveau
van grenswaarden en streefwaarden voorbereid. Indien hiervan nog
tijdens de adviesronde met betrekking tot deze Nota resultaten
beschikbaar komen, zullen deze, als daar aanleiding toe is, tot
aanpassing van de normen in deze Nota leiden.

Naast deze op termijn wettelijk vast te stellen normen (grens- en
streefwaarden) kunnen in plannen, zoals de milieubeleidsplannen en de
derde Nota waterhuishouding, kwaliteitsdoelstellingen worden
vastgelegd, als voorlopers of als nadere invulling van kwaliteitseisen.
Deze hebben het karakter van een inspanningsverplichting (zie Indicatief
meerjarenprogramma water 1985-198944). Dit zal nu nader worden
uitgewerkt.

Uit een evaluatie52 53 van de huidige basiskwaliteit oppervlaktewater
(Indicatief meerjarenprogramma water 1985-198944) en de basiskwa-
liteit waterbodem, ook wel genoemd algemene milieukwaliteit water-
bodem (Milieuprogramma voortgangsrapportage 1989-199266) is naar
voren gekomen dat de beoogde doelstellingen niet worden bereikt. Voor
een aantal stoffen bleken de huidige normen te kunnen leiden tot kans
op nadelige effecten op reproduktie en groei van organismen. Verder is
uit de evaluatie gebleken dat mogelijk een veel groter aantal stoffen dan
tot nu toe werd gedacht, een potentiële bedreiging voor het aquatische
leven vormt. Tenslotte is gebleken dat de huidige doelstellingen voor
water en waterbodem niet op elkaar zijn afgestemd. Om deze redenen
wordt in deze nota een voorlopige nieuwe invulling van de algemene
milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000, voorheen de basiskwaliteit)
voor water en waterbodem gepresenteerd. Een schatting van de effecten
op het aquatische ecosysteem is daarbij maatgevend geweest. De
gegeven waarden liggen daarbij eerder op het niveau van een maximaal
toelaatbaar niveau, dan dat zij het karakter hebben van een uiteindelijke
streefwaarde. Daarmee wordt ook aangesloten op het in vorige indica-
tieve meerjarenprogramma's water geïntroduceerde begrip basiskwa-
liteit, dat immers een minimum beschermingsniveau beoogde te zijn.

Voor de effectiviteit van het beleid van alle betrokken overheden is het
belangrijk om termijnen te verbinden aan effectgerichte normstelling. Dit
betreft zowel de termijn waarop de kwaliteitsdoelstellingen bereikt dient
te zijn, als het tijdstip voor een tussentijdse toetsing die het mogelijk
maakt om het beleid tijdig bij te sturen.
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In verband hiermee is aan de in bijlage 1 gepresenteerde kwaliteits-
doelstelling voor water en de nieuwgevormde waterbodems als realise-
ringstermijn het jaar 2000 verbonden. Het betreft hier geen kwaliteits-
doelstellingen voor de waterbodem als geheel. Ter toetsing zullen de
gegevens worden gebruikt die in 1994 bij de voorbereiding van de vierde
Nota waterhuishouding beschikbaar zullen zijn. Hierbij zijn drie kantteke-
ningen te maken.

Ten eerste zal in die waterhuishoudkundige systemen waar de kwaliteit
beter is dan de geformuleerde kwaliteitsdoelstellingen, die kwaliteit
tenminste behouden moeten blijven (stand-still-beginsel). Dit houdt in
dat de kwaliteit van water en waterbodem niet significant mag verslech-
teren. De hier gepresenteerde waterkwaliteitsdoelstellingen mogen dus
niet worden opgevuld.

In de tweede plaats bestaat over de beheersingsmogelijkheden van
enkele stoffen (bijvoorbeeld PAK's en PCB's) nog onzekerheid, waardoor
voorshands enige twijfel blijft bestaan over het halen van de kwaliteits-
doelstellingen voor die stoffen.

Ten derde is voor bestrijdingsmiddelen en nutriënten een beleid
ontwikkeld en in voorbereiding om het gebruik terug te dringen. Dit
beleid is en wordt geformuleerd in het kader van de Structuurnota
Landbouw", Nationaal Milieubeleidsplan75, nota Milieucriteria ten
aanzien van stoffen ter bescherming van bodem en grondwater71 en het
Meerjarenplan Gewasbescherming16. De inspanningsverplichting in het
kader van de onderhavige nota heeft dezelfde reikwijdte als die uit
genoemde beleidsdocumenten. Een reductie van de belasting van het
oppervlaktewater en grondwater wordt in de komende jaren dan ook
verwacht.

Het beleid zal er in zijn algemeenheid op gericht dienen te zijn de
algemene milieukwaliteit in de planperiode zoveel mogelijk te benaderen.
De daartoe vereiste maatregelen zijn in hoofdstuk 5 aangegeven.

4.3.2 Relatie tussen effectgerichte normstelling en beleid ten aanzien
van sanering van waterbodems en de berging van baggerspecie

Naast het brongerichte beleid en de doelstellingen voor de algernene
milieukwaliteit worden voor de praktische uitvoering van het waterbo-
demsaneringsbeleid en het baggerspecfebeleid aanvullende richtlijnen
nodig geacht.

Het saneringsbeleid en het baggerspeciebeleid hangen nauw samen
met de kwaliteit van de waterbodem. In het Milieuprogramma voort-
gangsrapportage 1989-199266 is een eerste aanzet gegeven voor een
samenhangende visie op Ket brongerichte beleid, de kwaliteitsdoelstel-
lingen, het saneringsbeleid voor waterbodems en het baggerspecie-
beleid, onder verwijzing naar een verdere uitwerking in de derde Nota
waterhuishouding.

De ontwikkelingen met betrekking tot de effectgerichte normstelling,
zoals geschetst in het voorgaande, maken een verdere concretisering
mogelijk. In figuur 4.3 zijn de relaties tussen de algemene milieukwaliteit,
de signaleringswaarde en de toetsingswaarde waterbodem in beeld
gebracht. Daarbij is de relatie met het beleid ten aanzien van de water-
bodemsanering en de baggerspecieberging aangegeven.

Als toelichting op de figuur dient het volgende te worden vermeld: .
- het brongerichte beleid (Blok I) berust conform het Indicatief

meerjarenprogramma water 1985-198944 op sanering bij de bron met
behulp van de beste bestaande en best uitvoerbare technieken (B.B.T.
en B.U.T.). Voor een nadere invulling van dit beleid wordt verwezen
naar hoofdstuk 5 (scherm 1);

- de algemene milieukwaliteit (Blok II) kent een minimum bescher-
mingsniveau (kwaliteitsdoelstelling 2000) en een streefwaardeniveau
waarop de risico's verwaarloosbaar worden geacht. De algemene
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milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000) kan op termijn worden
vervangen door wettelijke grenswaarden met een vastgestelde termijn
waarbinnen de kwaliteit gerealiseerd moet zijn.

In paragraaf 4.3.4 worden de achtergronden voor de invulling van de
algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000) uiteengezet. De op
elkaar afgestemde getalswaarden voor water, zwevend stof en water-
bodem, alsmede nadere informatie over meting en toetsing, zijn met een
toelichting opgenomen in bijlage 1.

Voor de streefwaarden geldt dat deze zowel afgestemd dienen te zijn
op het aquatisch milieu als op de droge bodem. Momenteel kunnen nog
geen voldoende onderbouwde streefwaarden worden geformuleerd.
Voorlopig kunnen de referentiewaarden voor de multifunctionele bodem,
die opgenomen zijn in het Milieuprogramma voortgangsrapportage
1988-199165, als streefwaarden dienen.

Het gegeven dat deze referentiewaarden voor verschillende stoffen
ruimer zijn dan de algemene milieukwaliteit van waterbodems, maakt
duidelijk dat nader onderzoek noodzakelijk is. In dit verband wordt
verwezen naar het onderzoek genoemd in paragraaf 4.3.1.

- voor het waterbodemsaneringsbeleid (Blok III) wordt een signale-
ringswaarde gegeven. Deze waarde is te vergelijken met de rol die de
C-waarde in de bodemsanering vervult. Indien deze waarde wordt
overschreden, is onderzoek naar de noodzaak van sanering urgent. De
getalswaarden zijn met een toelichting opgenomen in bijlage 1.

Voor de berging van baggerspecie (Blok IV) worden vijf categorieën
onderscheiden:
- specie van een kwaliteit gelijk aan of slechter dan de signalerings-

waarde voor de waterbodem moet onder «strenge IBC-voorwaarden»
worden geborgen. Dit betekent gecontroleerde deponie op het land of
in diepe putten onder water;

- specie van een kwaliteit gelegen tussen de signaleringswaarde en de
toetsingswaarde dient onder toepassing van IBC-criteria gecontroleerd
te worden geborgen. In het algemeen zal dit deponie in daartoe
geschikte putten onder water of in lokale depots betekenen.
Uitgangspunt is beperking van de verspreiding van deze specie naar
schonere gebieden, inclusief grondwater. Bij de bepaling van de
bergingscondities dienen daarom de mogelijke effecten op het
aquatisch milieu en het grondwater zorgvuldig te worden beschouwd.
Naarmate de specie sterker is verontreinigd, zullen hogere eisen aan
deze gecontroleerde deponie moeten worden gesteld. Bij de afweging
zullen onder meer de volgende aspecten een rol dienen te spelen: al
dan niet gebiedseigen specie, de mate van overschrijding en het aantal
stoffen, de aard van de stoffen (zwarte-lijst of overige), het uitzicht op
structurele verbetering van de waterbodem enzovoort. De criteria zijn
nog in ontwikkeling;

- specie van een kwaliteit gelegen tussen de toetsingswaarde en de
algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000) kan afhankelijk
van de lokale situatie onder bepaalde voorwaarden in het water worden
verspreid of toegepast. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat geen
verslechtering mag optreden van de kwaliteit van de waterbodem in
het betreffende gebied;

- specie van een kwaliteit gelijk aan of beter dan de algemene milieu-
kwaliteit waterbodem (kwaliteitsdoelstelling 2000) kan in het aquatisch
milieu worden verspreid. Ook hierbij geldt dat geen verslechtering mag
optreden;

- specie die voldoet aan de streefwaarden, kan zonder problemen op
het land of in het water worden gebruikt of verspreid.

Voor de gehanteerde begrippen en de getalswaarden (zie figuur 4.3)
dient het volgende ter toelichting.
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Signaleringswaarde
De signaleringswaarden komen grotendeels overeen met de getals-

waarden van de grens tussen klasse 3 en 4 van het oorspronkelijke
classificatiesysteem voor de benedenrivieren. Voor nikkel, lood, chroom
en arseen zijn de waarden verruimd, omdat gezien de niveaus voor de
algemene milieukwaliteit bij de oude waarde niet gesproken kon worden
van een ernstig risico voor mens en milieu. Overigens is de ecotoxicolo-
gische relevantie van de signaleringswaarde beperkt doordat ook
beneden deze waarde duidelijk nadelige effecten optreden.

Toetsingswaarde
Het baggerspeciebeleid is erop gericht zoveel mogelijk de verspreiding

van de meest verontreinigde baggerspecie tegen te gaan. Zou de
algemene milieukwaliteit worden gekoppeld aan het gecontroleerd
bergen van baggerspecie, dan zou met name de huidige waterbodem-
kwaliteit voor PAK's en PCB's er toe leiden dat voor vrijwel alle bagger-
specie (ook de licht verontreinigde) gecontroleerd bergen noodzakelijk
wordt. Niet alleen zou dit praktisch onmogelijk zijn, maar ook het milieu-
rendement van een dergelijk stringent beleid valt te betwijfelen.

De toetsingswaarde is dan ook een belangrijk - zij het tijdelijk -
element van het baggerspeciebeleid, gericht op het tegengaan van
verspreiding van de meest verontreinigde baggerspecie en het onder
voorwaarden tijdelijk toelaten van de verspreiding van licht verontrei-
nigde specie in het water. De voorwaarde daarbij is dat geen verslech-
tering mag optreden van de kwaliteit van de waterbodem in het betref-
fende gebied.

De getalswaarden van de toetsingswaarde zijn dan ook ontleend aan
gebieden die als «relatief» schoon kunnen worden beschouwd50. Voor
een aantal stoffen waarvoor het ecotoxicologische onderzoek tot hogere
waarden heeft geleid, is hierop een uitzondering gemaakt en zijn deze
waarden overgenomen. De numerieke invulling van de toetsingswaarde
baggerspecie is nog in discussie. Zoals gesteld in het Milieuprogramma
voortgangsrapportage 1989-199266 zullen ze worden afgestemd op
normstelling zoals deze in ontwikkeling is in het milieubeleid. De getals-
waarden zijn derhalve voorlopig van karakter.

Een van de aspecten die nader aandacht behoeft, is de methode van
analyseren van onder andere PAK's, PCB's (geldt ook voor de signale-
ringswaarde) en van organische stof.

Streefwaarden
Voor de streefwaarden geldt dat deze zowel afgestemd dienen te zijn

op het aquatische milieu als op de droge bodem. Momenteel kunnen nog
geen voldoende onderbouwde streefwaarden worden geformuleerd.
Voorlopig kunnen de referentiewaarden voor de multifunctionele bodem,
die opgenomen zijn in het Milieuprogramma voortgangsrapportage
1988-199165, als streefwaarden dienen.

4.3.3 Baggerspecie in zoute wateren

Voor het baggerspeciebeleid voor de zoute wateren is deze
categorie-indeling slechts zeer beperkt toepasbaar. Baggerspecie die
voldoet aan de streefwaarde, kan zonder milieuhygiënische restricties in
het zoute water worden gebracht. Voor de berging van specie met een
minder goede kwaliteit wordt voor de zoute wateren een apart beleid
geformuleerd.

Thans wordt een nieuw systeem toegepast voor de beoordeling van de
verspreidingsmogelijkheid van baggerspecie in de Noordzee, de
Waddenzee en de Westerschelde. Dit systeem omvat zowel een toetsing
van de kwaliteit van de specie als een toetsing van de jaarvracht aan
verontreinigingen die met de specie in zee wordt verspreid. Ingevolge het
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stand-still-beginsel komen de thans voor verspreiding toegelaten
gehalten en jaarvrachten overeen met de gehalten en jaarvrachten in
1986. Zowel de toegelaten gehalten als jaarvrachten worden in de loop
van de tijd aangescherpt.

Conform het Noordzee-actieprogramma is het beleid tot 1995 gericht
op het ten opzichte van 1985 halveren van de totale belasting aan
verontreinigingen in de Noordzee.

4.3.4 Invulling van de algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling
2000)

Met de basiskwaliteit (Indicatief meerjarenprogramma water
1985-198944) werd beoogd een zodanige kwaliteit van water, water-
bodems en oevers te definiëren, dat deze ter plaatse of elders:
- geen overlast (met name stank) voor de omgeving veroorzaken en er

niet vervuild uitzien;
- levenskansen bieden voor aquatische levensgemeenschappen

waarvan ook hogere organismen, zoals diverse vissoorten, deel uit
kunnen maken en tevens ecologische belangen buiten het water
(bijvoorbeeld vogels en zoogdieren die waterdieren consumeren)
beschermen;

- mogelijkheden bieden voor bepaalde vormen van menselijk gebruik
waarvoor geen specifieke waterkwaliteitsdoelstellingen gelden.

De gedachten hierachter zijn nog steeds geldig. Daarenboven kan het
volgende worden opgemerkt.

Op het niveau van de algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling
2000) dienen de verschillende ecosysteemcomponenten (producenten,
consumenten, afbrekers) aanwezig te zijn met een zekere soortendiver-
siteit. Systeemvreemde invloeden dienen geen sterfte te veroorzaken en
de voortplanting en groei van organismen van verschillende trofische
niveaus niet te hinderen. Waar dit voor het handhaven van de populatie
van een organisme noodzakelijk is, dienen migratiemogelijkheden
aanwezig te zijn. Stagnante wateren dienen doorgaans helder te zijn,
teneinde hogere waterplanten een kans te geven. Dominantie van
blauwalgen is ongewenst.

Passend in de algemene milieukwaliteit is het zoveel mogelijk aanwezig
zijn van systeemeigen kenmerken van watertypen. Deze kenmerken
kunnen betrekking hebben op factoren als stroming, peilvariaties, morfo-
logie en oeveropbouw. Daar waar deze kenmerken essentieel zijn voor
het watertype en de daarmee verbonden levensgemeenschap, dient
aantasting achterwege te blijven (bijvoorbeeld de watervoering bij
bronnen, beken, peilvariaties bij getijdewateren). De oever is een
integraal deel van het ecosysteem van het water. De rol als overgang van
land naar water dient vervuld te kunnen worden. Dit is zowel van belang
voor het land- als voor het waterecosysteem.

In het Indicatief meerjarenprogramma water 1985-198944 is de basis-
kwaliteit voor zware metalen en organische microverontreinigingen
slechts zeer gedeeltelijk onderbouwd en niet expliciet gebaseerd op een
effectgerichte benadering. Dit hield verband met onvoldoende kennis
over dosis-effect-relaties, waarbij met name ook de effecten van combi-
naties van stoffen zijn genoemd. Ofschoon de kennishiaten nog steeds
omvangrijk zijn, is bij de invulling van de algemene milieukwaliteit
(kwaliteitsdoelstelling 2000) een belangrijke stap gezet naar een meer
volwaardige ecotoxicologische onderbouwing52 53.

Voor zoute wateren is evenals in het Indicatief meerjarenprogramma
water 1985-1989 geen algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling
2000) afgeleid, met name door het gebrek aan ecotoxicologische
gegevens (zie paragraaf 4.3.5).

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 250, nrs. 1-2 87



De getalswaarden voor de parameters die van belang zijn voor de
zuurstofhuishouding en eutrofiëring, zijn in beperkte mate herzien ten
opzichte van de basiskwaliteit in het Indicatief meerjarenprogramma
water 1985-1989. Dit betreft met name het vervangen van de indica-
tieve fosfaat-norm voor stromende wateren door een jaargemiddelde
waarde op hetzelfde niveau (0,15 mg fosfaat per liter) als de zomerge-
middelde waarde voor eutrofiëringsgevoelige stagnante wateren; tevens
houdt deze herziening in het opnemen voor deze laatste categorie
wateren van een totaal-stikstofnorm.

De getalswaarden voor microverontreinigingen zijn vrij algemeen
herzien, met als motivering:

- de water- en waterbodemnormen op elkaar af te stemmen;
- de ecotoxicologische onderbouwing te verbeteren;
- de lijst van parameters te actualiseren.

De invulling van de algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling
2000) tracht zo goed mogelijk aan te sluiten bij de woordelijke
omschrijving van de oude basiskwaliteit: «Een zodanige kwaliteit dat
water, waterbodem en oevers levenskansen bieden voor aquatische
levensgemeenschappen waarvan ook hogere organismen deel uit kunnen
maken en tevens ecologische belangen buiten het water beschermen».
De ecotoxicologische vertaling hiervan is de «chronische NOEC» (No
Observed Effect Concentration), dat is de concentratie waarbij geen
effecten worden waargenomen in een langdurende laboratoriumtoets.
Zowel directe effecten op waterdieren als de gevolgen van ophoping via
de voedselketen zijn in beschouwing genomen.

Als er duidelijke aanwijzingen zijn dat meerdere, vrij algemeen voorko-
mende stoffen eenzelfde effect kunnen veroorzaken - met andere
woorden als er sprake is van additiviteit - is bij de afleiding van de
getalswaarden het gecombineerde effect van deze stoffen in rekening
gebracht. De hieraan ten grondslag liggende wetenschappelijke theorie
wordt thans met experimenteel onderzoek nader onderbouwd. De
afgeleide waterbodemkwaliteit is zodanig, dat bij evenwicht tussen
bodem, zwevende stof en water geen overschrijding van de algemene
milieukwaliteit voor het water optreedt.

De aldus afgeleide algemene milieukwaliteit beoogt op grond van de
beschikbare ecotoxicologische gegevens een eerste schatting te geven
van een minimaal algemeen beschermingsniveau. Bij concentraties
beneden dit niveau zijn effecten echter nog niet uit te sluiten. Daarvoor
zijn te weinig organismen in beschouwing genomen en ontbreken voor
veel stoffen te veel toxiciteitsgegevens.

Er is geen rekening gehouden met eventueel mutagene of kankerver-
wekkende eigenschappen van stoffen. Over de gecombineerde werking
van de vele toxische stoffen in het aquatische milieu - waarvan overigens
nog slechts een deel is geïdentificeerd - is nog steeds weinig bekend.

Tot slot blijft voor een meer realistische invulling van de algemene
milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000) het nog niet opgeloste
probleem van de vertaling van laboratoriumgegevens naar de reële
risico's in het veld.

Bij de uitwerking van de landelijke doelstelling blijft differentiatie van
de getalswaarden van de parameters naar watertype beperkt en voor
microverontreinigingen zelfs achterwege. Conform het advies van de
Commissie uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren uit 198746

is een gedifferentieerde zuurstofnorm opgenomen. Aan het eind van de
planperiode zullen de ecologische effecten en de consequenties voor het
beheer van de invoering van deze gedifferentieerde zuurstofnorm worden
geëvalueerd.

Wanneer natuurlijke omstandigheden voor sommige parameters
daartoe aanleiding geven, kan de beheerder andere doelstellingen
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hanteren of doelstellingen niet relevant achten voor bepaalde wateren.
Dit geldt met name voor de parameters zuurgraad, totaal-fosfaat, totaal-
stikstof, chlorofyl, doorzicht, chloride, sulfaat, nitraat en de biologische
parameters. Hierbij kan in belangrijke mate gebruik worden gemaakt van
het CUWVO-rapport Ecologische normdoelstellingen voor Nederlandse
oppervlaktewateren10. De waterbeheerder zal zelf nader gestalte moeten
geven aan type-gebonden beoordelingssystemen. Bij de invulling van
waterhuishoudings- en beheersplannen dienen wel de afwijkingen van de
algemene milieukwaliteit te worden aangegeven en gemotiveerd. Voor de
biologische parameters geldt als een voorwaarde dat de grondslagen
voor het systeem zijn gepubliceerd en daarmee toegankelijk zijn voor
toetsing door derden.

Voor de microverontreinigingen wordt onderkend dat de bodemsamen-
stelling (hoeveelheid organische stof en fijne mineraaldelen), het
zwevend stofgehalte en de fysisch-chemische milieucondities in diverse
waterhuishoudkundige systemen aanzienlijk kunnen verschillen. Dit kan
leiden tot verschillen in de beschikbaarheid van microverontreinigingen
voor organismen.

Bij het formuleren van landelijke kwaliteitsdoelstellingen is rekening
gehouden met de verschillen in bodemsamenstelling en zwevend stofge-
halten door de doelstellingen voor standaardbodem danwei oppervlakte-
water te formuleren. Voorafgaand aan toetsing dienen de gehalten te
worden gecorrigeerd voor de korrelgrootte-verdeling en het organisch
stofgehalte in de bodem en de totale gehalten in oppervlaktewater voor
het gehalte aan zwevend stof. Voor enkele metalen en arseen is niet uit
te sluiten dat in de lokale situaties de natuurlijke gehalten hoger zijn. In
dat geval kan de doelstelling niet van toepassing worden verklaard.

Ten aanzien van de getalswaarden voor microverontreinigingen, in het
bijzonder bestrijdingsmiddelen, moet nog worden opgemerkt dat voor
een aantal stoffen slechts een beperkte hoeveelheid toxicologische
gegevens uit de openbare literatuur beschikbaar was. In een aantal
gevallen moest daarom bijvoorbeeld een extrapolatie plaatsvinden van de
acute toxiciteit (LC-50) naar de chronische toxiciteit (NOEC)52 53.

De stoffen waarvoor een dergelijke extrapolatie is uitgevoerd, zijn met
name de PAK's, de organofosforbestrijdingsmiddelen, de carbamaten en
de pyrethroïden.

In het algemeen geldt dat indien er de komende jaren meer en betere
wetenschappelijke informatie over de stoffen beschikbaar komt, dit in
beginsel kan leiden tot een bijstelling van de getalswaarden.

In bijlage 1 zijn de getalswaarden voor de algemene milieukwaliteit
gepresenteerd en toegelicht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen
een M- en een I-lijst met stoffen.

De M-lijst omvat, naast een aantal algemene parameters en zouten,
die stoffen waarvan bekend is dat ze voor een deel van het Nederlandse
oppervlaktewater als probleemstof kunnen worden aangemerkt. Ten
minste 10 procent van de wateren voldoet voor deze stoffen niet aan de
algemene milieukwaliteit, terwijl ze veelal nog worden geproduceerd of
gebruikt. Regelmatige monitoring en toetsing zijn noodzakelijk voor deze
stoffen op de M-lijst. Analysemethoden zijn beschikbaar.

De I-lijst omvat stoffen waarvan nog onbekend is op welke schaal zij
de kwaliteit van het aquatische systeem bedreigen en/of waarvan
vermoed wordt dat zij slechts op bepaalde lokaties of in bepaalde
gebieden een probleem vormen. Voor de stoffen op de I-lijst wordt in de
planperiode nadere actie ondernomen om de omvang van het probleem
in kaart te brengen. Daartoe is het voor een aantal stoffen eerst nodig
dat goede analysemethoden worden ontwikkeld. Vooralsnog is voor deze
stoffen nóg geen routinematige meting voorzien.
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In de voorgaande paragraaf is reeds vermeld dat, er ondanks de op dit
terrein in gang gezette activiteiten, vanuit moet worden gegaan dat
binnen de planperiode sommige getalswaarden niet in alle gebieden
zullen worden gehaald. Dit kan met name gelden voor nutriënten en de
gehalten aan bepaalde bestrijdingsmiddelen in lokale watergangen
grenzend aan agrarische percelen, onmiddellijk na de toepassing van de
betreffende middelen.

Desalniettemin wordt vermelding van de getalswaarden in deze nota
toch wenselijk geacht, omdat deze waarden aangeven waaraan een
oppervlaktewater van goede kwaliteit moet voldoen en omdat ze een
toetsende functie kunnen vervullen voor andere gebieden.

In het komende jaar zal door de drie bij het milieubeleid betrokken
departementen nader worden uitgewerkt op welke wijze met de boven
beschreven lokale, kortdurende overschrijdingen van de gehalten aan
bepaalde stoffen in agrarische gebieden moet worden omgegaan. De
uitkomsten hiervan zullen in het volgend Milieuprogramma worden
opgenomen. Met deze waarden zal rekening worden gehouden bij de
uitvoering van het Meerjarenplan Gewasbescherming.16

De getalswaarden zijn opgegeven voor het compartiment waarin de
betreffende stof relatief het meest voorkomt, het water of het zwevend
stof en de waterbodem. Dit sluit aan bij de recente aanbevelingen van de
Commissie uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het
meten van microverontreinigingen opgelost in water of gehecht aan
zwevend stof en sediment11. Voor de omrekening van de doelstelling van
waterbodem naar zwevend stof moet voor zware metalen en organische
microverontreinigingen de waarde met respectievelijk een factor 1,5 en 2
worden vermenigvuldigd, dit in verband met de percentages lutum en
organische stof die in zwevend stof hoger zijn dan in de waterbodem.

4.3.5 Doelstellingen voor de zoute waterhuishoudkundige systemen

Voor de meeste zoute wateren kan de algemene milieukwaliteit (kwali-
teitsdoelstelling 2000) zoals hiervoor is aangegeven, niet zonder meer
worden toegepast.

Er zijn aanwijzingen dat de toepassing van de referentiewaarden
bodemkwaliteit (als algemene milieukwaliteit op streefwaardeniveau) op
het sediment van zoute wateren, in het bijzonder van de Noordzee en de
Waddenzee, onvoldoende bescherming biedt. Er treden ecologische
effecten op terwijl de kwaliteit van het Noordzeesediment alleen vlak
langs de kust de referentiewaarden bodemkwaliteit overschrijdt, en dan
nog slechts voor enkele parameters. De kwaliteit van het Noordzee-
sediment is een kritische schakel, aangezien een groot gedeelte van de
verontreiniging hierin ophoopt en door opname door sediment-eters
beschikbaar komt voor de hele mariene voedselketen. Een verdere
verslechtering van de waterkwaliteit van de Noordzee en de kustwateren
is ontoelaatbaar. Er zijn nu al duidelijk signalen: visziektes, zeehonden-
sterfte en het frequent voorkomen van algenbloeien, waaronder toxische
algen, zijn hier voorbeelden van. Het beleid voor de zoute wateren richt
zich dan ook op een verdere reductie van de emissies aan de bron, met
inbegrip van diffuse bronnen. Daarbij wordt extra accent gelegd op
stoffen waarvoor onderzoek ernstige effecten heeft aangetoond.
Voorbeelden zijn:

- de grote gevoeligheid van walvisachtigen en zeehonden voor PCB's;
- de grote gevoeligheid van bepaalde zoutwaterslakken voor organotin-

verbindingen;
- de sterke toename van algenbloeien ten gevolge van belasting met

fosfaat en stikstof.
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Deze benadering van voortgaande emissiereductie heeft al gestalte
gekregen in het Noordzee-actieprogramma21 dat is afgesproken tijdens
de tweede Noordzee-ministersconferentie in Londen. Hier is het
«voorzorgsprincipe leidraad geweest. De beleidsdoelen worden getoetst
aan de hand van de totale stoffenbelasting (immissie) van de zoute
wateren (reductie van 50 procent vóór 1995 ten opzichte van 1985).

In het Indicatief meerjarenprogramma water 1985-198944 wordt
verwezen naar zogenaamde referentiewaarden voor de zoute wateren.
Deze waarden zijn schattingen van de natuurlijke concentratieniveaus,
die in een vrijwel ongerepte Noordzee worden verwacht. Zij dienen als
maatlat voor de beoordeling van de waterkwaliteit. Een andere, zo
mogelijk nog belangrijkere maatlat voor het kwaliteitsbeheer van de
zoute wateren, is het ecosysteemstreefbeeld, dat is weergegeven in de
«Amoebe». In plaats van sturen op concentratieniveaus van stoffen
verdient het de voorkeur te sturen op ecosysteemstreefbeeld, omdat
hiermee het duurzaam gebruik van de zoute waterhuishoudkundige
systemen in beeld komt. De sedimentkwaliteit in sedimentatiegebieden is
hierbij een belangrijke stuurparameter.

De zeearmen zijn overgangsgebieden tussen de zoete rivieren en de
Noordzee. In het landwaartse deel van de zeearmen, met name in de
Westerschelde, is de rivierwaterfractie hoog en daarmee de verontreini-
gingsgraad van het water ernstiger dan in het zeewaartse deel. De
beheerder kan in deze gebieden de algemene milieukwaliteitsdoelstelling
(waterkwaliteit 2000) van toepassing verklaren.

Op basis van de algemene milieukwaliteit en de natuurlijke achter-
grondswaarden is de formulering van een voorlopige bijzondere milieu-
kwaliteit in voorbereiding. Deze kan mede richting geven aan het bronge-
richt beleid op korte en middellange termijn.

Als voldoende gegevens uit ecotoxicologisch onderzoek en uit
onderzoek naar het gedrag van stoffen in het mariene ecosysteem
beschikbaar zijn voor toepassing van de risicobenadering volgens de
nota «Omgaan met Risico's» (1989)68, kan deze voorlopige bijzondere
milieukwaliteit worden omgezet in een meer definitieve set kwaliteits-
doelstellingen voor het zoute milieu.

4.3.6 Hogere ecologische doelstellingen

Ecologische doelstellingen zijn kwaliteitsdoelstellingen voor waterhuis-
houdkundige systemen. Conform het Indicatief meerjarenprogramma
water 1985-198944 is de basiskwaliteit (nu algemene milieukwaliteit
(kwaliteitsdoelstelling 2000)) de ecologische doelstelling van het laagste
niveau en de natuurlijke toestand van een systeem de ecologische
doelstelling van het hoogste niveau. Laatstgenoemde doelstelling geldt
met name voor wateren waar de natuurfunctie voorop staat, zoals de
Oosterschelde. Voor de meeste wateren met meerdere gebruikers liggen
de ecologische doelstellingen ergens tussen die van het laagste en
hoogste niveau. Hantering van ecologische doelstellingen voor afzonder-
lijke wateren is maatwerk. Het is de taak van het Rijk en lagere
overheden om de komende jaren voor waterhuishoudkundige systemen
verdere inhoud te geven aan de invulling van ecologische doelstellingen.
Voor niet-rijkswateren dienen de provincies de hoofdlijnen aan te geven
(functievervulling en randvoorwaarden). De waterbeheerder kan dan de
doelstelling verder invullen op basis van zijn gebiedskennis. Landelijke
afstemming van gegevens inwinning en methoden is daarbij gewenst24.

In bijlage 2 wordt ingegaan op de methoden voor ecologische
normdoelstellingen.
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Ecologische doelstelling op landelijk niveau
Nederland heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor de instand-

houding van soorten planten en dieren. Het gaat daarbij vooral om de
soorten die in ons land van origine thuishoren. De waterbeheerders
hebben gezamenlijk een taak voor alle plante- en diersoorten die in en
rond onze wateren leven of afhankelijk zijn van grondwater. Hiertoe
behoren naast algemeen voorkomende soorten ook de grote soorten die
ernstig in de verdrukking komen of reeds verdwenen zijn, zoals de otter,
zeehond, tuimelaar, bruinvis, snoek, zalm, steur, zeeforel, reigerachtigen,
reptielen, amfibieën, bepaalde insekten, tal van water- en oeverplanten
en planten die afhankelijk zijn van het grondwater. Op landelijk schaal
wordt gestreefd naar diversiteit in de waterhuishoudkundige systemen.
Op de meest kansrijke plaatsen moeten de hoogste niveaus worden
gerealiseerd. Daarbij wordt aangesloten op de ecologische hoofd-
structuur zoals beschreven in het Natuurbeleidsplan. Het betekent onder
andere dat in Nederland zelfregulerende populaties otters, zeehonden,
bruinvissen, zeeforel en steur voorkomen en dat zalm ongehinderd kan
doortrekken. Het houdt bijvoorbeeld ook in dat zoete kwelzones en
kalkrijke moerassen voorkomen, met volledige verlandingsreeksen, dat er
in Nederland levend hoogveen is en dat er zoute kwelsloten zijn met echt
lepelblad en zilte rus.
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HOOFDSTUK 5 PROGRAMMA

5.1 Inleiding

De in hoofdstuk 3 geschetste strategie voor het bereiken van de
streefbeelden komt neer op het continueren van het huidige beleid en
het uitvoeren van aanvullend beleid.

In dit hoofdstuk wordt in een viertal schermen het aanvullend beleid
geconcretiseerd.

Scherm 1 betreft de bescherming van waterhuishoudkundige
systemen tegen verontreiniging en richt zich op een zodanige chemische
en bacteriologische kwaliteit van het oppervlaktewater, de waterbodem
en het grondwater, dat goede basisvoorwaarden ontstaan voor het
gebruik en het ecologisch functioneren van de waterhuishoudkundige
systemen.

Scherm 2 heeft betrekking op de inrichting en de structuur. Naast
specifieke voorwaarden die gebruiksfuncties hieraan stellen, zoals de
vaardiepten, gaat het daarbij om inrichtingseisen die in belangrijke mate
bepalend zijn voor de kwaliteit en diversiteit van het functioneren van
watersystemen als ecosysteem.

Scherm 3 richt zich op het gebruik van waterhuishoudkundige
systemen. Daarbij gaat het om de randvoorwaarden die aan de verschil-
lende gebruiksfuncties moeten worden gesteld vanwege de afstemming
op soms conflicterende belangen, waaronder het belang van het water-
huishoudkundig systeem zelf.

De drie schermen staan niet op zichzelf, maar vertonen in belangrijke
mate een samenhang. Het integrerende element wordt daarbij gevormd
door het watersysteem. Recht doen aan deze samenhang stelt eisen aan
het beheer van waterhuishoudkundige systemen.

Scherm 4 gaat in op de daartoe vereiste beheersorganisatie en het
noodzakelijke instrumentarium.

De vier schermen zijn uitgesplitst in min of meer afgeronde pakketten.
Per pakket worden de lange-termijndoelstelling(en) alsmede de
doelstelling(en) voor de planperiode aangegeven. Daarbij worden de
beleidsvoornemens voor de planperiode kort weergegeven. In hoofdstuk
7 staat hierop een toelichting.

Schematisch is de plaats van het programma in de Nota weergegeven
in figuur 5.1.
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Intergraal beleidsplan Westerschelde: niet langer
modderen met verontreinigde bagger

In de Westerschelde mengt zoet water, dat hoofdza-
kelijk afkomstig is van de rivier de Schelde, zich met
het zoute Noordzeewater. De met het rivierwater
aangevoerde voedingsstoffen, verontreinigingen en
slibdeeltjes worden zeewaarts verdund. Het gebied is
zeer dynamisch. Dit komt tot uitdrukking in het stelsel
van hoofd- en nevengeulen, diepe en ondiepe waterge-
bieden, intergetijdengebieden en schorren, duinen en
sluftergebieden, waar processen plaatsvinden van
verdieping en verondieping, aanzanding en afslag.

De aanwezigheid van geleidelijke overgangszones en
dynamiek vormt de basis voor de verscheidenheid aan
levensgemeenschappen in het water, in en op de
bodem en op de oevers. De natuur in het gebied was
tot in het begin van deze eeuw nadrukkelijk aanwezig
en kon betrekkelijk ongestoord functioneren.

In het Westerschetdegebied vinden al van oudsher
veel menselijke activiteiten plaats. Scheepvaart, visserij,
landbouw en daarmee samenhangende activiteiten
vormden lange tijd de voornaamste bronnen van
bestaan. De belasting van de Westerschelde bestond
voornamelijk uit zuurstofbindende stoffen. Vanaf 1930
zijn de industriële activiteiten sterk uitgebreid. Door de
opkomst van de industrie en bij de produktie vrijko-
mende afvalstoffen is de Westerschelde vervuild
geraakt met zware metalen en organische microveron-
treinigingen. Deze verontreiniging leidt tot verstoorde
voedselketens in het water, in de bodem en op de
schorren. De soortendiversiteit in het oostelijk deel is
verminderd. De condities voor vis in dit gebied zijn
ongunstiger geworden en de ontwikkeling in de schor-
vegetaties is verstoord.

Een goede bevaarbaarheid van de Westerschelde is
van groot belang voor de economische bedrijvigheid.
Het voortdurend onderhoud en de verbetering van de
vaarwegen leiden tot afname van het intergetijde-

gebied, tot een grote troebeling van het water, en tot
conflicten met de waterkerende functie van de dijken.

Om de conflicten tussen de verschillende vormen van
gebruik duurzaam op te lossen, hebben het Rijk, de
provincie Zeeland en de aan de Westerschelde
grenzende gemeenten en waterschappen een concreet
en actiegericht intergraal beleidsplan opgesteld. Dit
ontwerp-plan stelt bijvoorbeeld maatregelen voor om
de zuurstofhuishouding in het oostelijk deel van de
Westerschelde en in de rivier de Schelde te verbeteren.
De lozingen met microverontreinigingen dienen zodanig
te worden beperkt, dat de huidige, relatief hoge
frequentie van ziekten bij platvis in het oostelijk deel
aanmerkelijk wordt verlaagd.

Het beleid is niet uitsluitend gericht op het terug-
dringen van de veront- reinigingen aan de bron. Het is
ook van belang de verspreiding van vervuiling te
beperken. Een middel daartoe is bijvoorbeeld het
verlagen van de baggerintensiteit. De transporten van
zuurstofbindende stoffen, van slib en de daaraan
gehechte stoffen worden namelijk bevorderd door de
intensieve bagger- en stortactiviteiten. Er is nu
onderzoek gaande naar de aanleg van een stroomgelei-
drngsconstructie in het geulen-platengebied tussen
Hansweert en Bath; door een dergelijke constructie
houdt de vaargeul zichzelf beter op diepte en behoeft
er minder te worden gebaggerd. Tevens worden de
stroomsnelheden in het gebied naast de vaargeul
beperkt en wordt de sedimentatie in het gebied
bevorderd. Slib- en schorvorming zoals in het Land van
Seaftinge worden mogelijk en een verbetering van de
kinderkamerfuntie zal het gevolg zijn.

De medewerking van België is onontbeerlijk voor de
verbetering van de water- en bodemkwaliteit. Van het
internationaal overleg zal het uiteindelijk afhangen in
welk tempo de Westerschelde schoner zal worden.

Verloop Cadmiumgehalten ten opzichte van het gehalte te Doel, in 1986.
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5.2 Scherm 1 Bescherming tegen verontreiniging

5.2.1 Inleiding

Schoon water vormt een basisvoorwaarde voor het op een goede wijze
functioneren van waterhuishoudkundige systemen. Veel maatschappe-
lijke activiteiten, waaronder bepaalde vormen van gebruik van water,
bedreigen echter deze basisvoorwaarde. Een belangrijke doelstelling bij
het beheer vormt daarom de bescherming van waterhuishoudkundige
systemen, oppervlaktewater zowel als grondwater, tegen verontreiniging.
Waar het de bescherming van de bodem inclusief het grondwater en de
waterbodem betreft, vormt primair de Wet bodembescherming, maar
ook de Wet op de ruimtelijke ordening het kader voor het treffen van
maatregelen. Voor de bescherming van oppervlaktewater en daarmee
samenhangend de bescherming van de waterbodem - en indirect
daarmee het grondwater voor zover infiltratie plaatsvindt - zijn dit vooral
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet verontreiniging
zeewater.

Het beleid gericht op de bescherming van het water tegen verontrei-
niging vormt een onderdeel van het totale milieubeleid, zoals geformu-
leerd in de diverse Indicatieve meerjarenprogramma's milieubeheer en
het Nationaal Milieubeleidsplan75. De integrale benadering van de milieu-
problematiek vereist dan ook onderlinge afstemming van het beleid ten
aanzien van water op dat van lucht en bodem, het afvalstoffenbeleid en
het beleid ten aanzien van de thema's van het milieubeheer, zoals
vermesting. Van betekenis is ook dat bescherming van het oppervlakte-
water tegen met name de verontreiniging door diffuse bronnen, in sterke
mate afhankelijk is en bepaald wordt door het beleid met betrekking tot
andere milieucompartimenten, zoals het luchtbeleid en het bodembe-
schermingsbeleid. Voor het beleid ten aanzien van lozingen naar water
geldt als eerste uitgangspunt vermindering van de verontreiniging.
Daarbij staat voor vrijwel alle verontreinigingen een emissie-aanpak
voorop (vergelijkbaar met het voorzorgprincipe zoals overeengekomen
tijdens de tweede Noordzee-ministersconferentie). Afhankelijk van de
aard en schadelijkheid van de stoffen wordt nog los gezien van de
effecten van de emissies, toepassing van de best uitvoerbare en best
bestaande technieken als inspanningsbeginsel gehanteerd. Voor een
uitgebreide beschrijving van het emissiebeleid wordt verwezen naar het
Indicatief meerjarenprogramma water 1985-198944, paragrafen 1.3,
1.4 en 3.2 Een belangrijke wijziging ten opzichte van het Indicatief
meerjarenprogramma water 1985-1989 vormt de aanpak van fosfaat en
stikstof. Tot voor kort werd voor deze stoffen de waterkwaliteitsaanpak
gehanteerd, met als criterium voor het nemen van maatregelen het effect
op de waterkwaliteit. Met name ook internationale ontwikkelingen
(aandacht voor de eutrofiëringsproblemen in de Noordzee en het Rijnac-
tieprogramma14) hebben nu tot de conclusie geleid dat ook voor deze
stoffen een emissie-aanpak dient te worden gevolgd. Dat heeft als
consequentie dat ook voor deze stoffen toepassing van de best
uitvoerbare technieken uitgangspunt is. Dit betekent onder meer defosfa-
tering en denitrificatie op zuiveringsinrichtingen.

Voor een verdere ontwikkeling en stimulering van dergelijke technieken
is door het Rijk (de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, van Economische Zaken en van Verkeer en
Waterstaat) gezamenlijk het schone-technologie-programma opgezet.
Dit wordt de komende jaren geïntensiveerd.

Naast dit brongerichte spoor blijven waterkwaliteitsaspecten een
belangrijke rol spelen in het beleid. In de eerste plaats komt dit tot
uitdrukking in het eveneens in het Indicatief meerjarenprogramma water
1985-198944 beschreven stand-still-beginsel. Voorts vormen met name
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de waterkwaliteitsdoelstellingen en -eisen een belangrijk instrument,
zowel voor het bepalen van de richting van het beleid als voor het
toetsen van de langs het brongerichte spoor voorgeschreven maatre-
gelen. In paragraaf 4.3 is hierop reeds uitgebreid ingegaan. Het niet
halen van de doelstellingen en/of eisen betekent dat verdergaande
maatregelen nodig zijn. De waterkwaliteitsdoelstellingen en -eisen
vormen mede een sturingselement voor het verder verminderen van de
belasting door diffuse bronnen.

Behalve het bestrijden van verontreiniging bij de bron kan ter
bescherming van de wateren tegen verontreiniging in specifieke gevallen
aanvullend effectgericht beleid nodig zijn. Daarbij kan gedacht worden
aan de sanering van waterbodems, maar ook aan maatregelen als
doorspoelen en actief biologisch beheer.

In het voorgaande is kort de context geschetst voor het beleid gericht
op de bescherming tegen verontreiniging, waarbij deels verwezen is naar
het bestaande beleid zoals geformuleerd in de opeenvolgende Indica-
tieve meerjarenprogramma's water.

In het onderstaande wordt het beleid voor de planperiode geformu-
leerd. Daarbij is voor de duidelijkheid een opsplitsing in pakketten
gemaakt, die onder meer de belangrijkste groepen verontreinigingen
behandelen. Er is niet specifiek ingegaan op warmtelozingen en zouten.
In paragraaf 4.1, Functies, is reeds aandacht besteed aan de koelwater-
problematiek, terwijl in paragraaf 4.2 is aangegeven dat de richtlijnen
als verwoord in het Indicatief meerjarenprogramma water 1985-1989,
van kracht blijven. Voor wat betreft zoutlozingen gaat pakket 10 in op de
problematiek van het zoute uitslagwater van de Wieringermeer, terwijl de
zoutproblematiek van de Rijn in pakket 15 (toelichting) aandacht krijgt.

Aangezien voor een aantal onderwerpen geldt dat ze op verschillende
pakketten betrekking hebben, is soms een enigszins arbitraire keuze
gemaakt. Zo is bijvoorbeeld riolering bij pakket 1 vermeld en vergunning-
verlening en handhaving bij pakket 4.
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5.2.2 Pakket 1 Zuurstofbindende stoffen

• Einddoel:
- afronden saneringsprogramma zuurstofbindende stoffen;
- geoptimaliseerde rioleringssystemen in goede staat van onderhoud.

• Tussendoel 1995:
- conform einddoel;
- uitgewerkte visie en plan van aanpak ter vermindering uitworp riole-

ringssystemen; verbetering knelpuntsituaties gerealiseerd.

• Beleid:
- verbetering van de zuurstofhuishouding en - als neveneffect-vermin

dering van de emissie van nutriënten en microverontreinigingen
alsmede

- vermindering van micro-organismen (bacteriën, virussen) door de
bouw

- van nieuwe openbare rioolwaterzuiveringsinrichtingen en van trans-
portleidingen;

- idem door aanpassing (rendementsverbetering) van bestaande
openbare rioolwaterzuiveringsinrichtingen;

- idem door verdere sanering van industriële lozingen; vermindering van
de milieuhinder van rioolwaterzüiveringsinrichtingen door maatregelen
tot het tegengaan van stank- en geluidsoverlast;

- uitbreiding van slibverwerkingscapaciteit met het oog op de vermin-
derde afzetmogelijkheden in de landbouw als gevolg van verscherpte
bodembeschermingseisen;

- aanleg nieuwe riolering*;
inventariseren knelpuntsituaties riooloverstorten.

- verbetering bestaande rioleringssystemen door renovatie, vergroten
berging en aanbrengen randvoorzieningen.

* Hoewel riolering eveneens een nauwe relatie heeft met de pakketten 2, 3 en 4, is
gezien de relatie met biologische zuivering gekozen voor opname in pakket 1. Hetzelfde
geldt voor de aspecten zuiveringsslib en milieuhinder van rioolwaterzuiveringsinrichtingen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 250, nrs. 1-2 99



Tabel 5.1 De beschikbare zuiveringscapaciteit van de waterkwaliteitsbeheerders in inwonerequivalenten over de periode
1985-1995

Zuiveringsinstallaties

beheerder

Groningen
Friesland
Drenthe
West-Overijssel
Regge en Dinkel
Fleverwaard
Oostelijk-Gelderland
Veluwe
Rivierenland
Utrecht
Amstel- en Gooiland3

Uitwaterende Sluizen3

Rijnland3

Woerden
Delfland
Schieland
Holl. Eilanden en Waarden
Schouwen-Duiveland
Tholen
Noord- en Zuid-Beveland
Walcheren
Het Vrije van Sluis
De Drie Ambachten
Huister Ambacht
West-Brabant
Alm en Biesbosch
De Dommel
De Aa
De Maaskant
Limburg

Totaal

per 1-1-851

biologisch

aantal

33
32
31
16
26

6
22
26
21
32
13
21
39

1
4
8

46
6
3
9
0
5
0
2

21
6

10
6
2

22

469

capaciteit

711400
896600
700700
739700

1343000
150000

1021000
1166780
588150

1433650
1522950
1134500
1552100

62000
408000
216000
769650

70300
23500
48750

0
59600

0
33000

1479050
78750

2174500
646800
301300

1337950

20669680

mechanisch

aantal

2
0
0
4
0
0
0
0
3
1
0
1
5
0
1
1
9
2
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0

34

capaciteit

3370
0
0

38700
0
0
0
0

11000
4000

0
15000

142500
0

1400000
1800

129900
700

0
0
0

15750
0
0
0
0
0
0
0
0

1762720

per 1-1-902

biologisch

aantal

35
31
23
15
26

6
21
21
23
30

9
21
40

1
5
7

48
5
4
7
1
6
0
2

23
6

11
6
3

25

461

capaciteit

782400
977700
637000
739000

1369000
150000

1038500
1189680
625600

1530250
1453100
1082750
1726000

62000
1508000
466300

1329800
75000
28100

125300
165000
83400

0
33000

1500800
85500

2264500
646800
416300

1804250

23895030

mechanisch

aantal

2
0
0
4
0
0
0
0
1
0
0
1
4
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14

capaciteit

3370
0
0

38700
0
0
0
0

6000
0
0

15000
63500

0
0
0

39000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

165570

per 1-1-952

biologisch

aantal

30
34
19
16
26

6
18
15
28
27

8
21
34

1
5
7

51
5
4
5
1
6
1
2

23
6

11
6
3

26

445

capaciteit

810650
1034700
769000
770000

1411000
232800

1016000
1225380
755000

1517450
1474100
1294750
2100900

62000
1508000
466300

1517800
75000
28100

121400
165000
83400
75000
33000

1500800
89700

2264500
646800
416300

1862250

25327080

mechanisch

aantal

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4

capaciteit

2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

53500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

55500

bron: IMP-water 1985-1989
bron: regionale waterkwaliteitsbeheerders en Dienst Binnenwateren/RIZA
inclusief Amsterdam
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5.2.3 Pakket 2 Nutriënten

• Einddoel:
- vermindering van de emissies van huishoudens, industrie en landbouw

naar het oppervlaktewater met 75 procent ten opzichte van 1985 voor
fosfaat en 70 procent voor stikstof.

• Tussendoel 1995:
- vermindering van de fosfaatemissies en de stikstofemissie met circa

50 procent ten opzichte van 1985 vanuit de diverse bronnen.

• Beleid*:
- volledige vervanging van fosfaat in wasmiddelen vóór 1990; defosfa-

teren van het te zuiveren communale afvalwater tot een
gemiddeld verwijderingsrendement van 75 procent;

- vergroting van stikstofverwijdering op rioolwaterzuiveringsinrich
tingen tot 70 procent door denitrificatie;

- saneren industriële stikstof lozingen;
- halveren van fosfaatlozingen vanuit de kunstmestindustrie;
- vermindering van de bemesting van landbouwgronden conform het

Nationaal Milieubeleidsplan75 en de Structuurnota Landbouw77;
- vermindering atmosferische depositie van stikstof conform het

Nationaal Milieubeleidsplan;
- voortzetten overleg in het kader van het Noordzee-beleid om tot een

vergelijkbaar pakket maatregelen te komen (inclusief stroomgebied
Maas en Schelde) en in het kader van Noordzee en Rijn met het oog
op stikstof;

- stimuleren nieuwe technieken voor fosfaat- en stikstofverwijdering;
- realisatie van voldoende slibverwerkingscapaciteit.

• Het bovenstaande betreft het beleid gericht op vermindering van de emissies van
nutriënten, een onderdeel van het vermestingsbeleid. In veel gevallen geldt dat daarnaast,
voor bestrijding van de eutrofiëringsproblemen, gebiedsafhankelijk andere wegen
eveneens moeten worden bewandeld. Te denken valt aan waterhuishoudkundige maatre-
gelen, defosfatering van inlaatwater, het baggeren van eutrofe waterbodems, actief biolo-
gisch beheer, enzovoort. In andere pakketten wordt hier nader op ingegaan.
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5.2.4 Pakket 3 Zware metalen

• Einddoel:
- vergaande vermindering door bronmaatregelen en met name

preventie van emissies van zware metalen (tussen 50 en 90 procent
afhankelijk van beschouwde metaal en situatie).

• Tussendoel 1995:
- vermindering van de belasting van het oppervlaktewater met

tenminste 50 procent ten opzichte van de situatie 1985.

• Beleid:
- voortzetten sanering industriële lozingen door toepassing van stand

der techniek (uitvoering Rijnactieprogramma14 en Noordzeeactiepro-
gramma21);

- onderzoek naar en stimuleren van toepassing schone-technologie
door industrie;

- onderzoek naar verbetering effluent-kwaliteit rioolwaterzuiveringsin-
richtingen;

- het sluiten van een convenant gericht op de algehele doorvoering
centrale deelontharding drinkwater;

- het sluiten van een convenant gericht op het beperken van emissies
van kwik uit tandartspraktijken;

- verminderen depositie metalen door aanscherpen uitworp-eisen naar
de lucht;

- verdere vermindering loodemissie door het verkeer;
- bevorderen saneringen in het buitenland via internationaal overleg;

gerichte maatregelen ter beperking van de emissies ten gevolge van
gritstralen;

- de toegelaten vracht aan zware metalen die met baggerspecie in zee
wordt verspreid, verminderen.
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5.2.5 Pakket 4 Organische microverontreinigingen

• Einddoel:
- vergaande reductie (in de orde van 90 procent) van de emissies van

organische microverontreinigingen naar grond- en oppervlaktewater.

• Tussendoel 1995:
- reductie van tenminste 50 procent en voor een aantal stoffen met 90

procent.

• Beleid*:
- uitvoeren saneringen industriële lozingen als uitwerking Rijnactiepro-

gramma14 en ministersafspraken met betrekking tot de Noordzee21;
- onderzoek naar en stimuleren van toepassing schone-technologie

door industrie;
- intensivering vergunningverlening door regelmatige herziening van de

lozingsvergunningen van grote lozers; intensivering handhaving;
- verminderen emissies van bestrijdingsmiddelen naar grond- en opper-

vlaktewater door:
- verbod van voor de bodem (grondwater) en voor het aquatische

milieu zeer schade stoffen;
- beperkingen ten aanzien van toepassingen en toegelaten

doseringen;
- saneren emissies van de glastuinbouw;
- intensiveren van het onderzoek naar belasting en verspreiding van

bestrijdingsmiddelen in het aquatische milieu. Dit wordt verder
uitgewerkt in het Meerjarenplan Gewasbescherming'6;

- verminderen atmosferische depositie door verscherpt luchtemissie-
beleid;

- verbod op gebruik organotin als antifouling op schepen kleiner dan 25
meter;

- stimuleren van maatregelen gericht op (internationaal) totaalverbod
op het gebruik van organotin als antifouling in de scheepvaart;

- verminderen gebruik geïmpregneerd hout als oeverbeschermingsma-
teriaal;

- verminderen emissies van PAK's door het verkeer;
- bevorderen saneringen in het buitenland via internationaal overleg;
- opstellen in internationaal verband van programma's ter verwijdering

van PCB's, verbod op toepassing schadelijke PCB-vervangers;
- verminderen van de toegelaten vracht aan organische microverontrei-

nigingen die met baggerspecie in zee wordt verspreid.

* Vergunningverlening en handhaving, hoewel opgenomen in dit pakket, hebben eveneens
betrekking op de voorgaande pakketten 1, 2 en 3.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 250, nrs. 1-2 103



5.2.6 Pakket 5 Waterbodem

• Einddoel:
- een zodanige kwaliteit van de waterbodem, dat daardoor slechts

sprake is van verwaarloosbare risico's voor het functioneren van
evenwichtig opgebouwde aquatische ecosystemen;

- een zodanige kwaliteit van de baggerspecie dat verspreiding en
hergebruik zonder meer mogelijk zijn;

- waterbodems die zodanig verontreinigd zijn dat er sprake is van
ernstig gevaar voor de volksgezondheid, het milieu, het functioneren
van de aquatische ecosystemen en het gebruik van grondwater, zijn
gesaneerd.

• Tussendoel 1995:
- van de waterbodemlokaties waar sprake is van ernstig gevaar voor de

volksgezondheid of het milieu, zijn afhankelijk van de beschikbare
middelen een aantal van de meest urgente gesaneerd;

- van de benodigde grootschalige bergingsdepots voor verontreinigde
bagger- en saneringsspecie zijn er tenminste twee gerealiseerd;

- hergebruik van 2 miljoen m3 (deels) behandelde baggerspecie.

• Beleid:
- afronden van afvalstoffenplannen door de provincies voor de verwij-

dering van baggerspecie en de realisatie van verwerkings-, reinigings-
en bergingscapaciteit;

- uitvoering van saneringsonderzoek van de ernstig verontreinigde
lokaties en sanering van de meest urgente lokaties;

- ontwikkeling en toepassing van milieuvriendelijke bagger- en verwer-
kingstechnieken.
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5.2.7 Pakket 6 Calamiteiten

• Einddoel:
- stabiele aquatische ecosystemen die niet meer verstoord worden door

incidentele en calamiteuze emissies naar het oppervlaktewater.

• Tussendoel 1995:
- reductie van het aantal dagen dat drinkwaterinlaten moeten worden

gesloten met 50 procent ten opzichte van het gemiddelde van de
periode 1984-1988;

- realisatie van organisatorische en technische voorzieningen, waardoor
bij het optreden van calamiteiten en incidenten op het land een
minimale tijd van twee uur beschikbaar is voor het voorkómen van
emissies naar oppervlaktewater;

- reductie van de uitworp als gevolg van calamiteiten bij vervoer te
water met 75 procent ten opzichte van het gemiddelde van de periode
1984-1988;

- reductie van de uitworp naar oppervlaktewater als gevolg van calami-
teiten op het land met 75 procent ten opzichte van het gemiddelde
van de periode 1984-1988;

- uitbanning van het niet of te laat melden van bedreigingen voor de
drinkwatervoorziening;

- het project Veiligheid vervoer te water, is afgerond.

• Beleid:
- uitvoering Besluit risico's van zware ongevallen door verdere uitbouw

van waterkwaliteitsaspecten in de tweede generatie externe veilig-
heidsrapporten (in kader post Seveso-richtlijn22);

- herziening van vergunningen van bedrijven teneinde er een
beheersbare situatie te bereiken; afstemming bij uitvoering van de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Hinderwet met het oog
op preventie;

- in samenwerking met regionale waterbeheerders realiseren en imple-
menteren van een modelsysteem voor de afhandeling van calamiteiten
op de Nederlandse binnenwateren en estuaria (Aquabel);

- verdere uitbouw meetnet waterkwaliteit (aantal te analyseren stoffen
en meetpunten);

- harmonisatie door Rijnoeverstaten van beginselen, criteria, prioritaire
industriële activiteiten en handhaving wat betreft calamiteiten;

- calamiteitenregelingen afstemmen met Rampenwet;
- uitvoering Plan Kernongevallenbestrijding (PKOB)69;
- verbreding van afspraken over de Rijn naar andere (grensoverschrij-

dende) rivieren;
- maatregelen gericht op beperking van calamiteiten door de scheep-

vaart;
- het vaststellen van de natuurlijke fluctuaties in structuur en samen-

stelling van aquatische ecosystemen ter toetsing van de effecten van
calamiteiten.
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Actief biologisch beheer

Door de overmatige toevoer van meststoffen (eutro-
fiëring) naar de oppervlaktewateren zijn de ecosys-
temen in deze wateren uit balans geraakt. De toevoer
van meststoffen bevordert de groei van algen,
waardoor het water troebeler wordt. Het licht dringt
niet ver genoeg het water in, waardoor de waterplanten
verdwijnen. De snoek, een roofvis die zich in deze
waterplanten verschuilt, verdwijnt ook. Witvis, vooral
brasem, kan zich sterk ontwikkelen door de afwezigheid
van de snoek. Brasem eet zoöplankton dat op zijn beurt
algen consumeert. Door de toename van de brasem
neemt de hoeveelheid zoöpankton af, waardoor algen
weer vrij spel krijgen. Doordat brasem de bodem
omwoelt op zoek naar voedsel, wordt het water
troebeler door het slib, komen er meer meststoffen vrij
en worden waterplanten losgewoeld. Heldere wateren,
met waterplanten en snoek hebben plaatsgemaakt voor
troebele algenrijke wateren met veel brasem en zonder
waterplanten.

Voor het herstel van watersystemen is eutrofiërings-
bestrijding noodzakelijk. Dit vindt in eerste instantie
plaats via een aanpak van de belasting van de opper-
vlaktewateren met vermestende stoffen. Hierbij is
sprake van zowel een internationale als een nationale
invalshoek. Voor 1995 is een reductie voorzien van 50
procent voor de fosfaatbelasting ten opzichte van 1985
Hoewel dit een stap in de goede richting is, is het niet
voldoende om herstel van watersystemen te garan-
deren. De reeds bereikte fosfaatreductie vermindert de
groei van de algen, maar een terugkeer naar de heldere
wateren, die rijk zijn aan waterplanten en snoek, vindt
niet plaats. Door actief in te grijpen in de voedselre-
laties is het mogelijk de hierboven beschreven
negatieve eutrofiëringsspiraal te doorbreken. Het

visstandbeheer (wegvangen van de overmaat brasem
en uitzetten van snoek of snoekbaars) en het bevor-
deren van de waterplantengroei zijn hiervoor mogelijk-
heden.

Een dergelijke aanpak heeft in het meer Bleiswijkse
Zoom nabij Rotterdam plaatsgevonden . Dit meer is in
twee compartimenten gedeeld. In april 1987 is in het
deel genaamd Galgje, het overgrote deel van de
brasem, kolblei en karper verwijderd, terwijl snoekbaars
als roofvis is uitgezet, In het andere deel «Zeeltje»
hebben geen ingrepen plaatsgevonden.

Na het verwijderen van de vis nam binnen twee
weken het doorzicht toe van 0,2 meter tot 1,1 meter,
dat wil zeggen tot op de bodem. In het Zeeltje daaren-
tegen, was het doorzicht 0,25 meter; het chlorofylge-
halte en het fosfaatgehalte waren hier aanzienlijk hoger
dan in het Galgje. Binnen twee maanden was er sprake
van een sterke toename van de hoeveelheid planten in
het behandelde deel, terwijl er in het Zeeltje nauwelijks
waterplanten waren.

Op de foto zijn proefvijvers, de twee rechthoekige
gedeeltes, in het Wolderwijd te zien. Ook hier is het
effect van brasem bekeken. In het rechtergedeelte is
geen vis aanwezig: het water is helder en er zijn water-
planten zichtbaar. In het linkergedeelte bevindt zich
brasem: het water is net zo troebel als het omliggende
Wolderwijd en er groeien geen waterplanten.

Vergelijkbare experimenten vinden plaats, of hebben
plaatsgevonden in diverse andere plassen (Zwemlust,
Noorddiep). De resultaten zijn in grote lijnen positief.
De ingrepen zijn nog te recent om te kunnen zeggen of
het opgetreden herstel blijvend van aard is.

Er wordt overwogen of in het Wolderwijd actief
biologisch ingreep mogelijk is.

13 Proefvijver Wolderwijd
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5.3 Scherm 2 Inrichting

5.3.1 Inleiding

Bescherming tegen verontreiniging heeft betrekking op de
chemische eigenschappen van het systeem; de inrichting heeft
betrekking op de fysische en biologische eigenschappen, de structuur
van het systeem. Men kan hierbij denken aan de vorm en het
materiaal van oevers en bodem, de diepte, helderheid en stroom-
snelheid, de wijze waarop zoetwater overgaat in zoutwater en de aan-
of afwezigheid van planten en dieren. Structuur en waterkwaliteit
staan niet los van elkaar. Structuurverbeteringen zonder verbetering
van de waterkwaliteit hebben slechts een beperkt rendement. Dit
geldt ook voor waterkwaliteitsverbetering zonder verbetering van de
structuur. Een slechte waterkwaliteit blokkeert de positieve effecten
van een verbeterde structuur en vice versa. Verbetering van en de
waterkwaliteit en de structuur leidt op termijn tot het realiseren van
de streefbeelden.

De structuur is van belang voor een duurzaam gebruik van het
waterhuishoudkundig systeem door de mens; dat houdt in
bescherming tegen overstroming, watervoorziening en waterafvoer,
scheepvaart, recreatie en visserij.

Bij de veiligheid gaat het om de golfoploop en om de vorm, de omvang en het
materiaal van de vooroevers, oevers en dijken. Bij de watervoorziening en -afvoer betreft
het de doorvoercapaciteit van watergangen, stuwen en gemalen. Voor de beroeps- en
recreatievaart gaat het om vaardiepten, stroomsnelheden, manoeuvreerruimte, sluisoapa-
citeit, bereikbaarheid, havens en aanlegvoorzieningen. Voor de op zwemmen en zonnen
gerichte recreatie gaat het om het materiaal en de helling van de oever en bodem, de
helderheid, de kleur en de microbiologische kwaliteit van het water. Een aantrekkelijke
en gastvrije omgeving van water en oevers is van belang voor de circa één miljoen sport-
vissers en de circa zes miljoen overige op het water gerichte recreanten uit binnen- en
buitenland. Voor de sportvisserij en de commerciële visserij kan men denken aan
geschikt water, begroeide oevers, geleidelijke zoet-zoutovergangen tussen rivieren en de
kustwateren, vispassages bij stuwen, milieuvriendelijke materialen in dijken en een
grindbedding in sommige bovenlopen van rivieren en beken. Dit zijn voorwaarden voor
het herkrijgen van een aantrekkelijke stand aan snoek, aal, zalm, forel, kreeft en mogelijk
nog eens steur.

De structuur van de waterhuishoudkundige systemen is ook bepalend
voor het duurzaam functioneren van het systeem zelf. In helder water
met glooiende oevers kunnen waterplanten groeien, die op hun beurt
schuil- en paaigelegenheid bieden voor vissen. Het creëren van gunstige
omstandigheden voor waterplanten en een evenwichtige en gevarieerde
visstand is nodig om de vicieuze cirkel van de «verbraseming» en de
«groene algensoep» te doorbreken. Doortrek-mogelijkheden zijn een
voorwaarde voor het behoud en herkrijgen van trekvissen als zalm en aal.
De bovenlopen van rivieren, zijrivieren en beken zullen moeten worden
hersteld tot heldere, ondiepe, zuurstofrijke stromen met lokaal grindbed-
dingen. Bereikbaarheid van meren, plassen en kleinere rivieren vanuit het
hoofdsysteem is van belang voor aal en andere trekvissen als winde,
serpeling, spiering en driedoornige stekelbaars. Dynamische oevers in
het kustgebied bieden groeimogelijkheden voor kwelderplanten, broed-
gelegenheid voor steltlopers en grote stern en rust- en zoogplaatsen voor
de zeehond. Het brakke getijdegebied heeft een hoge produktiviteit aan
bodemdieren die het voedsel vormen voor steltlopers. Kortom, structuur-
verbetering draagt bij aan het herstel van complete en evenwichtig
opgebouwde levensgemeenschappen, die op hun beurt de basis vormen
voor een duurzaam gebruik door de mens.

Het bereiken van deze optimale systeemstructuur vraagt een breed
spectrum aan maatregelen, die niet alleen onder de verantwoordelijkheid
van de waterbeheerder vallen. Voor het bereiken van de watersysteem-
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doelstellingen is dan ook een gezamenlijke inzet nodig van de ministeries
van Verkeer en Waterstaat, Landbouw en Visserij en Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de lagere overheden, waterbe-
heerders en particuliere instellingen die deelverantwoordelijkheden
dragen.

De ruimtelijke consequenties van het scherm inrichting zullen zonodig
nader worden afgewogen in de nog uit te brengen Structuurschets
landelijke en stedelijke gebieden en het Structuurschema natuur,
landbouw en openluchtrecreatie.
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5.3.2 Pakket 7 Oevers en buitendijkse gebieden

• Einddoel:
- de oevers van de waterhuishoudkundige systemen bieden mogelijk-

heden voor ontplooiing en duurzaam functioneren van die systemen
en voor diverse gebruiksfuncties; de oeverinrichting is afgestemd op
de functies van de oever, het aangrenzende water en land. De rivieren
inclusief de uiterwaarden zijn hoofdassen door Nederland voor
transport, recreatie, migratie van dieren en natuur.

• Tussendoel 1995:
- bij ieder ingrijpen in het oevermilieu is rekening gehouden met de

functies van oever, water en land, en met het duurzaam functioneren
van het watersysteem;

- de buitendijkse gebieden in de zoete deltawateren zijn beschermd
tegen afslag;

- het areaal kwelders neemt niet af;
- er is een aktieplan voor de ontwikkeling van het rivierengebied

inclusief de uiterwaarden; met de uitvoering hiervan is gestart;
- delen van de ecologische hoofdstructuur zijn ontwikkeld.

• Beleid:
- bij ieder ingrijpen in het oevermilieu, zoals aanleg van of onderhoud

aan de oeververdediging, houdt de beheerder ook rekening met
andere belangen dan de strikt waterstaatskundige - recreatie, visserij,
natuur, bos en landschap - en met het goed functioneren van het
watersysteem;

- de oeverbeheerder zorgt voor behoud en herstel van natuurlijke
oevers van beken en vaarten met name in gebieden binnen de
ecologische hoofdstructuur.
De Vierde nota over de ruimtelijke ordening67 geeft in dit kader reeds
prioriteit aan de kansrijke gebieden van het Utrechtse, Hollandse en
Friese veenweidegebied en aan kleinschalige gebieden. In deze laatste
categorie wordt prioriteit gegeven aan midden-Brabant (proefgebied
Beerse), Twente, de Achterhoek en de noordkant van het Drenths
plateau;

- het ministerie van Verkeer en Waterstaat baseert de subsidie voor
waterkeringen op de kosten van aanleg en onderhoud; daarbij wordt
rekening gehouden met omgevingsfactoren, waaronder het goed
functioneren van het waterhuishoudkundig systeem;

- de waterbeheerder gebruikt geen bestrijdingsmiddelen bij het
onderhoud aan oevers en streeft er in samenwerking met de eigenaar
van het aangrenzende land naar dat bestrijdingsmiddelen niet op
oevers en in watergangen terecht komen;

- de waterbeheerders gaan door met de ontwikkeling en het aanleggen
van milieuvriendelijke verdedigingsmethoden van oevers. Het minis-
terie van Verkeer en Waterstaat en voor regionale wateren ook het
ministerie van Landbouw en Visserij stimuleren de verspreiding van
kennis over methoden voor milieuvriendelijke oeververdediging onder
waterbeheerders;

- de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer, Landbouw en Visserij en Verkeer en Waterstaat en de
betrokken provincies stellen een ontwikkelingsschets voor het rivieren-
gebied op conform de Vierde nota over de ruimtelijke ordening67 en
het Natuurbeleidsplan18. Een actieplan voor de uitvoering wordt door
de ministeries van Landbouw en Visserij en Verkeer en Waterstaat
opgesteld. Deze departementen richten, om ervaring op te doen, in
samenwerking met eigenaren, terreinbeheerders en visstandbe-
heerders proefprojecten in de uiterwaarden in. In de uiterwaarden
wordt, waar de gelegenheid zich voordoet, het bodemgebruik
geëxtensiveerd; uitvoering geschiedt door aankoop en toepassing van
de Relatienota- en Bergboerenregeling;
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het ministerie van Verkeer en Waterstaat legt, ter afronding van de
inrichting, langs het Haringvliet/ Hollandsen Diep, Volkerak/Zoommeer
en de Biesbosch vooroevers dan wel andere milieuvriendelijke oever-
verdedigingen aan; het voert in samenwerking met het ministerie van
Landbouw en Visserij een proefproject uit voor de aanleg van milieu-
vriendelijke oevers in het IJsselmeergebied;
de waterbeheerders van de zoute wateren benutten de kansen voor de
instandhouding of de aanwas van het kwelderareaal in Nederland ten
behoeve van de natuur. Platen en niet waterkerende stuifduinen
worden in beginsel niet actief beheerd.
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5.3.3 Pakket 8 Herstel waterhuishoudkundige systemen

• Einddoel:
- de morfologie, inrichting en het waterregime van de watersystemen in

Nederland bieden goede voorwaarden voor complete en evenwichtig
opgebouwde levensgemeenschappen en duurzaam gebruik door de
mens.

• Tussendoel 1995:
- de Nederlandse stroomgebieden van Rijn en Maas zijn passeerbaar

voor vissen en bieden doorgangsroutes naar kleinere wateren;
- de Randmeren van het Vossemeer tot en met het Nuldernauw, het

Volkerak / Zoommeer en de Binnenschelde zijn helder en bieden
groeimogelijkheden voor water- en oeverplanten. Restauratie van het
Gooimeer en het Eemmeer is gestart;

- er is een betere zonering van activiteiten in de zoute wateren;
- er zijn circa zes regionale voorbeeldprojecten integraal waterbeheer

en circa tien regionale projecten gebiedsgerichte eutrofiëringsbe-
strijding gerealiseerd.

• Beleid:
- de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Landbouw en Visserij

brengen vispassages aan bij de drie stuwen in het Rijnsysteem en bij
vijf stuwen in het Maassysteem, te weten Grave, Sambeek, Belfeld,
Roermond en Borgharen, alsmede bij vier stuwen in de Overijsselse
Vecht;

- bij werkzaamheden aan stuwen en sluizen benut de waterbeheerder
de kansen voor aanbrengen of herstellen van vispassages. Passage-
voorzieningen voor dieren langs de oever zijn een vanzelfsprekend
onderdeel van nieuwe kunstwerken;

- elektriciteitsmaatschappijen brengen bij de inlaten van waterkracht-
centrales visgeleidingssystemen aan om te voorkomen dat stroomaf-
waarts trekkende vis, in de centrales geraken;

- de waterbeheerders maken of houden daar waar het zinvol is, kleine,
ondiepe, rijk begroeide wateren voor vissen bereikbaar, en restaureren
schuil-, paai-, en opgroeiplaatsen;

- bij de afvoer van water via kunstwerken naar zee wordt een
spuiregime toegepast dat zo veel mogelijk is afgestemd op de trek
van glasaal, schieraal en zalmachtigen;

- in de Veluwerandmeren, het Gooimeer en Eemmeer, het Volkerak
/Zoommeer en de Binnenschelde worden gebiedsgerichte maatre-
gelen tegen eutrofiëring genomen. Naast emissiebeperkende maatre-
gelen, peilbeheer, doorspoeling en maatregelen ter beperking van de
negatieve effecten van het bodemslib, wordt ook actief biologisch
beheer toegepast. Indien de onderzoeksresultaten daartoe aanleiding
geven, worden moerassystemen (helofytenfilters) voor waterzuivering
gebruikt, indien mogelijk in samenhang met natuurontwikkeling en
recreatie. Een en ander gebeurt in samenwerking tussen de visrecht-
hebbenden, visserij-organisaties en de waterbeheerders;

- het Rijk (ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en
Milieubeheer, Landbouw en Visserij en Verkeer en Waterstaat) stelt
jaarlijks een bedrag van vijf miljoen gulden beschikbaar voor subsi-
diëring van regionale projecten gebiedsgerichte eutrofiëringsbe-
strijding;

- het Rijk (ministeries van Landbouw en Visserij en van Verkeer en
Waterstaat) en de provincie Overijssel onderzoeken de mogelijkheden
tot het treffen van geohydrologische maatregelen tot herstel van het
watersysteem Weerribben- en Wieden;

- het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt vanaf 1992 vijf miljoen
gulden beschikbaar voor stimulering van regionale voorbeeldprojecten
Integraal Waterbeheer, met name in gebieden die in de Vierde nota
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over de ruimtelijke ordening in het kader van het geïntegreerd
gebiedsgericht beleid zijn genoemd;
er wordt een integraal beleidsplan opgesteld voor het Haringvliet,
Hollandsch Diep en de Biesbosch, ondervoorzitterschap van de
provincie Zuid-Holland, waarin onder andere uitspraak wordt gedaan
over het toekomstig spuibeheer van de Haringvlietsluizen;
uit het oogpunt van natuurbeleid kunnen na verkenning van de
mogelijkheden in de zoute wateren zones worden ingesteld waar
bepaalde vormen van visserij, recreatie, scheepvaart en jacht
(gedurende een deel van het jaar) worden geweerd. Dit gebeurt door
de daarvoor verantwoordelijke instanties, in overleg met de waterbe-
heerders en de gebruikers.
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5.4 Scherm 3 Geleiding gebruik

5.4.1 Inleiding

In Nederland, met name in het lage deel, is het efficiënt afvoeren
van overtollig water en het handhaven van de waterpeilen van levens-
belang. Daarnaast is de aanwezigheid, van nature of door aanvoer,
van voldoende water van de juiste kwaliteit een belangrijke
voorwaarde voor de duurzame ontwikkeling van bij het water
betrokken belangen. Voorbeelden hiervan zijn landbouw, drinkwater-
voorziening, elektriciteitsvoorziening, industrie, scheepvaart, visserij,
bosbouw, recreatie, en ook de duurzame ontwikkeling van aquatische
en terrestrische ecosystemen.

Bij het gebruik van water dient steeds voor ogen te worden
gehouden dat het water een essentieel deel uitmaakt van het
leefmilieu van mens, dier en plant. Zoals reeds in 1985 is aangegeven
in de notitie Omgaan met Water, dient het menselijk handelen ecolo-
gisch inpasbaar te zijn. Hierdoor worden enerzijds de gebruiksmoge-
lijkheden van het water beperkt, terwijl anderzijds het menselijk
handelen erop gericht moet zijn het water zijn vitale functie blijvend té
laten vervullen. Met het oppervlaktewater en het grondwater zal
daarom op een verantwoorde wijze moeten worden omgegaan.

In de navolgende drie pakketten (Wateraanvoer, Waterafvoer en
Grondwater) wordt het in de planperiode te voeren beleid uiteengezet.

De ruimtelijke consequenties van dit scherm zullen zonodig nader
worden afgewogen in de nog uit te brengen Structuurschets landelijke
en stedelijke gebieden en het Structuurschema natuur, landbouw en
openluchtrecreatie.
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Gebiedsvreemd water in noordwest-Overijssel

Het 8.100 ha grote complex van natuurgebieden in
noordwest-Overijssel is een van de grootste, minst
aangetaste en voor Europa meest representatieve
laagvenen. Het maakt onderdeel uit van de boezem van
het Waterschap Land van Vollenhove. Het bestaat uit
een complex van «petgaten»: plassen, ontstaan door
turfwinning, die van elkaar zijn gescheiden door
«legakkers» waarop de turf vroeger te drogen werd
gelegd. \n de Wieden ontstonden in het verleden grote
plassen, doordat de legakkers door winderosie werden
weggeslagen. De resterende petgaten groeien nu weer
langzaam dicht. Diverse stadia in de verlanding van
laagveenmoeras zijn naast elkaar te zien: open water,
drijf til ten, rietland, trilvenen, veenmos, broekbossen. Op
de legakkers komen blauwgraslanden voor. Het gebied
is rijk aan dieren (onder andere purperreiger,
aalscholver, grote modderkruiper, kwabaal).

De waterhuishouding
De Weerribben en de Wieden worden gescheiden

door enkele diepe polders. Het polderpeil ligt hier 1,5 a
2 meter lager dan in de omgeving. Wel zijn er enkele
verbindingskanalen. In het oosten voert de Steenwijker
Aa kalkrijk water aan vanuit het aangrenzende Drenthse
plateau. De diepe droogmakerijen hebben kalkrijke kwel
dat op de boezem wordt uitgeslagen. Ten westen van
het gebied ligt de Noordoostpolder waar grondwater
naar toe wordt gezogen. In het gehele boezemgebied is
sprake van inzijging; in droge perioden is de eigen
watertoevoer onvoldoende voor peiihandhaving. In het
zomerhalfjaar wordt water ingelaten uit de Friese
boezem via de Linde, in dezelfde periode ontvangt de
Friese boezem veel IJsselmeerwater.

In een normaal jaar bestaat de boezem aan het eind
van de zomer voor 10 a 15 procent uit water dat uit
Friesland is ingelaten; in een droog jaar loopt dat op tot
ruim 30 procent. Dit uit het hoofdsysteem aangevoerde
water (indirect uit het IJsselmeer) verdringt in de
aanvoerleidingen en binnen de boezem grotendeels het
gebiedseigen water. Verder boezeminwaarts en in de
natuurgebieden worden de verdringing en menging
steeds minder.

De toevoer van neerslag, van water uit het Drenthse

plateau en uit de diepe polders is in het winterhalfjaar
overheersend. In het zomerhalfjaar is de aanvoer uit de
Friese boezem erg belangrijk. In de centrale en geïso-
leerde delen van het watersysteem zijn de externe
invloeden het geringst; regenwater is hier de
voornaamste externe factor. Vanuit het centrum naar
buiten toe ontstaan zo gradiënten in de waterkwaliteit.
In de richting van het Drenthse plateau gaan deze van
regenwater over in kalkrijk zoet kwelwater. Deze
gradiëntzones zijn van ecologisch belang door de grote
variëteit in milieutypen en plantesoorten.

Kwaliteit van het water
Door de teruggang van de kwaliteit van het aange-

voerde water uit de Friese boezem is ook de waterkwa-
liteit in de boezem binnen het gebied achteruit gegaan.
Een belangrijke oorzaak is de eutrofiëring. De achter-
uitgang is het sterkst in de grote plassen en de wateren
gelegen aan de buitenrand. Microverontreinigingen uit
het hoofdsysteem bereiken de boezem niet of nauwe-
lijks, omdat zij merendeels aan zwevend stof zijn
gehecht dat op de aanvoerweg al bezinkt.

Door de verrijking met voedingsstoffen neemt de
variëteit in milieutypen af en daarmee ook de soorten-
rijkdom in planten en dieren.

Mogelijkheden voor herstel
Hoe is de natuur in dit gebied weer te herstellen in

haar oude glorie? Stopzetten van de aanvoer van water
uit het hoofdsysteem zat leiden tot ontoelaatbare
verdroging van de moerassen.

Diverse maatregelen zijn mogelijk. Veelbelovend is
het opzetten van het waterpeil in bufferzones rondom
de Weerribben en ten noorden van de Wieden, Dit kan
de wegzijging en het watertekort in deze natuurge-
bieden aanzienlijk verminderen.

Sanering van verontreinigingsbronnen binnen het
gebied zal de situatie uiteraard verbeteren. Eventueel
kan worden gedacht aan de aanleg van helofytenfilters
bij de inlaatpunten van gebiedsvreemd water. Alle
mogelijkheden voor een gecombineerde, gebiedsge-
richte aanpak moeten worden benut.

Smnwijker A

Drents Plateau

Linde
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5.4.2 Pakket 9 Wateraanvoer

• Einddoel:
- via de aanwezige infrastructuur voor transport en voorraadvorming, is

er onder normale omstandigheden, waar dat mogelijk, rendabel en
ecologisch verantwoord is, voldoende aanbod van water van
voldoende kwaliteit, waar zorgvuldig gebruik van wordt gemaakt.
Onder afwijkende omstandigheden geldt een aangepaste verdeling
van het beschikbare water, op basis van afweging van de betrokken
belangen.

• Tussendoel 1995:
- idem einddoel.

• Beleid:
- in het waterhuishoudkundig hoofdsysteem worden geen grootschalige

ingrepen uitgevoerd;
- kleinere waterhuishoudkundige aanpassingen in relatie met de

regionale en lokale systemen kunnen worden overwogen, rekening
houdend met de mogelijk nadelige ecologische effecten van de
aanvoer van gebiedsvreemd water. In de provinciale waterhuishou-
dingsplannen zal dat verder worden uitgewerkt;

- ten behoeve van de aan- en afvoer van water onder normale en onder
afwijkende omstandigheden worden, in daartoe aan te wijzen gevallen
(voor rijkswateren bij Algemene Maatregel van Bestuur, voor de
overige wateren bij provinciale verordening), tussen de betrokken
waterbeheerders waterakkoorden gesloten;

- in droge perioden worden via afweging prioriteiten gesteld. De water-
behoeften voor peilhandhaving in verband met irreversibele klink en
stabiliteit van constructies, krijgen de hoogste prioriteit. De onttrek-
kingen voor hoogwaardig gebruik in de openbare drinkwatervoor-
ziening, (onder inzet van alle beschikbare middelen zoals spaar-
bekkens), in de glastuinbouw en de industrie, worden zo veel mogelijk
ontzien. Een wat lagere prioriteit wordt gegeven aan de waterbehoefte
voor doorspoeling, koelwatervoorziening van elektriciteitscentrales en
grote industrieën, de landbouw (beregening) en de scheepvaart^
(vaardiepte, schutten);

- de bestrijding van de verzilting door zoute kwel en indringing bij
sluizen wordt bestreden met doorspoeling op die plaatsen waar dat
nodig is voor de aan het waterhuishoudkundig systeem toegekende
functies. Daar waar het met het oog op het behoud en de ontwik-
keling van natuurwaarden noodzakelijk is (bijvoorbeeld de resterende
brakke wateren in het zeekleigebied), wordt daarvan afgeweken, mede
ter voorkoming van de aanvoer van gebiedsvreemd water;

- de infrastructuur voor de verdeling van het water over Nederland
wordt in stand gehouden en onderhouden, voorzover dat de ontwik-
keling van kansrijke ecosystemen niet belemmert. In de provinciale
waterhuishoudinasDlannen worrlt Hit
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5.4.3 Pakket 10 Waterafvoer

• Einddoel:
- via de aanwezige mogelijkheden voor transport wordt overtollig water

naar noodzaak en behoefte afgevoerd. Voor het overige vinden, na
afweging van alle betrokken belangen, zoveel mogelijk conservering
en retentie van neerslag- en kwelwater plaats.

• Tussendoel 1995:
- idem einddoel.

• Beleid:
- in perioden van grote rivier-afvoeren en stormvloeden staat het belang

veiligheid bij het beheer voorop;
- de afvoerfunctie van de rivieren voor water en ijs wordt in stand

gehouden;
- de kombergingsfunctie van de (grote) rivieren wordt in stand

gehouden door een integraal beheer van zomer- en winterbed;
- bij ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater die het gevolg is

van calamiteiten die niet kunnen worden bestreden, wordt de water-
huishoudkundige infrastructuur gebruikt voor versnelde afvoer van het
verontreinigde water naar zee en voor bescherming van niet of in
beperkte mate aan de verontreiniging blootgestelde waterhuishoud-
kundige systemen;

- afhankelijk van de uitkomsten van de internationale afspraken in het
kader van het Rijn-zout-overleg, zal het zoute uitslagwater van de
Wieringermeer worden afgeleid naar de Waddenzee;

- de waterkwantiteitsbeheerder stelt in daartoe aan te wijzen gevallen
(voor de rijkswateren bij Algemene Maatregel van Bestuur en voor de
overige wateren bij provinciale verordening), één of meer peilbesluiten
vasfrvoor oppervlaktewateren onder zijn beheer. De kwantiteitsbe-
heerder draagt er zorg voor dat de in het peilbesluit aangegeven
waterstanden gedurende de daarbij aangegeven perioden zoveel
mogelijk worden gehandhaafd;

- via een daarop afgestemde peilbeheersing van de boezem- en polder-
wateren wordt de draagkracht van de bodem (in brede zin) instandge-
houden. Onderbemaling, voor zover deze niet is vastgelegd in een
peilbesluit, is niet toegestaan;

- maatregelen ter verbetering van de ontwatering en de afwatering die
leiden tot nadelige effecten op verdrogingsgevoelige gebieden,
worden niet in uitvoering genomen. Binnen de in het Natuurbe-
leidsplan18 genoemde ecologische hoofdstructuur en de gebieden uit
de Vierde nota over de ruimtelijke ordening67 die hier van toepassing
zijn, worden maatregelen getroffen om het natuurlijk afvoerregime en
de morfologische verscheidenheid zoveel mogelijk te herstellen. In de
provinciale waterhuishoudingsplannen wordt dit verder uitgewerkt.
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5.4.4 Pakket 11 Grondwater

• Einddoel:
- een zodanig beheerste grondwatersituatie (zowel kwantitatief als

kwalitatief), dat een duurzaam gebruik van grondwater door belang-
hebbende sectoren èn een duurzame ontwikkeling van natuur, bos en
landschap gewaarborgd zijn.

• Tussendoel 1995:
- de omvang en intensiteit van de verdroging in Nederland zijn niet

toegenomen ten opzichte van de situatie in 1989; dit om de
doelstelling van het Nationaal Milieubeleidsplan75 te kunnen realiseren
dat de verdroging in 2000 niet groter mag zijn dan in 1985;

- er is een feitelijk begin gemaakt met de waterhuishoudkundige
regeneratie van verdroogde bos- en natuurgebieden, zoals genoemd
in het Natuurbeleidsplan18;

- de verbetering van de grondwaterkwaliteit is gerealiseerd conform de
doelstellingen van het Nationaal Milieubeleidsplan;

- ten behoeve van de natuur en de drinkwatervoorziening op lange
termijn en onder bijzondere omstandigheden zijn zonodig grondwater-
voorkomens gereserveerd;

- de grondwaterproblemen in stedelijk gebied zijn qua omvang en ernst
globaal gehalveerd.

• Beleid:
- in de provinciale waterhuishoudingsplannen wordt de gewenste

grondwatersituatie per (deel)gebied vastgelegd;
- in de provinciale waterhuishoudingsplannen wordt een schema van

aanpak voor het verdrogingsprobleem opgenomen. Met de uitvoering
van de meest urgente projecten die in deze schema's worden
genoemd, zal aansluitend bij de aanpak in het Natuurbeleidsplan nog
in de planperiode een begin worden gemaakt;

- afwaterings- en ontwateringsmaatregelen, permanente grondwater-
onttrekkingen en beregening uit grondwater worden zodanig gepland
dan wel onderling afgestemd, dat geen (verdere) nadelige
beïnvloeding van verdrogingsgevoelige gebieden optreedt;

.- met de waterhuishoudkundige regeneratie van verdroogde bos- en
natuurgebieden wordt een begin gemaakt, met toepassing van herin-
richtingsmaatregelen als:
- waterconservering en retentie van neerslag- en kwelwater;
- hydrologische isolatie van bos- en natuurgebieden (bufferzones en

omleidingen);
indien dit onvoldoende effect sorteert:

- aanpassing peilbeheer (peilopzet);
- inlaat ecologisch geschikt oppervlaktewater;
- aanpassing van drinkwateronttrekkingen, dat wil zeggen effect-

gerichte maatregelen zoals diepere winning, wateraanvoer of diep-
infiltratie, of als daarmee geen goede resultaten zijn te bereiken het
voeren van een volumebeleid. Indien ook daarmee onvoldoende
resultaat wordt bereikt, dan dienen structurele maatregelen te
worden genomen, waarbij «aanpassing» dan de reallocatie van de
onttrekking inhoudt naar minder verdrogingsgevoelige gebieden of
naar oppervlaktewater.

- de permanent te onttrekken hoeveelheid grondwater dient, waar nodïg
bij voorrang, te worden bestemd voor huishoudelijk gebruik en voor
die produktieve doeleinden waarvoor een hoge kwaliteit een
voorwaarde is;

- onttrekking van grondwater voor laagwaardige doeleinden wordt
teruggedrongen;

- voor de openbare drinkwatervoorziening worden zo spoedig mogelijk
extra alternatieven voor de onttrekking van grondwater ontwikkeld;
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de ontwikkeling van voorzieningen die het waterverbruik beperken, zal
verder worden bevorderd;
bij het optreden van calamiteiten zal voor de openbare drinkwater-
voorziening de onttrekking van grondwater zonodig tijdelijk moeten
kunnen worden vergroot;
de belasting van het grondwater met verontreinigende stoffen door
bemesting, atmosferische depositie en bestrijdingsmiddelen wordt
teruggedrongen via in het Nationaal Milieubeleidsplan en de Struc-
tuurnota Landbouw17 aangegeven maatregelen;
de reservering van grondwatervoorkomens voor de natuur en de
drinkwatervoorziening, alsmede de noodzaak en mogelijkheden tot
bescherming van deze voorkomens, zijn onderdeel van de provinciale
waterhuishoudingsplannen en milieubeleidsplannen;
in de provinciale waterhuishoudingsplannen wordt de aanpak van de
grondwaterproblematiek in de stedelijke gebieden opgenomen;
de grondwateroverlast in stedelijke gebieden wordt opgelost door het
treffen van een combinatie van noodzakelijke maatregelen door de
oppervlaktewaterbeheerder, gemeente en huiseigenaren. De provin-
ciale overheid heeft hierbij een coördinerende en regelgevende rol. Er
moet worden gewaakt voor mogelijke negatieve effecten van deze
maatregelen op andere sectoren (verdrogingsverschijnselen in
landelijk gebied).
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5.5 Scherm 4 Organisatie en instrumentarium

5.5.1 Inleiding

Algemeen
De in de notitie Omgaan met Water4' geschetste watersysteembe-

nadering is een werkwijze en levert geen kant en klare vertaling op
voor de bestuurlijke uitwerking van integraal waterbeheer. Aspecten
die in de conceptie van integraal waterbeheer in samenhang worden
bezien, zijn immers niet alleen object van zorg van het waterbeheer,
maar veelal ook van andere beleidsterreinen, in het bijzonder die van
het milieubeheer, de ruimtelijke ordening en het natuurbeheer.
Daardoor is er ten dele een overlap tussen het waterbeheer en andere
vormen van overheidsbeleid. Deze overlap doet zich zowel voor op
strategisch als op operationeel niveau. Dit brengt onder andere met
zich mee dat maatregelen in het waterbeheer veelal niet alleen dienen
voor de realisering van doeleinden van het waterhuishoudkundig
beleid, maar tevens een functie hebben voor de realisering van de
doeleinden van het milieubeleid, het ruimtelijk beleid of het natuur-
beleid. Ook het omgekeerde is het geval. Op die andere terreinen zijn
meestal ook andere overheidsorganen en instanties werkzaam, ieder
met eigen taken en bevoegdheden en vanuit een eigen invalshoek.
Integraal waterbeheer gaat dus altijd meer instanties aan. Samen-
werking en samenspel tussen waterbeheerders onderling (interne
samenhang) en tussen waterbeheerders en andere bij het water-
beheer betrokken instanties (externe samenhang) staan dus centraal
bij het streven naar integraal waterbeheer.

Integraal waterbeheer wil dus vooral een brede benadering en een
samenhangende aanpak bevorderen van de voor de ontwikkeling van
gezonde waterhuishoudkundige systemen te treffen maatregelen op
de verschillende beleidsterreinen.

Voor de realisitatie van het in deze nota geschetste beleid, in
samenhang met het beleid dat in het Nationaal Milieubeleidsplan75, de
Vierde nota over de ruimtelijke ordening67 en het Natuurbeleidsplan18

is geformuleerd, dient een aantal bestuurlijke en juridische randvoor-
waarden te zijn vervuld, waarop hieronder nader wordt ingegaan.

Taakopvatting en taakverdeling
Integraal waterbeheer heeft op zich geen gevolgen voor de

bestaande taken- en bevoegdhedenstructuur. De strategische taken
met betrekking tot de verschillende onderdelen van het waterbeheer
blijven toegedeeld aan het algemeen bestuur: het Rijk voor het
landelijk beleid en de provincies voor het beleid op regionaal niveau.
Een en ander is ook wettelijk verankerd in de in de Wet op de water-
huishouding, de Wet op de ruimtelijke ordening en de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne, danwei opgenomen in voorziene regeling
van de planvorming op het gebied van het waterbeheer, de ruimtelijke
ordening en het milieubeheer.

Integraal waterbeheer heeft ook geen gevolgen voor de bestaande
toedeling van operationele beheerstaken aan de waterbeheerder,
maar wel voor de wijze waarop hij zijn beheerstaak vervult: het
noodzaakt tot een brede kijk op zijn taak.Het goed functioneren van
een waterhuishoudkundig systeem in al zijn onderdelen (water,
inclusief waterbodem, oevers, infrastructuur en biologische
component) is een zelfstandig ecologisch belang, in samenhang
waarmee de gebruiksfuncties van het systeem worden benut. De
gedachtenontwikkeling ter zake is vooral sinds het verschijnen van de
notitie Omgaan met water41 in 1985 weliswaar duidelijk in een
stroomversnelling geraakt, gemeengoed is dit besef nog niet. Dit geldt
ook voor het feit dat het operationele waterbeheer niet alleen een
functie heeft voor het waterhuishoudkundig beleid, maar ook voor het
beleid op andere terreinen.Deze meervoudige functie stelt eisen aan
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Een nieuwe visie op het rivierengebied

Het rivierengebied in Nederland is in de loop der
eeuwen door menselijk ingrijpen grondig van karakter
veranderd. Vooral de twintigste eeuw wordt geken-
merkt door een intensivering van het gebruik en soms
ook misbruik van de uiterwaarden van de grote rivieren.
Aantasting van biologische waarden en van de
landschappelijke en geologische structuren was
daarvan hot gevolg. Als reactie daarop is in het kader
v<an een prijsvraag van de Eo Wijersstichting het plan
Ooievaar ontwikkeld. In het plan worden de gebiedsmo-
gelijkheden voor zowel het landbouwkundig als het
ecologisch systeem ten volle benut. De uiterwaarden,
met name langs de Waal. worden natuurgebied en in
de kommen tussen de van oudsher bewoonde oever-
wallen langs de rivieren wordt de landbouw versterkt.
Het rivierbeheer en de winning van oppervlakte-
delfstoffen worden gericht op het natuurlijk functio-
neren van het rivierengebied. In deze visie worden
grote natuurgebieden (Geldersepoort, Fort Sint Andries
en de Biesboschj en een groot aantal kleinere natuur-
kernen door de uiterwaarden als hel ware als kralen
aaneengeregen. De recreatie en het wonen en werken
kunnen hierbij verantwoord worden ingepast.

Het plan Ooievaar heeft zijn uitwerking niet gemist. In
de Vierde nota over de ruimtelijke ordening wordt de
nadere uitwerking van een ontwikkelingsperspectief

voor het rivierengebied aangekondigd. Door de
provincies worden beleidsplannen voor de uiterwaarden
opgesteld. De provincie Gelderland, een rivierenland bij;

uitstek, heeft het ontwerp-Beleidsplan voor de uitor
waarden ten behoeve van een inspraakprocedure
gepubliceerd. In dit plan zet de provincie haar ideeën
uiteen voor de verdere ontwikkeling van de landbouw,
de verantwoorde inpassing van de recreatie, de zand-'
en kleiwinning en over tal van andere activiteiten die in
de uiterwaarden plaatsvinden. Publieke discussie,
samenwerking on bestuurlijke coördinatie zijn nodig om
deze ideeën, waarvan het plan Ooievaar de grondslag
vormt, verder te concretiseren en te realiseren. Die
samenwerking is in de eerste plaats nodig met de
bewoners van het rivierengebied; daarnaast dient te
worden samengewerkt tussen gemeenten, provincie,
Rijk en diverse organisaties en instanties. Gelet op de
relaties tussen de diverse betrokken beleidsvelden
neemt de provincie daarbij het initiatief.

In een gebied waarvan water zo'n essentieel
onderdeel uitmaakt, is de rol van de waterbeheerder
evident. De ontwikkelingen die resulteerden in een
nieuwe wijze van omgaan met watersystemen, zijn voor
de ontwikkeling van de nieuwe visie op het rivieren-
gebied zeer belangr.jk geweest

14 Zonder samenwerking en bestuurlijke
coördinatie blijft de overzijde van de rivier in
een dichte mist liggen
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de wijze waarop dit beheer wordt gevoerd. Het in de Wet op de
waterhuishouding opgenomen planningstelsel biedt overigens goede
mogelijkheden dat de waterbeheerders het gedachtengoed van
integraal waterbeheer welbewust in hun dagelijks handelen gaan
incorporeren. Daarnaast is ook een belangrijke stimulans voor de
gewenste brede kijk gelegen in de (verdere) verbreding van de
bestuurssamenstelling van het waterschapsbestuur, waarvoor de
Waterschapswet het stelsel aanreikt.

Tegen de achtergrond van de gedachtenontwikkeling over de water-
systeembenadering zijn in de praktijk vooral met betrekking tot de
zorg voor de waterbodem, de oevers, het grondwater en de riolering
vragen gerezen over de bestuurlijke (en daarmee tevens de financiële)
verantwoordelijkheid ter zake. Om een samenhangend en doelmatig
beheer te verzekeren, is een zo duidelijk mogelijke taakafbakening
tussen de betrokken instanties gewenst.

De waterbodem vervult zowel een functie in het kader van het
waterbeheer als in het kader van het droge bodembeheer. Tegen die
achtergrond maakt de waterbodem thans zowel deel uit van het
regime van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren als van het
regime van de Interimwet bodemsanering en de Wet bodembe-
scherming. Gezien de onmiddellijke wisselwerking tussen de water-
bodem en het water, de taken die terzake reeds aan de waterbe-
heerder in de waterstaatswetgeving zijn toegekend en de mede
daardoor bij hem aanwezige kennis van de toestand van het water-
systeem, is het doelmatig dat de waterbeheerder een belangrijke rol
speelt bij de sanering van de waterbodems. Hierbij neemt hij zelf initi-
atieven voor het in kaart brengen van de toestand van de water-
bodems en het aangeven van knelpunten. Uit een oogpunt van goed
afgestemd saneringsbeleid van zowel droge als natte bodems ligt het
voor de hand de provincie te belasten met de prioriteitenstelling ter
zake, althans voor de niet-rijkswateren; een en ander afhankelijk van
de oplossing inzake de financieringsproblematiek. Voor de wateren in
beheer bij het Rijk is het Saneringsprogramma waterbodem rijkswa-
teren 1990-200048 uitgebracht door de minister van Verkeer en
Waterstaat in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne. De wettelijke regeling van de
hier in essentie geschetste taakverdeling zal te zijner tijd in de Wet
bodembescherming worden opgenomen.

De oever is meer nog dan de waterbodem een overgangsgebied
waar water en land elkaar ontmoeten. De oevers vervullen dan ook
vaak meerdere functies, niet alleen ten behoeve van het waterbeheer,
maar ook van het natuurbeheer en de recreatie. De waterbeheerder is
dus niet de enige die ten aanzien van de oevers een taak heeft. Zijn
verantwoordelijkheid strekt zich uit tot die beheersmaatregelen,
waaronder ook maatregelen betreffende de inrichting, die voortvloeien
uit het normale beheer en onderhoud van de oevers. Het treffen van
maatregelen ten behoeve van verdergaande specifieke wensen van
andere functies komt voor verantwoordelijkheid (en dus ook voor
rekening) van de instanties die met taken terzake zijn belast. De
waterbeheerder zal evenwel bij de invulling van zijn beheerstaak de
condities moeten scheppen en instandhouden voor het treffen van
verdergaande maatregelen door deze instanties. Een exacte
afbakening is overigens in abstracto niet te geven. In het algemeen
lijkt het maken van bestuurlijke afspraken, globaal in het kader van de
strategische planvorming en meer concreet in het kader van de op
uitvoering gerichte planvorming, de meest doelmatige aanpak. Hierbij
zal naast het beheersplan van de waterbeheerder onder andere ook de
voorbereiding van bestemmingsplannen een belangrijke afstemmings-
mogelijkheid kunnen bieden.
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De zorg voor het grondwater , kwantitatief en kwalitatief, is
opgedragen aan de provincie. Als zodanig is de provincie belast met de
strategische en operationele taken terzake. Het feitelijk beheer is echter
niet uitsluitend een provinciale taak. De grondwaterstand wordt deels
bepaald door het grondwateronttrekkingenbeleid van de provincie, deels
door het peilbeheer van de oppervlaktewaterbeheerder en deels door de
ontwatering van de bodem (onder andere door waterhuishoudkundige
maatregelen in het kader van het landinrichtingsbeleid, en in stedelijke
gebieden in het kader van het beleid inzake het bouwrijp maken). Voorts
is de grondwaterkwaliteit afhankelijk van het bodembescherminqs-
beleid, het grondwaterbeleid en het oppervlaktewaterkwaliteitsbeleid.
Deze complexiteit maakt dat altijd taakafstemming tussen de verschil-
lende bij het grondwaterbeheer betrokken instanties nodig is. Aan de
bestaande toedeling van de zorg voor het grondwater aan de provincie
dient ook in verband met de taken die de provincie reeds heeft op het
gebied van de ruimtelijke ordening en het milieubeheer, geen veran-
dering te worden gebracht. Een en ander sluit niet uit dat een of meer
beheersaspecten van de zorg voor het grondwater door de provincie,
waar dat doelmatig is en de mogelijkheden van een samenhangend
beheer niet beperkt, aan de waterbeheerder worden overgedragen. Dit
staat ter beoordeling van de provincie. De juridische basis daarvoor
biedt de herziene Provinciewet, waarvan het ontwerp bij de Tweede
Kamer in behandeling is.

Een specifiek aspect van het grondwaterbeheer dat bestuurlijk om
een oplossing vraagt, betreft de beheersing van de grondwaterstand in
stedelijke gebieden. In de praktijk is mede door het ontbreken van
specifieke regelgeving onduidelijkheid ontstaan over de bestuurlijke
verantwoordelijkheid, waardoor een effectieve aanpak van het
bestrijden en voorkomen van grondwateroverlast (vooral in de vorm van
een te hoge grondwaterstand) vaak maar moeizaam van de grond komt.
In aansluiting op de bestaande taken- en bevoegdhedenstructuur is een
functionele taakverdeling, waarbij de zorg voor de ontwatering tot de
taak - en dus ook de rekening - van de gemeente blijft behoren en de
zorg voor de afwatering waterschapstaak is, de meest doelmatige
oplossing.

De zorg voor de riolering is vanouds een gemeentelijke taak. Gezien
de nauwe samenhang met andere gemeentelijke taken, vooral op het
terrein van de volkshuisvesting, stadsvernieuwing en openbare werken,
dient die taak ook bij de gemeente te blijven. Dat geldt in ieder geval
voor de planning, de aanleg, het feitelijk beheer en onderhoud, alsmede
de financiering. Deze aspecten zijn nu overigens nog onvoldoende
geregeld. In het begin dit jaar uitgebracht onderzoeksrapport «Opties
voor een toekomstig rioleringsbeheer»20 zijn enkele oplossingsrichtingen
hiervoor aangedragen. Op het voor de totstandkoming van riolerings-
plannen geëigende instrumentarium zal nader worden ingegaan in het
nog in 1989 uit te brengen beleidsstandpunt (NMP-actiepunt 5676).

Een goed functionerend rioleringssysteem is een essentiële
voorwaarde voor het door de waterbeheerder te voeren waterkwanti-
teits- en waterkwaliteitsbeheer. Met het oog op het peilbeheer, alsmede
de waterkwaliteit en de doelmatige werking van de zuiveringsinrichting
en de toevoerleidingen, is het noodzakelijk dat er waarborgen zijn dat
de waterbeheerder invloed kan uitoefenen op het door de gemeente te
voeren rioleringsbeheer, zowel in het kader van de planvorming als in
het kader van het operationeel beheer.

Wat het operationeel beheer betreft is het noodzakelijk dat de water-
beheerder niet alleen eisen kan stellen aan rechtstreekse lozingen van
afvalwater, maar ook ten aanzien van bepaalde indirecte lozingen. Bij de
wijziging van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in 1981 is
laatstgenoemde mogelijkheid overigens reeds geopend. In 1983 is
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hieraan in de «AMvB Inrichtingen - WVO» nadere uitwerking gegeven
door de aanwijzing van een negental categorieën van bedrijven. In 1989
is de lijst WVO-vergunningplichtige bedrijven met een tiental nieuwe
categorieën uitgebreid. In het kader van de voorbereiding van een
beleidsstandpunt over het eerder genoemde rapport «Opties voor een
toekomstig rioleringsbeheer»20 wordt thans bezien hoe een meer
eenduidige oplossing voor de bestuurlijke problematiek met betrekking
tot de indirecte lozingen kan worden gevonden. Daarbij zal onder meer
worden betrokken het door de Evaluatiecommissie Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne nog dit jaar uit te brengen advies over de
noodzaak van of de mogelijkheden tot verdergaande verbetering van de
vergunningverlening voor inrichtingen.

Bestuurlijke organisatie
In hoofdstuk 2 (paragraaf 2.3.5 Problemen in bestuurlijke samen-

werking en beleidsafstemming) is samenvattend uiteengezet dat de in
de tweede Nota waterhuishouding40 geformuleerde beleidsuitgangs-
punten in de praktijk maar in beperkte mate zijn gerealiseerd en
voorts dat de pluriforme bestuurlijke organisatie van vooral de
regionale en lokale waterhuishouding in een aantal situaties een
belemmerende factor vormt voor het realiseren van integraal water-
beheer. Knelpunten doen zich vooral daar voor waar ecologische
doelstellingen en externe afstemmingsrelaties in het geding zijn.

De in de tweede Nota waterhuishouding uiteengezette rijksvisie op
de gewenste bestuurlijke organisatie van het waterbeheer blijft in de
komende planperiode ongewijzigd. Voor de bestuurlijke organisatie op
regionaal en lokaal niveau betekent dit dat van rijkszijde een voorkeur
bestaat voor:
- vorming van waterschappen zoveel mogelijk per waterstaatkundige

eenheid;
- het zo veel mogelijk in één hand brengen van het kwantiteits- en het

kwaliteitsbeheer en waar doelmatig, het vaarwegbeheer.

De term zo veel mogelijk geeft aan dat deze voorkeur geen doel in
zich is. Ook factoren als historisch gegroeide bestuurlijke situatie,
schaalgrootte en financieel draagvlak kunnen een rol spelen bij het doen
van keuzes omtrent de meest doelmatige bestuurlijke organisatie. Het is
in eerste instantie de provincie als organisatiegezag die aan deze
uitgangspunten verder uitwerking moet geven. Indien een oplossing
wordt gekozen die van de rijksvisie afwijkt, zal de betrokken provincie
de redenen hiervoor moeten aangeven. Voorts dient in dat geval
zichtbaar te worden gemaakt op welke wijze aan de bestuurlijke
afstemming vorm wordt gegeven.Tot slot is het wenselijk dat in de
eerste generatie provinciale waterhuishoudingsplannen, tegen de
achtergrond van het daarin geformuleerde waterhuishoudkundig beleid,
de marsroute wordt uiteengezet voor het te ontwikkelen beleid inzake
de bestuurlijke organisatie.

De in deze nota geformuleerde beleidsuitgangspunten houden voor
de wateren onder beheer van het Rijk een herverdeling in van het water-
beheer, gericht op decentralisatie en tegelijkertijd ook op integratie van
beheer van natte waterstaatswerken door het Rijk.

In pakket 12 Organisatie zijn de visie van het Rijk, het in de planpe-
riode te bereiken tussendoel en de met het oog daarop wenselijke
beleidsacties geformuleerd.

Instrumentarium
Voor het realiseren van integraal waterbeheer zijn ook afstemmings-

bevorderende voorzieningen nodig in de bestuurlijk-juridische sfeer. Het
gaat daarbij om al dan niet wettelijk geregelde instrumenten ter verbe-
tering van zowel de interne als de externe functionele samenhangen.
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Voorts dient daarbij een onderscheid te worden gemaakt tussen instru-
menten ten behoeve van enerzijds de strategische taken en anderzijds
de operationele beheerstaken.

Op strategisch niveau biedt het in de Wet op de waterhuishouding
geregelde planstelsel (in samenhang met de toekomstige regeling van
de milieubeleidsplanning en de regeling van de ruimtelijke planning)
goede perspectieven voor de verbetering van zowel de interne als de
externe functionele samenhangen. De landelijke Nota waterhuishouding
en de provinciale waterhuishoudingsplannen vervullen daarmee op
strategisch niveau een belangrijke rol voor het realiseren van integraal
waterbeheer. In hoeverre daarnaast ten behoeve van de bestuurlijke
afstemming op strategisch niveau met andere beleidsterreinen nog
behoefte blijft bestaan aan aanvullende niet-wettelijk geregelde instru-
menten, zal in de komende jaren worden bezien.

Vooral op operationeel niveau is het wettelijk instrumentarium nog
niet optimaal. Zoals in hoofdstuk 2 (paragraaf 2.3.5) al is aangegeven,
vertoont de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van het
waterbeheer nog lacunes en gebreken. Verbetering van het wettelijk
uitvoeringsinstrumentarium in al zijn onderdelen, gericht op harmoni-
satie en integratie, is nodig. Met de regeling van de integrale
planstructuur in de Wet op de waterhuishouding is een eerste belang-
rijke stap in dit wetgevingsproces gezet. Het is de bedoeling de verdere
verbetering van de wetgeving in hoofdzaak te doen plaats vinden door
middel van een gefaseerde uitbouw van de Wet op de waterhuis-
houding tot een uiteindelijk integrale waterbeheerswet. Dit zal overigens
gebeuren in nauwe samenhang met de verdere integratie van de
regeling op het gebied van het milieubeheer. Daarbij zal tevens worden
bezien welke elementen van de materie die thans nog over verschillende
wetten op het terrein van het waterbeheer verspreid is geregeld, voor
regeling in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne in aanmerking
komen. Gezien de gedeeltelijke overlap tussen de beleidsterreinen
waterbeheer en milieubeheer zal daarbij zorgvuldig te werk worden
gegaan. Ook de mogelijkheden tot aansluiting op andere algemene
wetten, zoals de Algemene wet bestuursrecht, zullen daarbij worden
bezien.

In pakket 13 Instrumentarium zijn het voorgestane einddoel, het in de
planperiode te bereiken tussendoel, alsmede de daarvoor benodigde
beleidsacties geformuleerd.

De noodzaak om te komen tot een samenhangende aanpak in het
waterbeheer maakt het voorts wenselijk dat de financieringsstructuur
wordt geoptimaliseerd. Dit onderdeel van het instrumentarium wordt
verder uitgewerkt in pakket 14 Financieringsstructuur.

De verbetering van het instrumentarium is intussen niet alleen nodig
op nationaal niveau. Ook op internationaal niveau is een en ander voor
verdere verbetering vatbaar. Samenwerking en afstemming op interna-
tionaal niveau zijn voor het nationale waterbeleid van essentieel belang.
In pakket 15 Internationaal overleg wordt dit aspect afzonderlijk verder
uitgewerkt.
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5.5.2 Pakket 12 Organisatie

• Einddoel;
- waterschappen zijn zoveel mogelijk per waterstaatkundige eenheid

gevormd;
- het kwaliteitsbeheer, het kwantiteitsbeheer en (waar doelmatig) het

vaarwegbeheer van het oppervlaktewater zijn zoveel mogelijk in één
hand gebracht; hoofdwateren in handen van het Rijk, overige wateren
in handen van de waterschappen.

• Tussendoel 1995:
- voor de hoofdwateren is integratie van het beheer gerealiseerd; het

streven is erop gericht om de overige wateren over te dragen;
- voor de overige oppervlaktewateren is door de provincies aangegeven

op welke wijze aan de bestuurlijke organisatie van de regionale en
lokale waterhuishouding vorm is gegeven; de vorming van water-
schappen per waterstaatkundige eenheid en integratie van beheer zijn
hierbij een centraal element.

• Beleid:
- realiseren van integratie van het beheer van de hoofdwateren bij het

Rijk; gestreefd wordt de overige wateren over te dragen;
- in het provinciaal waterhuishoudingsplan wordt de marsroute uiteen-

gezet voor het te formuleren beleid inzake de gewenste bestuurlijke
organisatie van de regionale en lokale waterhuishouding;

- de provincies bevorderen de vorming van waterschappen zoveel
mogelijk per waterstaatkundige eenheid;

- de beheerstaken die de zorg voor de regionale en lokale waterhuis-
houding betreffen, zijn of worden opgedragen aan waterschappen,
tenzij dit niet verenigbaar is met het belang van een goede organisatie
van de waterstaatkundige verzorging;

- de provincies bevorderen dat het kwantiteitsbeheer, het kwaliteits-
beheer en (waar doelmatig) het vaarwegbeheer zoveel mogelijk in één
hand zijn. Indien niet voor integratie van beheer wordt gekozen, wordt
zichtbaar gemaakt op welke wijze aan de bestuurlijke afstemming
vorm wordt gegeven;

- bij stedelijke uitbreiding vindt geen ontpoldering plaats en ontpol-
derde gebieden worden zoveel mogelijk weer in waterschapsverband
gebracht;

- het feitelijk beheer van regionale vaarwegen wordt (waar doelmatig)
opgedragen aan waterschappen, onder verrekening van daarmee
gemoeide kosten;

- de taakverdeling van bij de sanering van waterbodems betrokken
instanties wordt wettelijk verankerd in de Wet bodembescherming;

- de provincies leggen voor de beheersing van de grondwaterstand in
stedelijke gebieden bij verordening de taakverdeling vast tussen
gemeente en waterschap;

- in het nog in 1989 uit te brengen beleidsstandpunt (NMP-actiepunt
5675) zal nader worden ingegaan op het geëigende instrumentarium
voor de planvorming en financiering van de zorg voor de riolering;

- voor de bestuurlijke problematiek inzake de regulering van de lozingen
op de riolering wordt een meer eenduidige oplossing nagestreefd.
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5.5.3 Pakket 13 Instrumentarium

• Einddoel:
- het instrumentarium op het gebied van het waterbeheer biedt

optimale mogelijkheden voor integraal waterbeheer. Onder andere is
daartoe de Wet op de waterhuishouding uitgebouwd tot een integrale
waterbeheerswet. Ook andere, niet wettelijk geregelde instrumenten
ten behoeve van de externe bestuurlijke afstemming zijn beschikbaar.

• Tussendoel 1995:
- eerste fase uitbouw Wet op de waterhuishouding;
- realisering tussentijdse aanpassingen bestaande wetgeving ter

oplossing van acute knelpunten;
- verbetering niet-wettelijk geregelde instrumenten ten behoeve van de

externe bestuurlijke afstemming.

• Beleid:
- verbetering van het wettelijk kader door middel van harmonisatie en

integratie van de waterbeheerswetgeving, inclusief de wetgeving
inzake het beheer van de waterinfrastructuur. Daarbij gaat het in de
eerste fase vooral om de volgende onderwerpen:

- harmonisatie en verruiming van de reikwijdte van het belangenkader
voor de diverse onderdelen van het waterbeheer;

- modernisering wetgeving voor het beheer van de waterinfrastructuur;
- harmonisatie vergunningprocedures;
- differentiatie binnen het reguleringsinstrumentarium;
- verbreding waterakkoord tot instrument waarin naast afspraken over

aan- en afvoer van water ook afspraken over andere beheersaspecten
kunnen worden gemaakt;

- verbreding regeling buitengewone omstandigheden tot het hele veld
van het waterbeheer;

- verbetering handhavingsinstrumentarium en verbetering handhaving
regelgeving;

- tussentijdse aanpassingen van de bestaande wetgeving ter oplossing
van acute knelpunten;

- versterking van condities voor samenwerking tussen waterbeheerders
en andere betrokken instanties door gebruikmaking van integrale
beleidsplanning op basis van projectgerichte aanpak en andere
methoden ter bevordering van interbestuurlijke samenwerking.
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5.5.4 Pakket 14 Financieringsstructuur

• Einddoel:
- de financieringsstructuur is afgestemd op de integrale aanpak van het

waterbeheer door middel van de watersysteembenadering.

• Tussendoel 1995:
- verbeterde en volledige inzet van bestaande financieringsinstru-

menten; de noodzakelijke aanpassingen van de financieringssyste-
matiek van het kwaliteitsbeheer zijn doorgevoerd en de financierings-
systematiek van de sanering van de waterbodems is geregeld.

• Beleid:
- het WVO-heffingssysteem met als uitgangspunt de vervuiler betaalt

blijft de basis voor de financiering van het waterkwaliteitsbeheer;
- de mogelijkheden tot het instellen van aparte heffingen op andere dan

zuurstofbindende stoffen zullen voor de waterkwaliteitsbeheerders
worden opengehouden;

- de rijksheffing zal worden gecontinueerd. Het Rijk zal uit overwe-
gingen van kostenveroorzaking en rechtvaardigheid een heffing op
zware metalen en fosfaat voorbereiden; het streven zal zijn eventuele
invoering per 1 januari 1991 mogelijk te maken, de uitwerking zal
zodanig zijn dat de band met het beginsel «de vervuiler betaalt» blijft
gehandhaafd;

- waar het huidige WVO-heffingssysteem de mogelijkheid biedt veron-
treiniging vanuit diffuse bronnen aan een heffing te onderwerpen, zal
dit, zolang de doelmatigheid zich hier niet tegen verzet, worden
bevorderd. Op korte termijn zal onderzoek plaatsvinden naar de
mogelijkheid emissies vanaf landbouwgronden onder de heffing te
brengen, mede in relatie tot bestaande heffingen zoals de mestheffing
en de aangekondigde heffingen voor de bestrijdingsmiddelen;

- door het Rijk zal voor de sanering van bestaande lozingen van fosfaat
en stikstof en in verband met de extra kosten voor slibverwerking de
WVO-uitkeringsregeling voor lozingen op de rijkswateren worden
aangepast;

- waar het gaat om eutrofe bodems zal afhankelijk van de resultaten
van de proefprojecten een financieringsregeling worden ontworpen.
Waar het anderszins sterk vervuilde regionale waterbodems betreft zal
afhankelijk van de resultaten van de inventarisatie daarvan, een finan-
cieringsregeling worden uitgewerkt;

- overwogen wordt de kosten van onderzoek en sanering van waterbo-
demverontreiniging in de Rijkswateren te financieren uit de algemene
middelen en/of uit de opbrengst van de WVO-heffingen. Het nieuwe
kabinet zal hierover een beslissing moeten nemen.

- er zal onderzoek worden gedaan naar de goede combinatie van de
verontreinigingsheffing op basis van het beginsel de vervuiler betaalt
en een omslag voor waterkwaliteitszorg gemotiveerd vanuit het
belang bij een goede waterkwaliteit; daarbij zal mede de relatie met
de waterkwantiteitsoverslag worden beschouwd;

- kwantiteitsmaatregelen, infrastructurele maatregelen en eventuele
andere waterstaatkundige maatregelen gericht op het verwezenlijken
van basisvoorwaarden voor aan waterhuishoudkundige systemen
toegekende functies en doelstellingen vormen een onderdeel van het
kwantiteitsbeheer en dienen via (kwantiteits)omslagen in rekening te
worden gebracht;

- de kosten van het op diepte houden van vaarwegen en havens komen
ten laste van de vaarweg- dan wel havenbeheerder;

- kwantiteitsmaatregelen gericht op wijziging of verbetering van de
chemische, biologische en bacteriologische kwaliteit van het opper-
vlaktewater komen ten laste van het kwaliteitsbeheer en worden uit de
WVO-heffing bekostigd;
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onderzocht zal worden in hoeverre in verband met de verdrogingspro-
blematiek de bestedingsmogelijkheden van de heffing op basis van de
Grondwaterwet uitbreiding behoeven; voorts zal worden bezien in
hoeverre apparaatskosten samenhangend met het grondwaterbeheer
uit de heffing dienen te worden bekostigd;
de regering is voornemens met ingang van 1992 een vaartuigbe-
lasting voor de recreatievaart in te voeren, mede ter bekostiging van
het waterhuishoudkundig beheer in verband met aan de scheepvaart
gerelateerde kosten;
de kosten van de grondwaterbeheersing in het stedelijk gebied dienen
door gemeenten en de waterkwantiteitsbeheerder te worden
gedragen overeenkomstig de door de provincie op te stellen taakver-
deling;
in het nog in 1989 uitte brengen beleidsstandpunt (NMP-actiepunt
5675) zal nader worden ingegaan op het geëigende instrumentarium
voor de planvorming en financiering van de zorg voor de riolering;
er zal worden nagegaan of en in hoeverre bij de aanleg van
zogenaamde randvoorzieningen van gemeentelijke overstorten een
bijdrage voor rekening van de WVO-heffing doelmatig en rechtvaardig
is;
de bijdrageregeling van het Rijk ten aanzien van aanleg en onderhoud
waterkeringen ingevolge de Wet op de waterkeringen zal zodanig
worden vormgegeven, dat rekening wordt gehouden milieuvriendelijke
varianten.
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5.5.5 Pakket 15 Internationale samenwerking

• Einddoel:
- oppervlaktewater en waterbodems bevatten bij de grens duidelijk

minder verontreinigingen (tenminste 50 procent) en bij de grens
wordt voldaan aan de toegekende functies en doelstellingen;

- de hydro-, bio- en morfologische toestand van oppervlaktewateren en
waterbodem garanderen een ecosysteem met inheemse plante- en
diersoorten;

- integrale besluitvorming (functietoekenning, kwaliteitsniveau) voor elk
van deze wateren door de betrokken landen, vindt gecoördineerd
plaats via internationale commissies voor de Rijn, Noordzee, Schelde,
Maas, Eems en Waddenzee.

• Tussendoel 1995:
- uitvoering van de actieprogramma's voor Rijn en Noordzee;
- voor de Maas, Schelde en Eems zijn internationaal de functies en

doelstellingen overeengekomen;
- de belasting van de Rijn, Maas, Schelde en Eems met verontreini-

gende stoffen is met tenminste 50 procent verminderd ten opzichte
van 1985;

- totstandkoming van verdragen met België over de kwaliteit van Maas
en Schelde en over de verdeling van het Maaswater.

• Beleid:
- intensieve Nederlandse deelname aan internationaal overleg op

wetenschappelijk, technisch en beleidsmatig gebied, resulterend in
bilaterale en multilaterale beleidsafspraken en overeenkomsten;

- jaarlijkse Rijnministersconferenties als trendzettende trekkers van het
Europese waterbeleid;

- verbreden en versterken van de structuur van de Internationale
Rijncommissie, zodat een slagvaardige en integrale benadering van de
Rijnproblematiek mogelijk wordt;

- driejaarlijkse Noordzee- en Waddenzeeministersconferenties om het
zeebeleid op politiek niveau te sturen;

- versnelling en verscherping van de EG-regelgeving op het gebied van
de waterkwaliteit; in EG-kader worden jaarlijks voor zoveel mogelijk
zwarte- en grijze-lijst-stoffen grenswaarden vastgesteld;

- regelmatig ministerieel overleg met België (Vlaanderen en Wallonië)
over kwesties van Maas en Schelde;

- onderhandelingen met België met als doel verdragen met betrekking
tot Maas en Schelde;

- verminderen van calamiteiten door verbetering van preventieve en
repressieve maatregelen;

- het opstellen van programma's om de belasting van de kleine grens-
overschrijdende wateren in 1995 met 50 procent te verminderen ten
opzichte van 1985; dit gebeurt met coördinatie van de bilaterale
grenswaterencommissies.
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HOOFDSTUK 6 CONSEQUENTIES

6.1 Inleiding

Uitvoering van het voorgestane beleid in de planperiode heeft
gevolgen voor de watersystemen en voor iedereen die verantwoordelijk is
voor of betrokken bij de waterhuishouding. Hieronder wordt achtereen-
volgens ingegaan op de financiële consequenties voor het waterbeheer
(paragraaf 6.2), de economische consequenties voor de betrokken
sectoren en belangengroepen (paragraaf 6.3) en de consequenties voor
de watersystemen (paragraaf 6.4).

6.2 Financiële consequenties

6.2.1 Inleiding

In het jaar 1988 werd door diverse overheden bijna 2,2 miljard gulden
uitgegeven aan het waterhuishoudkundig beheer. In onderstaande tabel
is dit bedrag gespecificeerd.

Tabel 6.1 Uitgaven waterhuishoudkundig beheer in 1988 (in miljoen gulden)

WVO-heffingen 1 347
waterschapsomslag 627
algemene middelen Rijk 210
algemene middelen Provincie 40
algemene middelen Gemeente 35

bron: Rijkswaterstaat

In het hierboven genoemde bedrag van bijna 2,2 miljard gulden zijn de
uitgaven van de gemeenten aan rioolbeheer (bijna 1,5 miljard gulden)
niet inbegrepen. Door de industrie werd daarnaast circa 500 miljoen
gulden besteed aan waterkwaliteitsmaatregelen.

In deze paragraaf worden met uitzondering van pakket 1 de additionele
financiële en economische consequenties van het waterbeleid voor de
planperiode weergegeven. In paragraaf 6.2.2, wordt onder pakket 1 een
totaal overzicht gegeven van de financiële consequenties van het
lopende beleid voor het saneringsprogramma voor zuurstofbindende
stoffen.

De additionele financiële consequenties van de overige pakketten, met
uitzondering van de sanering van de waterbodems, zijn conform de
besluiten van de ministerraad van mei 1989 over het milieubeleid, het
waterhuishoudkundig beleid, het natuurbeleid en het landbouwbeleid.

De additionele financiële consequenties van de pakketten 2, 3, 4 en 5
stemmen overeen met de in het Nationaal Milieubeleidsplan75 aange-
geven bedragen, echter met uitzondering van de waterbodems. In
afwachting van het inmiddels uitgebrachte Saneringsprogramma water-
bodem rijkswateren 1990-200048, werden de kosten van sanering van de
waterbodems in het Nationaal Milieubeleidsplan vooralsnog pro memorie
opgenomen.

De extra kosten van het beleid voor inrichting en geleiding van het
gebruik van watersystemen (pakket 7 tot en met 15) zijn niet in het
Nationaal Milieubeleidsplan, het Natuurbeleidsplan18 of de Structuurnota
Landbouw17 opgenomen.

De kosten voor het waterbeheer worden waar mogelijk direct gefinan-
cierd door de doelgroepen; uit doelmatigheidsoverwegingen worden de
resterende waterbeheerskosten gefinancierd via specifieke heffingen en
waar dit niet mogelijk is uit de algemene middelen. Bij de algemene
middelen zijn naast die van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
geen bijdragen van andere ministeries opgenomen. Zo zijn bijvoorbeeld
complementaire bijdragen van het ministerie van Landbouw en Visserij
voor het droge oeverbeheer (zie tabel 6) opgenomen in het Natuuurbe-
leidsplan.
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De hier gepresenteerde ramingen zijn het resultaat van de besluit-
vorming binnen het kabinet, wat ook geldt voor het Nationaal Milieube-
leidsplan, het Natuurbeleidsplan en de Structuurnota Landbouw. De
definitieve besluitvorming over de hoogte van de uitgaven en de kosten-
toedeling zal - na ontvangst van de formele adviezen - plaatsvinden in
het volgende kabinet. Voorzover maatregelen geen uitstel gedogen tot na
1990 zullen deze bij suppletoire begroting worden geregeld. Voorzover
dit maatregelen betreft die bekostigd worden uit de rijksheffing, zal dit
geschieden bij de tariefstelling voor 1990.

6.2.2 Kosten van de maatregelen

Pakket 1: Zuurstofbindende stoffen
Het saneringsprogramma voor zuurstofbindende stoffen zal in het

komende decennium worden afgerond. De capaciteit van rioolwaterzui-
veringsinrichtingen wordt hiertoe in de planperiode met circa 1,4 miljoen
inwonerequivalenten uitgebreid. Hiermee is een investering van circa 900
miljoen gulden gemoeid. Daarnaast zullen de bestaande installaties om
milieutechnische redenen moeten worden aangepast. De totale kosten
hiervan bedragen circa 500 miljoen gulden. Als gevolg van een strengere
normstelling moet een groter gedeelte van het zuiveringsslib worden
gedeponeerd of verbrand. Dit leidt tot hogere verwerkingskosten. Naar
verwachting zal in de planperiode door uitbreiding van rioleringswerken
de rioleringsgraad toenemen van 91 procent tot 95 procent.

Tabel 6.2 Zuurstofbindende stoffen

uitbreiding RWZI1

aanpassing RWZI
slibverwerking RWZI
riolering

totaal

1990

60
10
11

81

(jaarlijkse kosten in miljoen

1991

82
20
25
30

157

1992

95
30
45
60

230

gulden)

1993

103
45
70
90

308

1994

110
60
95

120

385

1 exclusief bijdragen uit de Uitkeringsregeling
bron: Dienst Binnenwateren/RIZA, NMP en TEBODIN

De RWZI-maatregelen worden gefinancierd uit de WVO-heffing. Het
Rijk beheert zelf geen zuiveringsinrichtingen maar subsidieert zuiverings-
maatregelen door middel van bijdragen uit de Uitkeringsregeling. Het
totale volume van de rijksbijdrage in de planperiode bedraagt 262
miljoen gulden in een aflopend ritme van 1990 tot en met 1994. De
rioleringswerken worden betaald uit rioolrechten en bijdragen van lagere
overheden.

Pakket 2: Nutriënten
Uitvoering van het Rijnactieprogramma14 en het Noordzee-actiepro-

gramma21 vergt een investering van circa 800 miljoen gulden. Hierbij kan
onderscheid worden gemaakt tussen fosfaatbeperkende en nitraatbeper-
kende maatregelen bij rioolwaterzuiveringsinrichtingen en bij bedrijven.
Bij defosfatering neemt de hoeveelheid zuiveringsslib toe. De hieruit
resulterende extra kosten van slibverwijdering zijn in de tabel meege-
nomen. Bij de bedrijven gaat het vooral om de sanering van de kunst-
mestindustrie, waarmee convenanten zijn afgesloten. Doordat het fosfaat
in wasmiddelen steeds meer vervangen wordt door andere stoffen,
neemt de fosfaatbelasting bij zuiveringsinrichtingen af. Dit levert
marginale besparingen op bij de dimensionering van defosfateringsmaat-
regelen.
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Tabel 6.3 Nutriënten (jaarlijkse kosten in miljoen gulden)

RWZI's
defosfatering
denitrificatie
bedrijven
defosfatering
denitrificatie

totaal

1990

14
4

0
0

18

1991

52
15

7
2

76

1992

92
28

13
3

136

1993

138
42

20
5

205

1994

184
51

27
6

268

bron: Rijkswaterstaat, DHV, NMP en Witteveen & Bos

De financiering van maatregelen ter bestrijding van de overmatige
algenbloei vindt plaats via de WVO-heffing. Voor saneringsmaatregelen
ter beperking van in 1987 reeds bestaande lozingen op rijkswateren, kan
van het Rijk een bijdrage uit de Uitkeringsregeling worden verwacht.
Voor 1990 is een bijdrage voorzien van 2 miljoen gulden, oplopend tot
42 miljoen gulden in 1994. Voor sanering van lozingen op rijkswateren
die na 1987 zijn begonnen, wordt geen bijdrage door het Rijk verstrekt,
omdat de vervuiler bij het ontwerp van zijn installatie reeds rekening had
moeten houden met de voorschriften uit het Rijnactieprogramma en het
Noordzee-acieprogramma.

Pakketten 3 en 4: Zware metalen en organische microverontreinigingen
De reductie van zware metalen en organische microverontreinigingen

is bij communale zuivering een neveneffect van de sanering van zuurstof-
bindende en eutrofiërende stoffen. Derhalve zijn deze kosten hier niet
apart opgenomen. Anders ligt dit voor bedrijven, voorzover deze in hun
vergunning een saneringsverplichting hebben die leidt tot een
aanpassing in het produktieproces. Door centrale deelontharding bij
drinkwaterleidingbedrijven kan de diffuse lozing van met name zware
metalen sterk worden gereduceerd.

Tabel 6.4 Zware metalen en organische microverontreinigingen (jaarlijkse kosten in
miljoen gulden)

sanering industrie
deelontharding water

totaal

1990

20
0

20

1991

29
9

38

1992

60
18

78

1993

89
27

116

1994

120
36

156

bron: Rijkswaterstaat, NMP, TEBODIN

De saneringsmaatregelen worden door de industrie bekostigd. De
kosten van de centrale deelontharding komen voor rekening van de
drinkwaterbedrijven.

Pakket 5: Waterbodems
In de planperiode wordt begonnen met de aanleg van een tweetal

grootschalige bergingslokaties. Zij maken onderdeel uit van de vier a vijf
grootschalige bergingslokaties, die zijn aangekondigd in de Vierde nota
over de ruimtelijke ordening67.

Zolang de bergingslokaties of reinigingstechnieken nog niet
beschikbaar zijn, zullen de sanering van de waterbodems en het onder-
houdsbaggerwerk worden beperkt tot het strikt noodzakelijke. Zodra
verwijderingsmogelijkheden (bergingslokaties of reiniging) beschikbaar
zijn, vindt een inhaalprogramma plaats.

Het Saneringsprogramma waterbodems 1988-198947 voorziet in 1990
nog voor een bedrag van 20 miljoen gulden aan maatregelen (voor zover
de beleidsruimte dit toelaat). Op basis van het Saneringsprogramma
waterbodem rijkswateren 1990-200048 voorziet men een geleidelijke
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stijging naar een minimum niveau van 50 miljoen gulden per jaar. Bij dit
bedrag is nog geen rekening gehouden met de noodzakelijke kosten van
reiniging van de specie tot een produkt dat geschikt is voor hergebruik,
of dat zonder gevaar voor de volksgezondheid en het milieu kan worden
verspreid in zee, danwei met de beheerskosten op lange-termijn. In
afwachting van de resultaten van de inventarisatie naar de ernst en de
omvang van de verontreiniging van de waterbodems van de regionale
wateren, waarvan de resultaten in het najaar van 1989 zullen worden
gepubliceerd, worden deze saneringskosten vooralsnog pro memorie
opgevoerd.

Tabel 6.5 Waterbodems (jaarlijkse kosten in miljoen gulden)

bergingslocaties
rijkswateren
regionale wateren
sanering waterbodem
rijkswateren*
regionale wateren*

totaal

1990

1

24
pm

25 + pm

1991

4
1

pm
pm

5 + pm

1992

4
1

pm
pm

5 + pm

1993

38
8

pm
pm

46 + pm

1994

38
8

pm
pm

46 + pm

bron: Saneringsprogramma waterbodem rijkswateren 1990-2000

• In het NMP zijn de bedragen voor de
sanering van de waterbodems p.m.
opgenomen, aangezien de inventarisatie op
dat moment nog niet gereed was.

Inmiddels is de inventarisatie voor de
Rijkswateren afgerond.

Daarin wordt voor de planperiode
1991-1994 een bedrag van circa 120
miljoen gulden voorzien.

Mede afhankelijk van de inventarisatie
van de regionale wateren wordt voor het
totale programma in de planperiode een
bedrag van circa 155 miljoen gulden
voorzien.

Een volgend kabinet zal hierover een
definitief besluit moeten nemen.

De opgenomen kosten voor bergingslokaties in de jaren 1990-1992
hebben betrekking op voorbereidingskosten. De aanleg van bergingslo-
katies wordt voorgefinancierd uit de WVO-heffing. De regionale bijdrage
is gebaseerd op het geschatte gebruik van de bergingslokaties door
regionale vaarweg- en overige waterbeheerders. Na 1994 zal een opslag
op de kosten voor deponie van onderhoudsspecie worden toegevoegd
aan de inkomsten uit de WVO-heffingen waarbij tevens geld wordt
gereserveerd voor nieuwe lokaties.

Pakket 6: Calamiteiten
Voor de preventie van calamiteiten door de industrie en de scheep-

vaart zijn diverse maatregelen voorzien. Deze hangen samen met de
internationale afspraken die naar aanleiding van het Sandoz-incident zijn
gemaakt.

Voor de scheepvaart houdt dit verbeterde waarschuwingssystemen in
en verbeterde technische voorzieningen aan boord. Bij de industrie zijn in
sommige gevallen opvangbekkens noodzakelijk als intermediair tussen
het lozingspunt en de rivier.

Tabel 6.6 Calamiteiten (jaarlijkse kosten in miljoen gulden)

industrie
scheepvaart

totaal

bron: NMP

1990

0
0

0

1991

1
2

3

1992

2
4

6

1993

3
6

9

1994

4
8

12

De kosten van deze maatregelen komen voor rekening van de betref-
fende sectoren.

Pakket 7: Oevers en buitendijkse gebieden
Een duurzaam herstel van de Nederlandse wateren vereist maatregelen

in aanvulling op de emissiemaatregelen. Oevers worden op milieuvrien-
delijke wijze ingericht en onderhouden. Er worden maatregelen getroffen
om het verder afkalven van natuurlijke oevers, schorren, platen en slikken
te voorkomen. In de uiterwaarden worden proefprojecten ingericht
volgens het plan Ooievaar5.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 250, nrs. 1-2 134



Tabel 6.7 Oevers en buitendijkse gebieden (jaarlijkse kosten in miljoen gulden)

milieuvriendelijke oevers
rijkswateren
regionale wateren
uiterwaarden
rijkswateren
ecologische
hoofdstructuur
regionale wateren

totaal

1990

0
2

1

0

3

1991

0
5

3

1

9

1992

7
6

8

2

23

1993

9
8

10

3

30

1994

13
10

13

4

40

bron: Rijkswaterstaat

De financiering van de inrichting van oevers van regionale wateren zal
tot en met 1991 plaatsvinden uit de omslag. De maatregelen in de rijks-
wateren worden gefinancierd uit de rijksbegroting. Vanaf 1992 kan
worden beschikt over een deel van de opbrengst uit de vaartuigbelasting.
De projecten in rijkswateren zullen hieruit geheel worden gefinancierd.
Bij projecten in regionale wateren is op voorhand gedacht aan een tijde-
lijke stimuleringsregeling met een bijdrage van 50 procent in de aanloop-
kosten. Projecten in de uiterwaarden worden bekostigd door de minis-
teries van Landbouw en Visserij en Verkeer en Waterstaat en door
provincies en particuliere organisaties. Nadere invulling van de projecten
gebeurt in onderling overleg en wordt vastgelegd in het Beheersplan
rijkswateren en in het Meerjarenprogramma Natuurbeleid. Daarin zal ook
de relatie met projecten, zoals genoemd in het Natuurbeleidsplan,
worden uitgewerkt. De bedragen die het ministerie van Landbouw en
Visserij levert aan de natuurontwikkeling zijn opgenomen in het Natuur-
beleidsplan.18

Pakket 8: Herstelmaatregelen
Herstelmaatregelen vormen een noodzakelijke aanvulling op de

emissie- en saneringsmaatregelen. Er is gekozen is voor een gebiedsge-
richte aanpak, waarbij de maatregelen in onderlinge samenhang worden
getroffen. In diverse regionale en rijkswateren wordt zo de eutrofiëring
bestreden en het waterhuishoudkundig systeem hersteld of verder
ontwikkeld. In de grote rivieren en hierop afwaterende kleinere rivieren
en beken worden vispassages aangelegd. Het ministerie van Landbouw
en Visserij levert hieraan een bijdrage van 50 procent.

Mogelijkheden om barrières bij zoet-zoutovergangen te verminderen,
worden onderzocht en benut.

Bij regionale eutrofiëringsprojecten worden door de ministeries van
Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en van Landbouw en Visserij tezamen aanvullende
bijdragen van 5 miljoen gulden per jaar geleverd. Het integraal water-
beheer in regionale wateren zal vanaf 1992 door het Rijk worden gesti-
muleerd met een jaarlijkse bijdrage van 5 miljoen gulden.
De bijdragen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn in tabel
6.8 verwerkt.

Tabel 6.8 Herstelmaatregelen (jaarlijkse kosten in miljoen gulden)

1990 1991 1992 1993 1994

integraal waterbeheer
zoet
rijkswateren
regionale wateren
integraal waterbeheer
zout
rijkswateren

totaal

4
2

1

7

10
2

3

15

15
12

5

32

16
16

6

38

21
18

8

47

bron: Rijkswaterstaat
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De financiering van herstelmaatregelen vindt tot en met 1991 in de
rijkswateren plaats uit WVO-heffing, en in de overige wateren min of
meer in gelijke mate uit heffing en omslag. Vanaf 1992 zal daarnaast een
groot deel van de maatregelen worden gefinancierd uit de opbrengst van
de vaartuigbelasting.

In het Beheersplan rijkswateren wordt de relatie met projecten
genoemd in het Natuurbeleidsplan18 uitgewerkt.

Pakket 9 en 10: Aan- en afvoer van water
Waterverdelingsmaatregelen dienen zowel het watertekort als de

wateroverlast, die plaatselijk en tijdelijk kunnen optreden, tot een
minimum te beperken. Tevens vallen hieronder maatregelen ter verbe-
tering van de waterkwaliteit van het Veerse Meer en het verhogen van
het peil in de stuwpanden van de Maas. De maatregelen in deze Nota
zijn aanvullend op het reeds met de tweede Nota waterhuishouding40 in
gang gezette beleid.

Tabel 6.9 Waterverdeling (jaarlijkse

1990

waterverdeling 1

kosten

1991

4

in miljoen gulden)

1992

11

1993

18

1994

20

bron: Rijkswaterstaat

Deze maatregelen worden door de waterbeheerder gefinancierd uit de
omslag en door de rijksoverheid uit de algemene middelen.

Pakket 11: Grondwater
Het Rijk subsidieert proefprojecten ter bestrijding van de verdroging.

Om de verdroging te stoppen dienen lokaal alternatieven voor de
onttrekking van grondwater te worden ontwikkeld. Zonodig wordt
overgeschakeld op winning van oppervlaktewater. In en rondom
verdroogde bos- en natuurgebieden wordt de waterregulering aangepast
(regeneratie). Technische maatregelen worden getroffen tegen grondwa-
teroverlast in stedelijke gebieden.

In de pakketten 2 tot en met 5 zijn de maatregelen opgenomen die
gericht zijn op de bescherming van de kwaliteit van het grondwater.

Tabel 6.10 Grondwater

aanpak verdroging1

grondwateroverlast
stedelijke gebieden

totaal

(jaarlijkse kosten in

1990

5

6

11

1991

15

17

32

miljoen gulden)

1992

27

24

51

1993

38

35

73

1994

49

45

94

bron: Dienst Binnenwateren/RIZA, TU-Delft.
1 Gelet op de voorbereidingstijd van deze projecten is het niet uitgesloten dat de

programmering van de financiële middelen in de tijd opschuift.

De voortzetting van het verdrogingsonderzoek, het opzetten van proef-
projecten en het stimuleren van onderzoek op provinciaal niveau gericht
op het aangeven van het gewenste grondwaterregime in geselecteerde,
kwetsbare gebieden (NMP-actie 8375, NBP project 2918) zal financieel
door de ministeries van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw en Visserij
ondersteund worden. De kosten van aanpassing van waterwinningen en
van het overschakelen op oppervlaktewater moeten door de betreffende
sectoren worden gedragen. De financiering van waterhuishoudkundige
maatregelen ten behoeve van verdroogde natuurgebieden vindt plaats uit
de algemene middelen en de waterschapsomslag. De algemene
middelen worden aangewend als rijksbijdrage aan proefprojecten, voor
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maximaal 50 procent. Behalve het ministerie van Verkeer en Waterstaat
zullen ook de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en van Landbouw en Visserij een bijdrage leveren in de
kosten. De relatie met projecten genoemd in het Natuurbeleidsplan18

wordt in het Beheersplan rijkswateren uitgewerkt.
De financiering van maatregelen tegen grondwateroverlast in steden

komt voor rekening van bewoners via de gemeenten voor zover het
ontwatering betreft, en van het waterschap (omslag) waar het de
afwatering betreft.

Pakketten 12, 13, 14 en 15: Organisatie en instrumentarium
Om het huidige instrumentarium op het gebied van het waterbeheer in

de planperiode aan te laten sluiten op de gewenste ontwikkelingen,
wordt structureel meer menskracht ingezet voor vergunningverlening en
handhaving, planvorming en financieel beheer. Er zal een impuls worden
gegeven aan schone-technologie, meetactiviteiten en onderzoek naar
integraal waterbeheer.

Tabel 6.11 Organisatie en instrumentarium (jaarlijkse kosten in miljoen gulden)

apparaatskosten
rijkswateren
regionale wateren
onderzoek en meten
rijkswateren
regionale wateren

totaal

1990

3
0

2
0

5

1991

3
2

9
1

15

1992

7
3

13
2

25

1993

9
6

17
3

35

1994

11
9

20
5

45

bron: IPAF, Rijkswaterstaat

Vanaf 1990 is in het kader van het Meerjarenprogramma vergunning-
verlening 3 miljoen gulden aan apparaatskosten gereserveerd, te betalen
uit de WVO-heffing. De kosten die verbonden zijn aan de beleidsintensi-
vering voor het Rijnactieprogramma en het Noordzee-actieprogramma
kunnen deels ten laste van de WVO-heffing. Planvorming zal in toene-
mende mate een structureel element zijn in het waterbeheer, zowel
nationaal (Wet op de waterhuishouding) als internationaal (na Rijnactie-
programma, eveneens programma's voor Maas en Schelde). Tot en met
1991 is hiervoor in de meerjarenramingen reeds een bedrag gereser-
veerd. Deze activiteiten dienen evenwel te worden gecontinueerd.
Aangezien de planvorming deels beleidsmatig van aard is, en deels
plaatsvindt ten behoeve van goed beheer (beheersplannen) is besloten
de kosten voor 50 procent uit de algemene middelen te bekostigen en
voor 50 procent uit de WVO-heffing. Het geraamde bedrag stijgt van 3
miljoen in 1992 tot 6 miljoen in 1994. De onderzoekkosten komen
grotendeels voor rekening van het Rijk. Deze kosten worden voor rijks-
wateren voor de helft betaald uit de algemene middelen en voor de helft
uit de WVO-heffing. De accenten liggen op ontwikkeling en implemen-
tatie van schone-technologie, onderzoek naar effecten van integraal
waterbeheer en meetactiviteiten. Bij de overige waterbeheerders vindt
financiering van apparaatskosten en meetactiviteiten alleen uit de
WVO-heffing plaats.

6.2.3 Financiering van het waterhuishoudkundig beheer

In tabel 6.12 tot en met 6.17 wordt de wijze van financiering per
maatregel weergegeven voor de jaren 1991 tot en met 1994. Daarbij is
een uitsplitsing gemaakt naar financieringsinstrument. Onder de kolom
doelgroep staan de jaarlijkse kosten vermeld die door de doelgroepen
(industrie, waterleidingbedrijven, provincies en gemeenten) moeten
worden opgebracht. Van de totale WVO-heffing wordt tweederde
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gedragen door huishoudens en het resterende deel door bedrijven. De
uitkeringen van rijkswege worden in één jaar afgeschreven en vertekenen
het beeld ten opzichte van de regionale waterbeheerders die de investe-
ringsbedragen verdisconteren in afschrijving en rente over een langere
periode.

In tabel 6.12 is de financiering van het waterbeheer in het basisjaar
1988 weergegeven alsmede de toename van de jaarlijkse kosten in de
jaren 1990 tot en met 1994 ten opzichte van 1988.
Tabel 6.12 De financiering van het waterbeheer (in miljoen gulden)

jaar

1988

additioneel
1990
1991
1992
1993
1994

doel-
groep1

1970

28
109
211
309
413

WVO
rijk

170

39 +
40 +
57 +

109 +
130 +

pm
pm
pm
pm
pm

regio2

1177

96
184 +
271 +
378 +
469 +

pm
pm
pm
pm

omslag

627

8
13
17
24
30

vaart.
belast.

0

0
0

26
36
46

V&W

210

0
8 +

15 +
20 +
25 +

pm
pm
pm
pm

totaal

41543

171 H
354 H
597 H
878 H

1113-1

h pm
H pm
- pm
- pm
- pm

bron: Rijkswaterstaat
1 Inclusief riolering 1988 = 1470 miljoen gulden
2 Waterschappen 941 miljoen gulden, provincies 116 miljoen gulden en gemeenten 120

miljoen gulden.
3 Waterhuishouding in provincies 23 miljoen gulden en gemeenten 35 miljoen gulden,

grondwater in provincies 17 miljoen gulden.
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Tabel 6.13 Financiering waterbeheer 1990

doel- WVO
pakket maatregel groep rijk

(in miljoen

regio

gulden)

omslag
vaart.
belast V & W

totaal
pakket

uitbreiding en
aanpassing RWZI's

slibverwerking
riolering

pm3 70

21 9

oevers
uiterwaarden 1
eoolog. hoofdstruct.

70 + pm

11

2

3/4

5

6

defosfatering
denitrificatie

sanering industrie
deelontharding

bergingslocaties
waterbodems

calamiteiten
industrie
scheepvaart

20

21

1
24"

12
4

14
4

20

1
24

integraal
waterbeheer
zoet
zout

9/10

11

12/15

Totaal

waterverdeling

verdroging
stedelijke gebieden5

organisatie/instru-
mentarium

4
32

28

5

39 + pm 96

1

1
3

8

1

5
6

C7
1

171 +pm
1 uitkeringen van rijkswege aan waterbeheerders
2 daar het hier gaat om autonome gemeentelijke beleidsruimte is het opgenomen bedrag

indicatief
3 de raming van het kasritme voor de periode 1990-1994 zal vóór eind 1989 worden

ingevuld
4 voor zover de beleidsruimte dit toelaat
6 indicatie op basis van studie TU-Delft
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Tabel 6.14 Financiering waterbeheer 1991

doel- WVO
pakket maatregel groep rijk

(in miljoen

regio

gulden)

omslag
vaart.
belast V & W

totaal
pakket

uitbreiding en
aanpassing RWZI's

slibverwerking

riolering4

pms 102

21

3O2

calamiteiten
industrie
scheepvaart

102 + pm

25
30

2

3/4

5

defosfatering
denitrificatie

sanering industrie
deelontharding

bergingslocaties
waterbodems

7
2

29
9

91

2'

4
pm

43
13

1
pm pm

59
17

29
9

5
pm

oevers
uiterwaarden 3
ecolog. hoofdstruct.

integraal
waterbeheer
zoet
zout

10
3

12
3

9/10

11

12/15

Totaal

waterverdeling

verdroging
stedelijke gebieden5

organisatie/instru-
mentarium

00 00

109

8

40 + pm

3

184 + pm

1

1
4

13

3

1

4

8 + pm

4

15
17

15

354 + pm

uitkeringen van rijkswege aan waterbeheerders
daar het hier gaat om autonome gemeentelijke beleidsruimte is het opgenomen bedrag
indicatief
de raming van het kasritme voor de periode 1990-1994 zal vóór eind 1989 worden
ingevuld
indicatie op basis van TEBODIN-studie
indicatie op basis van studie TU-Delft
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Tabel 6.15 Financiering waterbeheer 1992 (in miljoen gulden)

doel- WVO
maatregel

uitbreiding en
aanpassing RWZI's

slibverwerking

riolering1

groep

60 !

rijk

pm6

81

regio

125

37

vaart. totaal
omslag belast V & W pakket

integraal
waterbeheer
zoet
zout

13

125+pm

45

60

2

3/4

5

6

7

defosfatering
denitrificatie

sanering industrie
deelontharding

bergingslocaties
waterbodems

calamiteiten
industrie
scheepvaart

oevers
uiterwaarden
ecolog. hoofdstruct.

C
O

 
C

O

60
18

2
4

55

151

51

4
pm

77
23

1
pm

3

1

103

3
1'

pm

105
31

60
18

5
pm

2
4

C
O

 
00 

C
M

27
5

9/10

11

12/15

Totaal

waterverdeling

verdroging
stedelijke gebieden8

organisatie/instru-
mentarium

24
222

211

12

57 + pm

5

271 +pm

6

1
2

17 26

5

2

8

15 + pm

11

27
24

25

597+ pm

1 uitkeringen van rijkswege aan waterbeheerders
1 daar het hier gaat om autonome gemeentelijke beleidsruimte, is het opgenomen bedrag

indicatief
3 bijdrage aan regionale waterbeheerders 3 miljoen gulden
4 bijdrage aan regionale waterbeheerders 5 miljoen gulden
5 aandeel van lagere overheden en particuliere instellingen
6 de raming van het kasritme voor de periode 1990-1994 zal vóór eind 1989 worden

ingevuld
' indicatie op basis van TEBODIN-studie
8 indicatie op basis van studie TU-Delft
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Tabel 6.

pakket

16 Financiering

maatregel

waterbeheer 1993

doel-
groep

WVO
rijk

(in miljoen

regio

gulden)

omslag
vaart.
belast V & W

totaal
pakket

uitbreiding en
aanpassing RWZI's

slibverwerking

riolering7

pm'

1 1 '

148

59

902

calamiteiten
industrie
scheepvaart

integraal
waterbeheer
zoet
zout

15

148 + pm

70

90

2

3/4

5

defosfatering
denitrificatie

sanering industrie
deelontharding

bergingslocaties
waterbodems

20
5

89
27

23'
71

38
pm

115
35

8
pm pm

158
47

89
27

46
pm

7 oevers
uiterwaarden
ecolog. hoofdstruct.

35
4

1

133

7
21

17
10

3

33
5

9/10

11

12/15

Totaal

waterverdeling

verdroging
stedelijke gebieden8

organisatie/instru-
mentarium

34
322

309

15

109 + pm

9

378 + pm

9

2
3

24 36

9

11

20 + pm

18

38
35

35

878 + pm

' uitkeringen van rijkswege aan waterbeheerders
2 daar het hier gaat om autonome gemeentelijke beleidsruimte, is het opgenomen bedrag

indicatief
3 bijdrage aan regionale waterbeheerders 4 miljoen gulden
" bijdrage aan regionale waterbeheerders 7 miljoen gulden
s aandeel van lagere overheden en particuliere instellingen
6 de raming van het kasritme voor de periode 1990-1994 zal vóór eind 1989 worden

ingevuld
' indicatie op basis van TEBODIN-studie
8 indicatie op basis van studie TU-Delft

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 250, nrs. 1-2 142



Tabel 6.17 Financiering

pakket maatregel

waterbeheer 1994 (in miljoen

doel-
groep

WVO
rijk regio

gulden)

omslag
vaart.
belast V & W

totaal
pakket

uitbreiding en
aanpassing RWZI's

slibverwerking
riolering'

pm"

161

170

79
12O2

170 + pm

95
120

2

3/4

5

6

7

defosfatering
denitrificatie

sanering industrie
deelontharding

bergingslocaties
waterbodems

calamiteiten
industrie
scheepvaart

oevers
uiterwaarden
ecolog. hoofdstruct.

27
6

120
36

4
8

76

331

91

38
pm

151
42

8
pm

5

2

00 
C

O
 CM

pm

211
57

120
36

46
pm

't 
00

23
13
4

integraal
waterbeheer
zoet
zout

16 6 13"
7

40
7

9/10

11

12/15

Totaal

waterverdeling

verdroging
stedelijke gebieden8

organisatie/instru-
mentarium

44
41 2

413

18 14

130 + pm469 + pm

11

2
4

30 46

9

3

13

25 + pm

20

49
45

45

1113 + pm

1 uitkeringen van rijkswege aan waterbeheerders
2 daar het hier gaat om autonome gemeentelijke beleidsruimte, is het opgenomen bedrag

indicatief
3 bijdrage aan regionale waterbeheerders 5 miljoen gulden
4 bijdrage aan regionale waterbeheerders 7 miljoen gulden
5 aandeel van lagere overheden en particuliere instellingen
8 de raming van het kasritme voor de periode 1990-1994 zal vóór eind 1989 worden

ingevuld
7 indicatie op basis van TEBODIN-studie
8 indicatie op basis van studie TU-Delft

6.3 Economische consequenties

Binnen het kader van de derde Nota waterhuishouding worden maatre-
gelen voorgesteld ter verbetering van het watersysteem. Hiermee worden
enerzijds doeleinden op het gebied van milieu en de waterhuishouding
bereikt en anderzijds treden door de reallocatie van de hiermee
gemoeide middelen economische effecten op. Deels zijn deze maatre-
gelen opgenomen in het Nationaal Milieubeleidsplan75; dit betreft met
name de pakketten 1 tot en met 6. Daarnaast zijn additionele maatre-
gelen opgenomen. Het Centraal Planbureau heeft de milieumaatregelen
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uit het Nationaal Milieubeleidsplan doorgerekend op hun consequenties
voor de Nederlandse economie. In paragraaf 6.3.1 worden deze in het
kort weergegeven; paragraaf 6.3.2 gaat over de meer specifieke
gevolgen voor de bij het waterbeleid betrokken sectoren.

6.3.1 De macro-economische gevolgen

Het financiële beslag van het bij de berekeningen van het Centraal
Planbureau betrokken maatregelenpakket bedraagt in 1994 6,650 miljard
gulden extra ten opzichte van 1988. Hiervan komt ruim de helft direct
voor rekening van de doelgroepen (landbouw, industrie, huishoudens,
automobilisten, en dergelijke); eenderde wordt gefinancierd uit speci-
fieke sectorheffingen en het resterende gedeelte uit algemene heffingen
en de algemene middelen.

Tabel 6.18 Het financiële beslag van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) en de
derde Nota huishouding in 1994 (in miljoen gulden)1

doelgroep
heffingen
algemene
heffingen
algemene
middelen:
herschikking
additioneel

totaal

NMP

3452
2161

430

486
121

6650

derde Nota waterhuishouding

in NMP
opgenomen2

321
376

_

-
-

697

niet in NMP
opgenomen3

92
299 + pm

_

-
25 + pm4

416 + pm

totaal

413
675 + pm

-

-
25 + pm4

1113 + pm

bron: NMP respectievelijk paragraaf 6.2, tabel 6.1 7
1 exclusief verplaatsing zandwinning
2 in het Nationaal Milieubeleidsplan opgenomen: pakket 1 (slibverwerking

enriolering) tot en met pakket 6 exclusief de waterbodems uit pakket 5
3 in de derde Nota waterhuishouding: pakket 1 uitbreiding en aanpassing RWZI's,

pakket 5 (waterbodems) en de paketten 7 tot en met 15
4 invulling van pm-posten naar aanleiding van het aanvullend programma waterbodems

Het aandeel van het in het Nationaal Milieubeleidsplan18 opgenomen
pakket maatregelen ter vermindering van de verontreiniging van de
oppervlaktewateren, bedraagt in 1994 697 miljoen gulden of ruim 10
procent. Daarnaast worden in de derde Nota waterhuishouding
additionele maatregelen genomen op het gebied van herstel, aan- en
afvoer van water, verdroging, organisatie en onderzoek alsmede kosten
voor het saneringsprogramma zuurstofbindende stoffen, onderhoud
vaarwegen en waterbodems, met een totaalbedrag van 466 miljoen
gulden. Het financiële beslag van de voorgenomen maatregelen in de
derde Nota waterhuishouding bedraagt in 1994 in totaal bijna 1,2 miljard
gulden extra ten opzichte van 1988 plus een pro memorie post.

De economische effecten kunnen worden onderscheiden in de econo-
mische gevolgen tijdens de investeringsfase, waarvan de bestedingsef-
fecten met name op de korte termijn zichtbaar worden en de structurele
effecten die vooral op de langere termijn naar voren komen. De macro-
economische effecten zijn in het Nationaal Milieubeleidsplan geraamd
onder twee situaties, namelijk:

- de situatie waarbij in het buitenland in het geheel geen intensivering
van het milieubeleid plaatsvindt;

- de situatie waarbij in het buitenland dezelfde milieumaatregelen
worden genomen.
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In onderstaande tabel zijn de gecumuleerde gevolgen van de maatre-
gelen uit het Nationaal Milieubeleidsplan75 in afwijking van de ontwik-
keling bij het voorgenomen beleid (midden scenario van het Centraal
Planbureau) weergegeven.

Tabel 6.19 Gecumuleerde gevolgen van NMP maatregelen ten opzichte van het
voorgenomen beleid (CPB-middenscenario)

volume BNP (%)
koopkrachtr (%)
werkgelegenheid
(1000 m.j.)
financieringstekort
(%. punt)

Voorgenomen
beleid 2010

+ 99
+ 70

+ 1200

2.5

1994
zonder'

- 0.2
- 0.6

+ 20

+ 0.2

NMP

met1

+ 0.1
- 0.7

+ 32

- 0.2

-beleid

2010
zonder1

- 2.6
- 2.5

- 3 6

+ 2.0

met1

-0 .9
-0.7

- 4

+ 0.5

1 zonder/met gelijksoortige maatregelen in het buitenland
bron: Nationaal Milieubeleidsplan, Den Haag, 1989.

De tabel laat zien dat de macro-economische gevolgen van het milieu-
beleid op middellange termijn vrij gering zijn. Dit geldt voor de lange
termijn ook indien in het buitenland dezelfde milieumaatregelen worden
genomen. Wanneer het buitenland deze milieumaatregelen niet treft,
kunnen de effecten ongunstiger zijn. In de periode tot 2010 zal het bruto
nationaal produkt volgens het middenscenario van het Centraal
Planbureau met 99 procent toenemen. Het marginale effect van de
milieumaatregelen varieert afhankelijk van het scenario van enkele
tienden van procenten tot een paar procent minder groei. Eenzelfde
conclusie kan worden getrokken voor de ontwikkeling van de koopkracht
van de gemiddelde werknemer en voor de ontwikkeling van het financie-
ringstekort van de overheid. Het werkgelegenheidseffect is rond 1994
positief. De werkgelegenheidstoename in de komende jaren wordt
veroorzaakt door het verhoogde investeringsniveau als gevolg van de
voorgenomen milieumaatregelen. Op lange termijn is het effect enigszins
negatief tot nihil.

Voorts blijkt dat het totale pakket maatregelen van alle schermen,
zoals weergegeven in hoofdstuk 5, in 1994 circa 18 procent omvat van
het maatregelenpakket uit het Nationaal Milieubeleidsplan. De macro-
economische gevolgen van de maatregelenpakketten in de derde Nota
waterhuishouding worden globaal geïndiceerd op circa eenvijfde van de
gevolgen van het pakket uit het Nationaal Milieubeleidsplan. Hierbij past
de kanttekening dat de verdeling van de lasten over de doelgroepen
enigszins afwijkt van die uit het Nationaal Milieubeleidsplan. Met name
de huishoudens en de industrie zullen relatief meer worden geconfron-
teerd met verhoogde lasten. Dit komt met name door de verhoging van
de WVO-heffing.

6.3.2 De gevolgen voor de sectoren en belangengroepen

De landbouw
In de planperiode zal de landbouw aanzienlijke investeringen moeten

plegen om de algemene milieukwaliteit te verbeteren. Dit vloeit voort uit
het voorgenomen beleid zoals dat is geformuleerd in het Nationaal
Milieubeleidsplan75 en de Structuurnota Landbouw17. In deze nota's is
aangegeven dat dit hogere kosten voor de landbouwsector met zich
meebrengt. Met name het beleid op het gebied van vermesting en
verspreiding is van belang voor de verbetering van de waterkwaliteit.
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Het in deze Nota voorgenomen beleid ter bestrijding van de verdroging
van natuur en landschap, zal kunnen leiden tot enige vermindering van
de opbrengst. Het terugdringen van de verdroging kan ook worden
bereikt door verhoging van het waterpeil. Dit kan de gewassen en het
oogsten daarvan negatief beïnvloeden.

Ten opzichte van 1987 neemt de droogteschade af als gevolg van
autonome ontwikkelingen en het voorgenomen waterbeleid in 2000 met
circa 20 procent. Hiervan wordt ongeveer driekwart veroorzaakt door de
autonome ontwikkelingen en het huidige en reeds voorgenomen beleid.
De rest is toe te schrijven aan het pakket maatregelen dat in deze nota
wordt aangegeven.

De visserij
Op termijn wordt een verbetering van de visstand verwacht, als gevolg

van verbetering van de waterkwaliteit en ecologische herstelmaatregelen,
zoals aanpassing van het spuibeheer en aanleg van vispassages, milieu-
vriendelijke oevers en paaiplaatsen. Dit zal leiden tot een vergroting van
de visopbrengsten uit binnenwateren. Visserij in de grote rivieren op
zeeforel, zalm en steur wordt mogelijk. Een aangepast spuibeheer heeft
hierop mogelijk ook een gunstige invloed. Een uitbreiding van de visserij
in de Westerschelde en de Eems-Dollard is te verwachten. Verbetering
van de eutrofiëringssituatie en actief visstandbeheer zullen de verschei-
denheid aan vissoorten doen toenemen. Dit is met name gunstig voor de
sportvisserij.

Het beheer van de visstand in de Noordzee is een communautaire
aangelegenheid. Door afspraken te maken over quota (vangstbeper-
kingen) en internationaal technische maatregelen te treffen (zoals
gesloten gebieden, gesloten tijden, minimum maaswijdtes, minimum
maten en beperkingen aan het vistuig) worden de leeftijdsopbouw en de
biomassa van de visstand verbeterd, waardoor op termijn de perspec-
tieven voor de visserij kunnen verbeteren.

De industrie
In onderstaande tabel zijn enige indicatoren weergegeven voor de

milieulasten bij de industrie voor het jaar 1986, voortvloeiend uit het
waterkwaliteitsbeheer.
Tabel 6.20 De milieulasten bij bedrijven voor de waterkwaliteit (in miljoen gulden)

voedings- en genot
aardolie- en chemie
metallurgie
overige industrie

totaal

netto lasten1

161.8
294.7
44.6
92.2

593.3

eigen
activiteiten2

112.8
286.6

28.7
52.3

480.4

WVO

89.1
53.6
16.1
30.7

189.5

bron: CBS, Milieukosten van bedrijven 1985 en 1986, Voorburg/Heerlen 1988.
1 eigen activiteiten en heffingen minus subsidies
2 inclusief subsidies van de overheid
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Van de totale milieulasten bij de industrie (1986: 1581 miljoen gulden)
bedroegen de milieulasten voor waterkwaliteit in 1986 bijna 600 miljoen
gulden. Het grootste deel werd besteed aan de bestrijding van zuurstof-
bindende stoffen, zowel via de eigen milieu-activiteiten als via de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren.

Als gevolg van de saneringsmaatregelen in het kader van het Rijnactie-
programma14, het Noordzee-actieprogramma21 en richtlijnen van de
Europese Gemeenschap zal de industrie worden geconfronteerd met
hogere lasten. Voor 1994 is de lastenverzwaring geraamd op 200
miljoen gulden. Dit bedrag is opgebouwd uit 120 miljoen gulden voor
interne maatregelen en 80 miljoen gulden als gevolg van hogere
WVO-heffingen. Ten opzichte van 1986 is dit een toename van circa 30
procent. In onderstaande tabel zijn de lasten voor het jaar 1994 weerge-
geven.

Tabel 6.21 De milieulasten bij bedrijven voor de waterkwaliteit in 1994
(in miljoen gulden)

voedings- en genot
aardolie- en chemie
metallurgie
overige industrie

totaal

netto lasten1

210
405

60
115

790

eigen
activiteiten2

125
375

37
63

600

WVO

125
75
23
43

266

bron: CBS, Milieukosten van bedrijven 1985 en 1986, Voorburg/Heerlen 1988.
1 eigen activiteiten en heffingen minus subsidies
2 inclusief subsidies van de overheid

Ongeveer een derde deel van deze extra lasten komt voor rekening van
de anorganische chemische industrie, waaronder de kunstmestindustrie.
De raffinage en petrochemische industrie nemen ongeveer een kwart
voor hun rekening en de organisch chemische industrie 15 procent. De
voedingsmiddelenindustrie en de afvalverwerkingssector delen elk^/oor
ongeveer 10 procent in deze lastenstijging, terwijl een gering deel voor
rekening komt van een aantal andere bedrijfstakken, waaronder de
papierindustrie en de metaalindustrie.

De extra kosten voor preventie van calamiteiten komen, voor wat
betreft het door de industrie te dragen deel (4 miljoen gulden in 1994),
voor rekening van de chemische industrie.

De internationale concurrentiepositie van de industrie zal in de planpe-
riode nauwelijks worden aangetast. Een aanzienlijk deel van de voorge-
nomen maatregelen wordt immers uitgevoerd binnen richtlijnen, die zijn
gebaseerd op internationale afspraken zoals Rijnactieprogramma14 en
Noordzee-actieprogramma21. De hierbij aangesloten landen, de Rijnoe-
verstaten, hebben deze plannen mede onderschreven. In dit markt-
gebied, dat een belangrijk afzetgebied is voor het Nederlandse exporte-
rende bedrijfsleven, bevinden zich de voornaamste buitenlandse concur-
renten. Voor bepaalde industrieën, zoals de kunstmestindustrie, kunnen
de maatregelen wel grotere economische gevolgen hebben.

De investeringsimpuls door waterkwaliteitsmaatregelen bedraagt in de
planperiode circa 1 miljard gulden per jaar. Deze impuls heeft met name
betrekking op het plegen van investeringen in nieuwe en bestaande
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zuiveringsinrichtingen, baggerwerkzaamheden en oeverbescherming.
Veel van deze werken worden uitgevoerd door bedrijven in de grond- en
weg en waterbouw (GWW)-sector. De met de werkzaamheden gemoeide
werkgelegenheid wordt geraamd op 4000 tot 5000 arbeidsplaatsen in
1994. Door het verhoogde produktieniveau vinden toeleveringen plaats
uit andere sectoren van de economie. Deze indirecte werkgelegenheid
bedraagt circa 2500 mensjaar, zodat het totale werkgelegenheidseffect
voor de planperiode wordt geraamd op gemiddeld 6500 tot 7500
arbeidsplaatsen in 1994.

De ontwikkeling van milieutechnologie zal een positieve uitwerking
hebben op de export van die bedrijven die momenteel werkzaam zijn in
de milieusector. Dit geldt onder andere voor de baggerindustrie, een
sector waarin Nederland mondiaal een vooraanstaande positie inneemt.
Het milieubaggeren vereist toepassing van speciale technieken, die nog
verder moeten worden ontwikkeld. Eenmaal in Nederland getest, kunnen
ze op de wereldmarkt worden toegepast. Daarbij komt dat het milieu-
vraagstuk in nagenoeg alle landen speelt. Het saneren van bijvoorbeeld
vervuilde waterbodems en het ontwikkelen en testen van de daarbij
behorende technieken bieden voor de Nederlandse baggersector kansen
op de wereldmarkt.

Per jaar wordt in Nederland een half miljoen m3 baggerspecie nuttig
gebruikt. Vanwege het kostenaspect is voorshands gekozen voor
benutten van relatief schone baggerspecie van voornamelijk mariene
oorsprong en benutten van het bij scheiden van baggerspecie vrijko-
mende zand. Met het goedkoper worden van de reinigingstechnieken
komt ook de toepassing van andere specie binnen bereik.

De scheepvaart
Het verhogen van het peil op de stuwpanden van de Maas leidt tot

vergroting van de opbrengsten voor de scheepvaart.
De waterbeheerder heeft in perioden met extreem lage of hoge

afvoeren slechts beperkte mogelijkheden om de omstandigheden voor de
scheepvaart op de Nederlandse vaarwegen te verbeteren. Hij zal in
perioden van extreem lage afvoeren prioriteiten stellen in het waterge-
bruik door de diverse belanghebbende sectoren.

De binnenvaart zal tot en met 1993 enige nadelige gevolgen onder-
vinden van het uitblijven van voldoende baggermaatregelen. Na 1993 zal
door het inhalen van baggerwerkzaamheden de vaardieptebeperking over
het algemeen kunnen worden opgeheven en zal de manoeuvreerruimte
toenemen. De realisatie van twee grootschalige bergingsdepots na 1993
biedt voldoende mogelijkheden om problemen bij het op diepte houden
van onze vaarwegen op te lossen.

Zoneringsmaatregelen en het aanwijzen van wateren tot beschermd
natuurgebied, hoeven niet te leiden tot beperking van de scheepvaart. De
scheepvaart gebruikt hoofdzakelijk de diepere geulen en levert als
zodanig weinig conflicten op met de natuurfuncties.

De drink- en industriewatervoorziening
De aanpak van de verdroging vergt dat in de planperiode voorberei-

digen worden getroffen voor de aanpassing van drinkwaterwinningen.
Hierbij gaat het om het ontwikkelen en het in uitvoering nemen van

alternatieven waarmee verdrogingseffecten kunnen worden voorkomen,
zoals diepere onttrekkingen, wateraanvoer en diepinfiltratie, of indien dit
geen bevredigend effect oplevert, capaciteitsvermindering. Wanneer dit
in combinatie met andere maatregelen van cultuurtechnische aard en in
de landbouw geen oplossing voor de verdrogingsproblematiek biedt,
dient verplaatsing van de winning naar minder verdrogingsgevoelige
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gebieden of overschakeling op oppervlaktewateren te worden
overwogen. Dergelijke maatregelen zullen gepaard gaan met stijging van
de waterbereidingskosten.

Het overgaan naar centrale deelontharding van het drinkwater leidt tot
extra kosten ten bedrage van 36 miljoen gulden in 1994.

Al deze kosten worden geheel aan de afnemers van het desbetreffende
waterleidingbedrijf doorberekend; dit zal op lokale schaal leiden tot een
hogere drinkwaterprijs. Tevens zal de drinkwaterprijs stijgen in die
gebieden waar een uitbreiding van de zuivering van het grondwater moet
plaatsvinden.

De industriële onttrekkingen van grondwater zullen eveneens vermin-
deren. Alternatieve waterbronnen zijn oppervlaktewater, leidingwater
(eventueel halffabrikaat), recirculatiewater. Voor koeldoeleinden kan
worden overgeschakeld op luchtkoeling. Wellicht zullen wijzigingen in de
bedrijfsvoering moeten worden ingevoerd. Als de omschakeling kan
plaatsvinden in het kader van onderhoud, vervanging of nieuwbouw hoeft
dit niet te leiden tot kostenverhoging voor het bedrijf en dus voor de
consument. Indien versneld invulling gegeven moet worden aan de
teruggang in grondwatergebruik kan dat leiden tot kapitaalsvernietiging.

De elektriciteitsvoorziening
In het in februari 1989 uitgebrachte Elektriciteitsplan 1989-199832,

staat het programma van installeren en uit bedrijfnemen van
centrale-eenheden in Nederland voor die periode. Er zal een belangrijke
verschuiving optreden in de lokaties van centrales van de binnenwateren
naar de getijdewateren, en dan vooral naar plaatsen waar de koelcapa-
citeit groot is. In 1987 stonden zoveel centrales aan de binnenwateren
opgesteld, dat in totaal maximaal een warmtelozing van 13 976 mega
joule per seconde kon plaatsvinden, in 1998 zal deze maximum lozing
zijn teruggebracht tot 8.340 mega joule per seconde. Hierdoor treden
minder vaak problemen op in de beschikbare koelcapaciteit. Dit is voor
een belangrijk deel toe te schrijven aan de autonome ontwikkelingen in
de sector zelf.

Er blijven lokaties bestaan waar zich in droge perioden knelpunten
kunnen voordoen in de beschikbare koelcapaciteit. Vooral is dit het geval
aan de Maas, waar de afvoer van nature periodiek kan afnemen tot zeer
geringe waarden, of op plaatsen waar het debiet niet zonder meer kan
worden aangepast aan de wensen voor koeling van de aanliggende
centrales. Problemen ontstaan als de gewenste warmtelozing groter is
dan de koelcapaciteit van het ontvangende water.

De recreatie
De recreatie in Nederland bestaat voor een belangrijk deel uit waterre-

creatie, veelal in combinatie met omringende natuurlijke of landschappe-
lijke inrichting. De stranden en binnenwateren zijn bijzonder populair bij
de binnen- en buitenlandse toerist. Jaarlijks gaat er in de waterrecreatie
1,8 miljard gulden om. Wil Nederland deze positie kunnen behouden,
respectievelijk verder uitbouwen, dan dient de recreatie-infrastructuur te
worden verbeterd.

In de afgelopen jaren trad een voortdurende verslechtering op van de
reisverkeersbalans; deze wordt voornamelijk veroorzaakt door een
inkomensstijging, waarbij steeds meer het buitenland als reisdoel werd
gekozen, terwijl de inkomsten uit het inkomend reisverkeer stagneerden.
Per saldo bedroeg het tekort in 1985 bijna 6 miljard gulden. Deze
tendens zal zich, naar verwachting, de komende jaren voortzetten. Voor
het jaar 2000 wordt het tekort op de reisverkeersbalans bij ongewijzigd
beleid geraamd op ruim 21 miljard gulden.
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Tabel 6.22 Ontwikkeling reisverkeersbalans (in miljoen gulden)

1975 1985 19951 20001

ontvangsten reisverkeer
uitgaven reisverkeer
saldo reisverkeer
ontvangsten in % van uitgaven

1 Prijspeil 1980
bron: DNB, Jaarverslag 1987

2802
4210

-1406
66

en NEI,
perspectief, Rotterdam 1989.

5514
11343
-5829

48

De touristische

5860
20582

-14722
41

sector in

6159
27547

-21388
22

macro-economisch

De voorgenomen maatregelen leiden tot een verbetering van de toeris-
tische infrastructuur, waarbij de uiteindelijke effecten sterk zullen
afhangen van de initiatieven en aanvullende maatregelen door de sector
zelf. Naast een toename van de toegevoegde waarde en de werkgele-
genheid, kan op termijn een bijdrage worden geleverd aan een iets
betere ontwikkeling van de reisverkeersbalans.

De zoneringsmaatregelen ten gunste van de natuur hoeven niet nadelig
te zijn voor de recreatie, indien in de nabijheid alternatieven worden
geboden. Bij deze regelingen wordt in bepaalde gebieden en/of perioden
recreatief medegebruik toegestaan.

Milieuvriendelijke oevers verhogen de landschappelijke aantrekke-
lijkheid van een gebied. Zowel de recreatie die vanaf de oever plaatsvindt
(zwemmen, sportvissen, surfen), als de recreatievaart profiteren hiervan.

De waterkwaliteit zal in de planperiode verbeteren, wat gunstig is voor
de diverse vormen van waterrecreatie. Het doorzicht, een belangrijke
factor voor de veiligheid van de recreant en voor de belevingswaarde,
voldoet momenteel vrijwel nergens in de binnenwateren aan de
zwemwaternorm. Dit heeft deels natuurlijke oorzaken (hoge gehalten aan
sediment), maar is eveneens het gevolg van eutrofiëring. Met name de
gebiedsgerichte eutrofiëringsbestrijding zal de situatie lokaal verbeteren.

Vanwege het verbod op het gebruik van tributyltin (TBT) voor het
onderhoud van schepen kleiner dan 25 meter zullen watersporters
gebruik moeten maken van alternatieve middelen.

De huishoudens
De gezinnen worden geconfronteerd met hogere lasten, in het

bijzonder door een verhoogde WVO-heffing. Deze heffing per
huishouden zal per saldo toenemen van circa 175 gulden in 1988 tot
250 gulden in 1994. Daarnaast zullen de rioolrechten met circa 20
gulden per huishouden stijgen. Ook zal enige verhoging van de drinkwa-
terprijs optreden, mede door het invoeren van centrale deelontharding. In
stedelijke gebieden met grondwateroverlast zullen eveneens kosten
moeten worden gemaakt. Tegenover beide laatste kostenverhogingen
staan echter compenserende besparingen voor dezelfde groep die ook
de hogere tarieven moet opbrengen. Het invoeren van centrale deelont-
harding verlengt de levensduur van huishoudelijke apparatuur door een
vermindering van kalkaanslag. Het wegnemen van de grondwateroverlast
in stedelijke gebieden vermindert de onderhoudskosten aan de woningen
en geeft een besparing op het energieverbruik.
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6.3.3 Lastenverlichting voor de overheid

Het internationaal beperken van de emissie van fosfaten, organische
microverontreinigingen en zware metalen levert op langere termijn
schonere waterbodems op. Dit leidt tot vermindering van de bagger-
kosten voor de waterbeheerder.

Zolang de waterbodems nog ernstig vervuild zijn, zal het gebruik van
bergingslokaties nodig zijn, dit is kostenverhogend. De beschikbare
lokaties zijn klein en de storttarieven worden als gevolg van strengere
normen steeds hoger. De aanleg van de relatief goedkope, grootschalige
bergingslokaties bespaart met het voorgenomen beleid in de interimpe-
riode tot 2010 jaarlijks 50 miljoen gulden aan bergingskosten, verge-
leken met deponie in de relatief duurdere kleinschalige lokaties. Dit
effect zal zich pas aan het eind van de planperiode voordoen.

6.4 Consequenties voor de watersystemen

Onder de consequenties voor de watersystemen verstaan we alle
effecten op het functioneren daarvan. Achtereenvolgens wordt ingegaan
op de verwachte veranderingen in de emissies en de gevolgen hiervan
voor de kwaliteit van water en waterbodem. Daarna wordt voor enkele
watersystemen de verwachte veranderingen aangegeven. Hierbij wordt
gekeken naar de gecombineerde effecten van het emissiebeleid, de
inrichtingsmaatregelen en de geleiding van het gebruik.

6.4.1 Kwaliteit van water en waterbodem

De maatregelen in de planperiode betekenen voor de kwaliteit van
water een aanmerkelijke verbetering. De kwaliteit van het oppervlakte-
water staat direct onder invloed van de optredende emissies en zal dus
ongeveer in gelijke mate met de emissiereducties verbeteren. De
beïnvloeding van de waterbodem is minder direct. Er zal sprake zijn van
een langdurige naijling van de verontreiniging. Ook zal bijvoorbeeld de
uitspoeling van fosfaat en nitraat uit de bodem nog decennia voortduren.

Emissies
In figuur 6.1 worden de emissies in 1985 en na de uitvoering van

Rijn-14 en Noordzee-actieprogramma's21 weergegeven. Het betreft zowel
emissies uit puntbronnen als diffuse verontreinigingen. Aangenomen is
dat de door de mens veroorzaakte belasting in het buitenland met de
helft afneemt ten opzichte van 1985. De reductie van de belasting in het
binnenland is geschat op grond van technische haalbaarheid en met de
aanname dat het huidige milieu- en landbouwbeleid wordt uitgevoerd.

De waterkwaliteit
De reductie van de emissies leidt tot verbetering van de waterkwaliteit

De waterkwaliteit in de binnenwateren zal verbeteren, maar in veel
wateren zal de algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000) niei
worden gehaald. Het aantal lokaties waar overschrijding plaatsvindt en
de mate en frequentie van overschrijdingen, nemen af. De gehalten aan
fosfaat en stikstof nemen af, maar nog niet zodanig dat de algenbloei
overal afneemt. Wel wordt voor diverse wateren de drempel bereikt,
waarna elke verdergaande reductie tot zichtbare verbetering zal leiden.
Ook voor het bestrijden van overmatige algenbloei in de Noordzee is de
voorgenomen reductie in de emissies van nutriënten een stap in de
goede richting, maar nog niet voldoende.
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Figuur 6.1 Binnen- en buitenlandse bijdrage aan de verontreinigng van oppervlakte-
wateren in Nederland

De vrachten aan stoffen in de linker figuur staan op logarithmische schaal uitgezet- De
verschillen zijn dus veel groter dan op het eerste gezicht lijkt, tot en met PO-i-P staan ze in
tonnen, daarna in kilogrammen. Op deze wijze konden alle belangrijke stoffen in één figuur
worden samengebracht.

De rechterfiguur toont de relatieve afname van de vrachten lussen 1985 en 2000. De
reductie bedraagt zo'n 30 tot 70 procent.
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Kwaliteit van zwevend slib en waterbodem
Prognoses zijn gemaakt voor de kwaliteit van zwevend slib in Rijn en

Maas en de kwaliteit van de waterbodem in het Ketelmeer, het
IJsselmeer, het Hollandsen Diep, het Haringvliet, de Noordzee en de
Waddenzee, bij een emissie-reductie in binnen- en buitenland van zware
metalen en organische microverontreinigingen van 50 procent in 1995
doorgaand tot 90 procent in 2005, beide ten opzichte van 1985. De
kwaliteit van zwevend slib en de waterbodem zal aanzienlijk verbeteren.
De emissies van koper, kwik, cadmium (Maas), hexachloorbenzeen (Rijn),
en de PAK's moeten met minimaal 90 procent terug om de algemene
milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000) voor zwevend slib te halen in
de Rijn en Maas. Voor de waterbodem blijven de PCB's probleemstoffen,
zowel in de binnenwateren als de Noordzee en Waddenzee. Voor deze
stoffen is een verdergaande reductie tot 99 procent vereist.

6.4.2 Effecten op de grote watersystemen

De effecten van het beleid op de grote rijkswateren worden geschetst
ten opzichte van het streefbeeld. In figuur 6.2 is de mate van ecologisch
herstel van de verschillende wateren aangegeven. In de speerpuntge-
bieden Volkerak/Zoommeer en Veluwemeer gaat in de planperiode de
ontwikkeling richting streefbeeld het verst, als gevolg van de gebiedsge-
richte aanpak.

Rivieren
De periode tot 1995 is nog te kort om grote effecten van de verbe-

tering van de waterkwaliteit en de vispassages te zien. De aanleg van
milieuvriendelijk oevers en de uitvoering van enkele proefprojecten in de
uiterwaarden leiden tot verbetering van het ecosysteem. Lokaal zijn de
verbeteringen belangrijk. Ondanks het feit dat het om een relatief kleine
oppervlakte gaat in verhouding tot het totale rivierengebied, is het
uitstralingseffect groot.

Benedenrivieren
De emissiemaatregelen veroorzaken een verbetering van de kwaliteit

van water en zwevend slib, maar de aanwezigheid van de sterk vervuilde
bodem verhindert hier een volledige ontwikkeling van het ecosysteem. Er
blijft sprake van een restvervuiling die zich ophoopt in roofdieren die aan
de top van de voedselketen staan. Bescherming van de oevers zal
verdere afslag van de buitendijkse gebieden voorkomen, dat wil zeggen,
deze maatregel zal het systeem behoeden voor verdere achteruitgang.

Volkerak/Zoommeer
Het Volkerak/Zoommeer is een kansrijk gebied voor vergaande ontwik-

keling richting streefbeeld in de planperiode, door gecombineerde,
gebiedsgerichte maatregelen, waaronder emissie-reductie, bescherming
en ontwikkeling van de oevers en actief biologisch beheer.

IJsselmeer en Markermeer
Door het verbeteren van de passagemogelijkheden (Afsluitdijk, Noord-

zeekanaal) kunnen trekvissen in aantal toenemen. De tijdelijke visvangst-
beperking zal de stand aan aal en roofvis sterk verbeteren.

Randmeren
De landelijke en lokale beperking in de fosfaatbelasting leveren binnen

de planperiode een verlaging van de algengroei op en een geringe verbe-
tering in de groei van waterplanten in de Randmeren vanaf het
Vossemeer tot en met het Nuldernauw. Als gevolg van gebiedsgerichte
maatregelen verbetert de situatie met name in het speerpuntgebied
Veluwemeer. Zonering van recreatie en natuur en herstel van de oevers
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Figuur 6.2 Relatie tussen maatregelen en ecologisch herstel in de planperiode

Essentieel voor het beleid in de planperiode is het complementaire karakter van de
voorgenomen emissie- en inrichtingsmaatregelen. Tezamen leveren zij meer op dan de som
van de afzonderlijke categorieën maatregelen.

In de figuur wordt voor een aantal watersystemen - in procenten van het referentieniveau -
aangegeven welk ecologisch herstel een gevolg zal zijn van het in de planperiode voorge-
nomen emissiebeleid, en welk additioneel effect zal worden gerealiseerd door aanvullende
inrichtingsmaatregelen
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tot ecologische verbindingen zullen het oevermilieu verbeteren voor
zowel recreanten als voor planten en dieren.

De situatie in het Gooimeer, Eemmeer en Zwarte Meer zal in de
planperiode nauwelijks verbeteren. Sanering door een gebiedsgerichte
aanpak heeft hier pas na de planperiode kans van slagen, wanneer de
landbouwemissies in de stroomgebieden verder zijn gereduceerd.

Getijdewateren
Binnen de planperiode zijn door de traagheid waarmee de systemen

reageren, geen grote ecologische veranderingen te verwachten. Reductie
van fosfaat zal leiden tot een beperkte afname van pieken in de algen-
bloei. De zeezoogdieren blijven de gevolgen ondervinden van organische
microverontreinigingen.

De inrichtingsmaatregelen in de planperiode leiden tot herstel en
terugkeer van organismen die op een harde ondergrond leven en tot
versterking van de kraamkamerfunctie van de estuaria voor zeedieren.
Inrichtingsmaatregelen herstellen ook de kustmilieus, wat ten goede
komt aan de vogels die hier broeden. Deze zouden door de autonome
ontwikkelingen onder druk komen te staan.

6.4.3 Effecten op de regionale wateren

De regionale wateren worden door veel factoren beïnvloed, zoals de
aanvoer van gebiedsvreemd water, lokale lozingen en ingrepen, en de
kwaliteit en het niveau van het grondwater in de omgeving. In gebieden
waar de aanvoer van gebiedsvreemd water in de planperiode wordt
beperkt door waterconservering en retentie van kwel- en neerslagwater,
zijn positieve effecten op het ecosysteem te verwachten. Boezemwateren
die een kwaliteit hebben die slechter is dan het aangevoerde water,
worden door de aanvoer van gebiedsvreemd water positief beïnvloed. Dit
betreft diverse regionale hoofdaanvoerwegen. In de loop van de planpe-
riode kan deze situatie veranderen door sanering van de lokale verontrei-
nigingsbronnen.

De voor het hele land geldende emissiereductie veroorzaakt uiteraard
ook in de regionale wateren een verbetering in de kwaliteit van water,
waterbodem en het gehele ecosysteem. Deze wateren zijn sterker dan de
grote rijkswateren afhankelijk van de uitvoering van het bodem- en
mestbeleid en het gewasbeschermingsbeleid. Uit- en afspoeling van
mest en bestrijdingsmiddelen vormen voor veel wateren een grote
bijdrage in de immissies. De gebiedsgerichte aanpak van de eutrofiëring
en projecten integraal waterbeheer bieden de mogelijkheid om de
situatie in enkele kansrijke gebieden in de planperiode sterk te verbe-
teren. De vispassages in de rijks- en regionale wateren bieden kansen
voor een meer gevarieerde vispopulatie.

Stijging van de grondwaterstanden in het kader van de bestrijding van
de verdroging zal het droogvallen van regionale wateren en de
hoeveelheid ingelaten gebiedsvreemd water lokaal doen verminderen en
de kwelsituatie een natuurlijker beeld geven.

6.4.4 Effecten op terrestrische ecosystemen

De terrestrische systemen staan onder invloed van grondwateronttrek-
kingen, ontwatering, wateraanvoer en -doorvoer, peilbeheer en lokale
verontreinigingen, van zowel het oppervlaktewater als het grondwater.
De voorgenomen maatregelen leiden tot het stoppen van de verdroging.
In enkele verdroogde natuurgebieden komt herstel op gang.
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HOOFDSTUK 7 TOELICHTING

7.1 Inleiding

In voorliggend hoofdstuk worden de in hoofdstuk 5 aangegeven
concrete beleidslijnen toegelicht en nader onderbouwd.
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7.2 Scherm 1 Bescherming tegen verontreiniging

7.2.1 Pakket 1 Zuurstofbindende stoffen

• Einddoel:
- afronden saneringsprogramma zuurstofbindende stoffen;
- geoptimaliseerde rioleringssystemen in goede staat van onderhoud.

• Tussendoel 1995:
- conform einddoel;
- uitgewerkte visie en plan van aanpak ter vermindering van de

uitworp van rioleringssystemen; verbetering knelpuntsituaties gerea-
liseerd.

7.2.1.1 Algemeen
De problematiek van de belasting van het oppervlaktewater met

zuurstofbindende stoffen heeft met name centraal gestaan in het water-
kwaliteitsbeheer in de eerste jaren na het van kracht worden van de Wet
verontreiniging oppervlaktewater in 1970. In veel oppervlaktewateren
was de zuurstofhuishouding danig ontregeld. Vissterfte en stank
vormden op verschillende plaatsen problemen. Het voordien reeds in
gang gezette saneringsprogramma kwam na 1970 in een stroomver-
snelling. Het resultaat was een aanzienlijke afname van de belasting van
het oppervlaktewater met lozingen van zuurstofbindende stoffen (tabel
7.1).

Tabel 7.1 Lozingen en belasting opervlaktewater met zuurstofbindende stoffen
(in miljoen inwonerequivalenten (ie))

huishoudens,
bedrijven

totaal

geëlimineerd in openbare
zuiveringsinrichtingen

belasting nederlandse
oppervlaktewateren

1969

12.5
33.0

45.5

5.5

40.0

1975

13.3
19.7

33.0

8.7

24.3

1980

14.3
13.7

28.0

12.6

15.4

1985

14.5
9.8

24.3

14.5

9.8

19901

14.9
8.8

24.7

17.0

7.7

1 daling lozingen industrie gecompenseerd door wijziging in definitie inwonerequivalent,
bron: CBS en Dienst Binnenwateren /RIZA.

Om deze vermindering van de lozingen te bereiken is zowel door de
overheid als door de industrie op grote schaal geïnvesteerd in de aanleg
van rioleringen en persleidingen en de bouwvan zuiveringsinrichtingen.
Voor de industrie geldt daarnaast dat interne saneringen in belangrijke
mate hebben bijgedragen. Tabel 7.2 geeft per beheerder een overzicht
van de gerealiseerde zuiveringscapaciteit in de periode 19851989 en de
investeringskosten voor zuiveringstechnische werken. In de tabel zijn
voorts ter vergelijking de geraamde investeringen uit het Indicatief
meerjarenprogramma water 1985-198944 opgenomen. In tabel 5.1 is
een overzicht geschetst van de op 1 januari 1990 aanwezige zuiverings-
capaciteit.

7.2.1.2 Beleid in de planperiode
Het beleid in de planperiode, zoals aangegeven in hoofdstuk 5, is

gericht op het afronden van het saneringsprogramma voor zuurstofbin-
dende stoffen rond 1995 en verbetering van de uitworp van riolerings-
systemen. Dit betekent een aanvulling op de investeringen die in het
verleden hebben plaatsgevonden en in belangrijke mate bepalend zijn
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Tabel 7.2 Geraamde kosten en werkelijke investeringskosten van rioolwaterzuiveringsinrichtingen, gemalen en transport-
leidingen in de periode 1985 t/m 1989

beheersgebied

Groningen
Friesland
Drenthe
West-Overijssel
Regge Den Drinkel
Fleverwaard
Oostelijk-Gelderland
Veluwe
Rivierenland
Utrecht
Amstel- en Gooiland6

Uitwaterende Sluizen5

Rijnland6

Woerden
Delfland
Schieland
Holl. Eilanden en Waarden
Schouwen-Duiveland
Tholen
Noord- en Zuid-Beveland
Walcheren
Het Vrije van Sluis
De drie Ambachten
Huister Ambacht
West-Brabant
Alm en Biesbosch
De Dommel
De Aa
De Maaskant
Limburg

totaal

geplande installaties 1985-1989

capaciteit
x 1000 i.e.

134
102

54
53
66
52

-
110
89

119
300
214
238

10
1300
302
706

17
5

84
150
22
90

1
13
11

909
_

115
320

4767

investeringen prijspijl 1983
x miljoen gulden

rwzi

46.0
41.4
59.0
16.7
26.5
12.9

_

60.0
39.4
61.9
77.0
60.9
95.8

_
275.5
126.3
448.0

5.3
2.0

29.3
50.0
17.5
19.1
0.6
7.8
2.0

11.0
_

42.0
80.5

1714.4

leidingen en
gemalen

15.0
34.2
29.4
11.5
_
_
-
3.8

19.0
7.4

43.0
39.2
32.3

_
„

38.6
50.6
0.3
0.6
9.9
5.3
4.2
5.1
4.6

14.7
_

19.1
„

57.0
69.9

514.7

gerealiseerde installaties2

capaciteit

71.0
84.0
41.0

0.0
29.0
0.0

25.0
39.4
43.6

206.0
182.5
81.0

175.0
0.0

1100.0
103.3
625.3

17.0
4.6

85.2
165.0
23.8

0.0
0.0

26.8
6.8

90.0
0.0

115.0
495.0

4029.6

x 1000 i.e.

( 2.9)3

(104.7)
( 0.7)
( 3.0)

0.0
( 7.5
( 16.5)
( 6.2)
(109.4)
(252.4)
(132.8)

1.1

( 51.0)
( 65.2)
( 12.3)

( 8.7),

( 5.0)

( 28.7)

(808.1)

1985-1989

investeringen prijspeil '
x miljoen gulden

rwzi

22.6
35.3
16.4
0.0

21.5
0.0
9.5

26.5
29.6
88.4
81.7
46.4
73.0
0.0

200.0
117.0
393.5

6.0
4.3

31.5
35.0

8.6
0.0
0.0

11.5
2.2

14.0
0.0

36.0
163.3

1473.8

leidingen en
gemalen

2.2
44.6
22.0

0.0
0.0
0.0

11.0
14.4
30.0
10.9
70.9
28.8
22.1
0.0
1.1

30.0
64.1
2.4
1.1
7.9
0.0
5.6
0.0
6.3

17.4
0.0

17.5
1.9

50.5
172.5

635.2

I983

i voorzieningen4

2.0
14.1
12.0

5.1
0.0
1.0
0.0

12.4
0.3

24.1
1.7

20.6
0.0
0.0
0.7
3.0

19.7
4.8
0.3
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0

25.7
0.0
2.9

13.9
2.5

17.8

184.8

1 bron IMP 1985-1989
2 bron regionale water kwaliteitsbeheerders en Dienst Binnenwateren/RIZA
3 () buiten gebruik gestelde of vervangen bestaande capaciteit aan biologisch

rioolwaterzuiveringsinrichtingen
4 het betreft kosten van aanvullende voorzieningen voor slibverwerking,

stankbestrijding, energiebesparing, rendementsverbetering,
defosfatering enz.

5 inclusief Amsterdam

15 Rioolwaterzuiveringsinrichting
«Horstermeer»
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16 Uitstroomwerk effluent rioolwaterzuive-
ringsinrichting «Blaricum»

voor de huidige en toekomstige kosten van het waterkwaliteitsbeheer. Zo
werden in de loop der jaren door de overheid enkele tientallen miljarden
guldens geïnvesteerd in aanleg van rioleringen, en circa 8 miljard gulden
geïnvesteerd in de aanleg van transportleidingen, gemalen en de bouw
van rioolwaterzuiveringsinrichtingen. De jaarlijkse kosten van het water-
kwaliteitsbeheer (exclusief Rijk) bedragen circa 1,2 miljard gulden, resul-
terend in een gemiddelde aanslag verontreinigingsheffing van circa 60
gulden per inwonerequivalent per jaar.

In het onderstaande wordt het beleid in de planperiode puntsgewijs
toegelicht, waarbij tevens een indicatie van de kosten wordt gegeven.
Tabel 7.3 De jaarlijkse lasten van het regionale waterkwaliteitsbeheer naar kosten-

soort in de periode 1985-1990

1985 1989

directe kosten
- kapitaalslasten
- exploitatiekosten

overige directe kosten

- rijksheffing

directe baten

apparaatskosten

753.9
470.8
283.1

152.0
75.5

34.4

142.6

71.9%
44.9%
27.0%

14.5%
7.2%

13.6%

958.4
536.2
425.3

165.4
67.9

69.8

166.1

78.5%
43.9%
34.9%

13.6%
5.6%

13.6%

totale kosten beheerders 1048.5 1220.2

bron: Dienst Binnenwateren/RIZA

Nieuwbouw rioolwaterzuiveringsinrichtingen en persleidingen
In de planperiode zal de capaciteit aan openbare biologische rioolzui-

veringsinrichtingen verder worden uitgebreid met circa 1,4 miljoen
inwoner equivalent (i.e.). De totaal beschikbare zuiveringscapaciteit komt
daarmee op ruim 25 miljoen inwoner equivalent. Hiermee, en met de
aanleg van de benodigde persleidingen, is een investeringsbedrag
gemoeid van circa 0,9 miljard gulden.

Van de bestaande biologische zuiveringsinrichtingen zal circa 1 miljoen
inwonerequivalent buiten gebruik worden gesteld en vervangen door
nieuwe. De totale investeringskosten in de planperiode bedragen circa
300 miljoen gulden.

Tabel 7.4 geeft een overzicht van de geraamde uitbreiding van de
zuiveringscapaciteit en de geraamde investeringskosten voor zuiverings-
inrichtingen, leidingen en gemalen.

Verbetering/vervanging bestaande rioolzuiveringsinrichtingen
Voor een aantal zuiveringsinrichtingen geldt, dat gemeten aan de

huidige effluent-eisen sprake is van onvoldoende functioneren. Deels ligt
de oorzaak bij in het verleden gehanteerde ontwerpeisen, deels in de
totale groei van het afvalwateraanbod, waardoor overbelasting is
ontstaan. In een aantal gevallen kan rendementsverbetering worden
bereikt door aanpassing van bestaande inrichtingen. De hiermee
gemoeide investeringskosten worden voor de planperiode geraamd op
ruim 200 miljoen gulden.

Naast rendementsverbetering zullen op verschillende plaatsen voorzie-
ningen moeten worden getroffen in verband met milieu-eisen gericht op
vermindering van stankbezwaren en geluidsoverlast. In de periode 1985
-1990 was hiermee een investering van circa 60 miljoen gulden
gemoeid. Naar verwachting zullen hiervoor in de planperiode enkele
tientallen miljoenen guldens nodig zijn.

Wijziging slibverwerking rioolwaterzuiveringsinrichtingen
De afzet van zuiveringsslib vormt in toenemende mate een probleem.

Dit is niet alleen een gevolg van de door de uitbreiding van de zuiverings-
capaciteit gestaag toegenomen hoeveelheid zuiveringsslib, maar vooral
ook van de strengere milieuhygiënische eisen ten aanzien van hergebruik
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Tabel 7.4 Geraamde capaciteit en investeringskosten van nieuwe rioolwater-
zuiveringsinrichtingen, gemalen en transportleidingen en voorzieningen in
de periode 1990 t/m 1994

Beheersgebied

Groningen
Friesland
Drenthe
West-Overijssel
Regge Den Dinkel
Fleverwaard
Oostelijk-Gelderland
Veluwe
Rivierenland
Utrecht
Amstel- en Gooiland3

Uitwaterende Sluizen3

Rijnland3

Woerden
Delfland
Schieland
Holl. Eilanden en Waarden
Schouwen-Duiveland
Triolen
Noord- en Zuid-Beveland
Waloheren
Het Vrije van Sluis
De drie Ambachten
Huister Ambacht
West-Brabant
Alm en Biesbosch
De Dommel
De Aa
De Maaskant
Limburg

Totaal

Geplande

Capaciteit

63.0
57.0

160.0
36.0
42.0
82.8

0.0
53.3

145.0
467.0

97.5
212.0
718.0

90.0
0.0
0.0

204.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

75.0
0.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0

58.0

2476.6

installaties1

x 1000 i.e.

( 34.7)4

( 28.0)
( 6.0)

( 22.5)
( 24.3)
( 9-1)
( 479.8)
( 76.5)

( 343.1)

( 55.0)

( 3.4)

( 2.0)

(1045.0)

1990-1994

Investeringen (variabel
x miljoen guldens

rwzi

30.7
29.5
41.5
15.6
22.0
35.3

0.0
15.2
81.8

129.1
51.8

114.3
201.2

0.0
0.0
0.0

80.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

19.0
0.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0

20.9

891.3

leidingen en
gemalen

31.7 .
16.5
8.6

11,9
0.0
8.8

29.8
21.0
26.4

5.8
2.5

16.6
30.3

0.0
0.0
0.0

17.5
0.0
0.0
0.0
0.0
3.8

15.7
0.0
4.3
1.0
7.0
0.0
0.0

67.9

327.1

prijspeil)

voorzieningen2

0.0
13.5
19.7
16.0
14.0
24.8

1.3
38.4

0.0
43.2
52.5
0.0
2.4
0.0

78.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.6
0.0
0.0

53.1
0.0

100.2
0.0
0.0

121.7

580.6

1 bron: regionale waterkwaliteitsbeheerders en Dienst Binnenwateren/RIZA
2 niet in alle gevallen is volledig rekening gehouden met extra kosten van slibverwijdering,
terwijl veelal de kosten van defosfatering en denitrificatie niet zijn begroot

3 inclusief Amsterdam
' ()buiten gebruik te stellen bestaande capaciteit aan biologische rioolwaterzuiverings-

inrichtingen

en verwijdering. Het gevolg is dat binnen afzienbare tijd de mogelijk-
heden voor hergebruik in de landbouw en voor de zwarte-grond-en
compostbereiding sterk zullen afnemen.
Tabel 7.5 De huidige (1988) verwijderingswijzen voor zuiveringsslib

directe afzet in de landbouw circa 26% 75 000 ton d.s1

afzet na bewerking tot compost of zwarte grond circa 33% 90 000 ton d.s.
stort na ontwatering en conditionering circa 32% 90 000 ton d.s.
verbranden gevolgd door storten circa 4% 10 000 ton d.s.
lozen in zee circa 5% 15 000 ton d.s.

Bron concept "Structuurplan verwijdering zuiveringsslib"
1 d.s. = droge stof

Hoewel reductie van lozingen tot een zekere verbetering van het zuive-
ringsslib kan leiden (zie pakketten 3 en 4), zal het beleid in de planpe-
riode met name gericht moeten zijn op de volumereductie van het slib
(verbranden, kunstmatig drogen). De restprodukten zullen dan moeten

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 250, nrs. 1-2 161



worden gestort. Momenteel wordt in samenwerking tussen het Rijk en de
Unie van Waterschappen de nota Structuurplan verwijdering zuive-
ringsslib voorbereid. Op provinciaal niveau wordt het beleid inzake de
verwijdering van zuiveringsslib vastgelegd in provinciale plannen.

De kosten van de realisatie van voldoende verbrandingscapaciteit of
andere volumereducerende voorzieningen zijn aanzienlijk. Landelijk
gezien gaat het om een investering van circa 750 miljoen gulden
waarvan een deel in de planperiode zal worden gerealiseerd.

Voor de zuiveringsheffing zal dit uiteindelijk leiden tot een stijging van
5 a 10 gulden per inwonerequivalent, afhankelijk van de huidige wijze
van slibverwerking (exclusief kosten van extra slib ten gevolge van defos-
fateren).

Sanering industriële lozingen
Evenals voor de gemeentelijke lozingen geldt voor de lozingen van

zuurstofbindende stoffen door de industrie dat de saneringen voor een
belangrijk deel zijn afgerond. Lokaal zal nog een aantal saneringen
worden gerealiseerd. In de planperiode zal naar verwachting een lichte
toename van de lozingen van bedrijven plaatsvinden als gevolg van
economische groei.

Rioleringen
Een goed functionerend rioleringssysteem is een essentiële

voorwaarde voor het waterkwaliteitsbeheer. Momenteel is ruim 95
procent van de woningen in Nederland aangesloten op de riolering.
Hoewel lokaal nieuwe aansluitingen tot stand zullen komen, zal dit
percentage landelijk gezien nauwelijks toenemen. Een mogelijkheid voor
het verminderen van lokale knelpunten kan zijn het toepassen van klein-
schalige zuiveringssystemen. In dit kader zijn de resultaten van het
onderzoek ten behoeve van kleinschalige behandeling van afvalwater van
niet-aangesloten woningen en bedrijven van belang. De resultaten
worden thans geëvalueerd. Een belangrijk aandachtspunt voor de
planperiode, mede gelet op de beïnvloeding van de bodem inclusief het
grondwater, vormt de onderhoudstoestand van de riolering. De
afgelopen jaren is de vervangingsproblematiek als een belangrijk
knelpunt gesignaleerd. Achterblijvend onderhoud en vervanging vragen
om een structurele aanpak. De resultaten van een in de notitie Riolering
van 1986 aangekondigd onderzoek naar verbetering van het beheer zijn
in het voorjaar van 1989 toegezonden aan de Tweede Kamer20. Nog dit
jaar zal de regering een beleidsstandpunt uitbrengen. Hierin zal nader
worden ingegaan op het geëigende instrumentarium voor de
planvorming en financiering van de zorg voor de riolering. Van belang is
voorts aandacht in de planperiode voor de invloed van overstortingen op
oppervlaktewateren. Die vinden vaak plaats op kleine stilstaande wateren
die hiervoor minder geschikt zijn. In een vervolgnotitie Riolering zal
worden ingegaan op de problematiek van de niet aangesloten woningen
en andere objecten en op de interacties tussen het rioleringsbeheer en
het waterkwaliteitsbeheer. De resultaten van het onderzoek van de
Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit (NWRW)20, dat zich
met name richt op de relatie tussen overstortingen en de kwaliteit van
het ontvangende oppervlaktewater, zullen in deze notitie worden
verwerkt.

Een ander aspect van de nauwe relatie tussen het rioleringsbeheer en
het waterkwaliteitsbeheer betreft de milieuhygiënische eisen die water-
kwaliteitsbeheerders stellen aan rioolstelsels. In een in 1989 af te ronden
onderzoek zullen concrete oplossingsrichtingen worden aangegeven op
basis van een modelmatige beoordeling van diverse ontwerpsituaties en
toetsing van de modelresultaten aan de praktijk. Met de resultaten van
dit onderzoek kan gevolg worden gegeven aan de noodzakelijk geachte
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samenwerking tussen de betrokken beheerders om de verwijdering van
afvalwater in financieel en milieuhygiënisch opzicht te optimaliseren.
Voorzover aanpassingen ter plaatse en preventieve maatregelen zoals het
afkoppelen van verhard oppervlak voor het verminderen van de regenwa-
terbelasting niet mogelijk zijn, moet vooral worden gedacht aan emissie-
reducerende voorzieningen, zoals wervel overstort en bergbezinkbassin.
Daarnaast kunnen vergroting van de pomp-overcapaciteit en optimale
benutting van de aanwezige berging in rioolstelsels in bepaalde situaties
oplossingen bieden. In een aantal gevallen zal verplaatsing van
overstorten naar ruimer oppervlaktewater een doelmatige oplossing
kunnen bieden. In nieuwe situaties tenslotte lijkt toepassing van het
verbeterd gescheiden stelsel een goede optie. Bij de uiteindelijke keuze
is met name een financieel-economische afweging van belang, waarbij
zowel riolering als zuiveringsinrichting worden beschouwd. In de provin-
ciale Waterhuishoudingsplannen zal aangegeven dienen te worden op
welke wijze de knelpuntsituaties met betrekking tot overstortingen per
beheersgebied zullen worden geïnventariseerd.

7.2.1.3 Verwachte realisatie beleidsdoelen in de planperiode
Verwacht mag worden dat aan het einde van de planperiode de

zuurstofhuishouding van het Nederlandse oppervlaktewater in het
algemeen bevredigend tot goed zal zijn. Dit betekent dat in het algemeen
aan de doelstelling voor de algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoel-
stelling 2000) zal kunnen worden voldaan. Effluentlozingen en rioolwa-
teroverstortingen op kleinere wateren kunnen lokaal tot minder goede
situaties leiden. •

Voor de belasting van het oppervlaktewater door lozingen leidt
uitvoering van de geschetste maatregelen tot de in tabel 7.6 aangegeven
situatie.

Tabel 7.6 Raming van de veranderingen in de lozingen en belasting van het opper-
vlaktewater met zuurstofbindende stoffen in miljoen inwonerequivalent
(i.e.)

huishoudens

bedrijven

totaal

geëlimineerd in openbare zuiveringsinrichtingen

belasting oppervlaktewater

1990

14.9

9.8

24.7

17.0

7.7

1995

15.3 x- _

10.2

25.5

18.6

6.9

bron: CBS/Dienst Binnenwateren/RIZA

7.2.1.4 Beleid na 1994
Er vindt momenteel onderzoek plaats naar mogelijke verbeteringen van

de toekomstige rioolwaterzuiveringsinrichtingen (STORA project rioolwa-
terzuiveringsinrichting-200035). Het lange-termijn-beleid zal erop gericht
zijn om te komen tot zuiveringsinrichtingen met minder energieverbruik,
een betere effluentkwaliteit en zo mogelijk geringere slibproduktie. Het
realiseren van een optimaal rioleringssysteem zal een periode vergen die
langer is dan de planperiode. Realisatie van deze doelstelling kan pas na
1995 worden bereikt.
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ZOMERGEMIDDELDE CONCENTRATIE FOSFAAT (TOTAAL)

SITUATIE 2000 NA UITVOERING RAP EN NAP

SITUATIE 2000 ALLEEN DE RIJN OP NATUURLIJKE
ACHTERGROND WAARDE

Legenda

•

g /m3

> 1

0.6 - 1

0.4 - 0.6

0.25 - 0.4

0.15 - 0.25

0.08 - 0.15

0 - 0.08

Figuur 7.1 Globale gevolgen van beleidsalternatieven voor de fosfaatconcentratie in de Nederlandse binnenwateren

Het in deze nota uiteengezette beleid is ten aanzien van de reductie van de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater gebaseerd op het
Rijnactieprogramma (RAP) en het Noordzee-actieprogramma (MAP). Daarin zijn voor het jaar 1995 concrete deelstellingen vastgelegd.
In figuur A wordt het fosfaatgehalte van de Wederiandse binnenwateren aangegeven als uitvloeisel van dit beleid in het jaar 2000.
Figuur B illustreert welke verbetering eventuele verdergaande maatregelen - waarbij in de Rijn zelf voor fosfaat een natuurlijke achtergrond-
waarde zou worden gerealiseerd - in Nederland teweegbrengen. In onderlinge samenhang illustreren deze figuren, dat een eventuele verder-
gaande sanering van de Rijn gepaard zal dienen te gaan met emissiereducties in de Randstad, het Noordoosten van het land en het
Maasstroomgebied. 1 g ^



7.2.2 Pakket 2 Nutriënten

• Einddoel:
- vermindering van de emissies van huishoudens, industrie en

landbouw naar het oppervlaktewater met 75 procent ten opzichte
van 1985 voor fosfaat en met 70 procent voor stikstof.

• Tussendoel 1995:
- vermindering van de fosfaatemissies en de stikstofemissies met

circa 50 procent ten opzichte van 1985 vanuit de diverse bronnen.

7.2.2.1 Algemeen
De eutrofiëring, onderdeel van het vermestingsprobleem, wordt al

jaren als één van de belangrijkste waterkwaliteitsproblemen van het
Nederlandse oppervlaktewater beschouwd. In veel Nederlandse binnen-
wateren vormt de overmatige algenbloei die hierdoor wordt veroorzaakt,
een jaarlijks terugkerend probleem. Daarbij komt dat de laatste jaren de
problemen zich ook in de Noordzee duidelijk hebben gemanifesteerd.
Omvangrijke overlast en schade door extreme algenbloei of door het
optreden van specifieke toxische algenbloeien in de kustwateren van de
Noordzee zijn het gevolg van de voortdurende belasting met nutriënten.
In de tweede ministersconferentie over de Noordzee zijn afspraken
gemaakt gericht op een reductie met 50 procent van de fosfaat- en
stikstofbelasting in die gebieden waar de problemen zich kunnen
voordoen. Ook voor de Rijn zijn voor fosfaat afspraken gemaakt, terwijl
over stikstof overleg gaande is.

Tabel 7.7 Belasting van het nederlandse deel van de Noordzee met nutriënten, in kton
per jaar (situatie 1985)

aanvoer rivieren + directe lozingen atmosferische depositie

Stikstof 600 35-80

Fosfaat 55 < 1

bron: Dienst Binnenwateren/RIZA

Vanwege deze internationale ontwikkelingen zal het beleid met
betrekking tot nutriënten de komende jaren aanzienlijk worden aange-
scherpt ten opzichte van het Indicatief meerjarenprogramma water
1985-198944. In het laatste Indicatief meerjarenprogramma werd voor
nutriënten (fosfaten en stikstof) nog gekozen voor een waterkwaliteits-
aanpak, waarbij pas maatregelen worden genomen als positieve effecten
op de waterkwaliteit voldoende voorspelbaar zijn. Het gevolg hiervan was
echter dat gewenste maatregelen niet werden genomen en er van een
verbetering van de eutrofiëringssituatie vrijwel geen sprake was.
Inmiddels is het besef gegroeid dat alleen een emissie-aanpak, waarbij
voor rioolwaterzuiveringsinrichtingen defosfatisering en denitrificatie
uitgangspunt zijn en tegelijkertijd de andere bronnen worden aangepakt,
kan zorgen voor daadwerkelijke vorderingen bij de bestrijding van de
eutrofiëring van de binnenwateren en de zee.

In de notitie73 die eind 1987 aan de Tweede Kamer is aangeboden, is
een aantal hoofdlijnen voor het toekomstige fosfaatbeleid geformuleerd,
waar de Kamer zich inmiddels in grote lijnen achter heeft gesteld.
Intussen is zowel internationaal als nationaal aan een verdere invulling
gewerkt.

Voor stikstof vormt, zoals gezegd, met name het Noordzee-overleg een
belangrijke aanleiding tot het formuleren van nieuw beleid. Daarnaast zal
het stikstofbeleid in belangrijke mate mede worden bepaald door de
noodzaak tot bescherming van het grondwater. In dit verband vormt de
in het Nationaal Milieubeleidsplan opgenomen norm van 50 mg nitraat
per liter (op langere termijn 25 mg per I) in het zoete grondwater een
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Figuur 7.2 Fytoplanktonproduktie in de Noordzee

Deze figuur geeft de uitkomst van een rekenmodel voor de produktie van algen (fytoplankton) in de Noordzee. Verminderen van de toevoer
van fosfaat en stikstof naar de Noordzee heeft volgens het model in eerste instantie geen effect op de produktie. De relatieve biomassa kan
zelfs nog iets toenemen. Vanaf ongeveer 40 procent sanering wordt de biomassa echter snel kleiner, resulterend in een verlaging tot
misschien wel 30 procent van de huidige biomassa bij 95 procent sanering van beide stoffen.
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richtpunt. Maar ook voor de binnenwateren zal reductie van de stikstof in
bepaalde situaties perspectief kunnen bieden als het gaat om het
bestrijden van eutrofiëringsproblemen.

Hoewel vermindering van emissies van nutriënten, zoals uitgewerkt in
dit pakket, de basis vormt voor het bestrijden van de eutrofiëringspro-
blemen, zal het van de bereikte emissiereductie afhangen of gebiedsge-
richt aanvullende maatregelen nodig zijn om effecten te bereiken. Te
denken valt aan waterhuishoudkundige maatregelen, defosfatering van
inlaatwater, het baggeren van eutrofe waterbodems, actief biologisch
beheer enzovoort. Zolang de einddoelstellingen niet bereikt zijn, kan een
dergelijk aanvullend beleid het bereiken van de gewenste effecten
versnellen. In andere pakketten wordt hier nader op ingegaan.

7.2.2.2 Beleid in de planperiode
Het beleid in de planperiode richt zich op het bereiken van een

reductie van 50 procent van de fosfaatemissies en de stikstofemissies
(voor een overzicht van de emissies zie tabel 7.8) vanuit de verschillende
bronnen die het oppervlaktewater belasten, en op het reduceren van de
uitspoeling van nutriënten naar het grondwater.

Vervangen fosfaten in wasmiddelen
In een convenant tussen de Nederlandse regering en de Nederlandse

Vereniging van Zeepfabrikanten is een route uitgestippeld die moet
leiden tot fosfaatvrije wasmiddelen. Daarbij is door de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer aangegeven dat
hij, indien het in het convenant gestelde doel niet wordt bereikt, zodanige
maatregelen zal nemen dat er uiterlijk na 1990 geen fosfaat meer in
wasmiddelen zal worden toegepast. De fosfaatemissie zal als gevolg
hiervan moeten afnemen van circa 10 000 ton per jaar in 1980 via 5.000
ton in 1985 tot 0 ton in 1991.

Uit een tussentijdse evaluatie blijkt inmiddels het aandeel van fosfaat-
vrije wasmiddelen te zijn gestegen van 20 procent in 1987 tot 55
procent in 1988.

Fosfaatverwijdering op rioolwaterzuiveringsinrichtingen
In de fosfatennotitie73 aan de Tweede Kamer is aangekondigd dat een

programma zal worden opgesteld voor het realiseren van defosfatering
op rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Zowel internationaal als nationaal
zijn hierover inmiddels nadere afspraken gemaakt. In het overleg over
invulling van het Rijnaktieprogramma14 zijn voor nieuwe zuiveringsinrich-
tingen grenswaarden vastgesteld. Voor bestaande inrichtingen is aange-
geven dat een programma voor invoering dient te worden opgesteld.
Nationaal is uitgaande van een extra fosfaat-verwijdering door defosfa-
tering van 50 procentreeds op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over
een invoeringsplan. Het belangrijkste element daarin is de afspraak om
per 1995 te komen tot een gemiddelde fosfaatverwijdering voor rioolwa-
terzuiveringsinrichtingen per beheerder van 75 procent. In een bestuurs-
akkoord van de ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met de Unie van Waterschappen
en het Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn deze afspraken vastgelegd.
Daarnaast wordt op dit moment een Algemene Maatregel van Bestuur
voorbereid, waarin emissiegrenswaarden voor effluenten van rioolwater-
zuiveringsinrichtingen worden vastgelegd.

De met deze maatregelen gemoeide investeringskosten bij de
momenteel gangbare defosfateringsmethoden worden geschat op ruim
500 miljoen gulden. De hieruit en uit de exploitatie voortvloeiende
jaarlijkse kosten bedragen circa 200 miljoen gulden. Een niet onaan-
zienlijk deel van de kosten vloeit voort uit de extra hoeveelheid zuive-
ringsslib die bij chemisch defosfateren ontstaat.
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Sanering fosfaatlozingen industrie
Alles overheersend als het gaat om de industriële fosfaatemissies zijn

de emissies van de fosfaatkunstmestbedrijven Kemira en Windmill, met
een jaarvracht van circa 12 000 ton in 1985. In de in juni 1988 verleende
nieuwe lozingsvergunningen is bepaald, dat de lozingen van fosfaten in
1994 met 37 procent respectievelijk 46 procent moeten zijn geredu-
ceerd. Daarnaast is in convenanten tussen de minister van Verkeer en
Waterstaat en de beide bedrijven vastgelegd dat wordt gestreefd naar
een reductie van 50 procent in 1995 en dat de mogelijkheden om de
lozingen verder te reduceren, zullen worden onderzocht.

Van de overige industriële fosfaatemissies wordt circa 70 procent
geloosd op de riolering. Defosfatering op rioolwaterzuiveringsinrich-
tingen zal hierbij tot een reductie van de belasting van het oppervlakte-
water leiden. Daarnaast zal door saneringen bij bedrijven een vermin-
dering van de fosfaatlozing worden bereikt.

Bij de rechtstreeks op oppervlaktewater lozende bedrijven gaat het om
naar schatting 1800 ton per jaar. Een belangrijke sanering zal in de
planperiode plaatsvinden bij AVEBE, Terapelkanaal, waar de fosfaat-
emissie zal worden teruggebracht van circa 250 ton per jaar tot circa 20
ton per jaar, en bij Hoechst, Vlissingen met een reductie van fosfaat van
circa 350 ton per jaar tot naar schatting ruim 200 ton per jaar.

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke saneringen daarnaast nog
mogelijk zijn.

Vermindering afspoeling en uitspoeling naar grondwater en oppervlakte-
water

Afspoeling en uitspoeling van de bodem draagt landelijk gezien voor
circa 20 procent bij aan de binnenlandse fosfaatbelasting van het opper-
vlaktewater. Circa de helft hiervan hangt samen met (over)bemesting van
landbouwgronden. Op regionale en lokale schaal kan het effect van de
bemesting echter veel groter zijn.

Doordat veel van bemesting afkomstig fosfaat in de bodem al
onderweg is naar het oppervlaktewater, zal de uitspoeling van fosfaat de
komende jaren nog toenemen. De Meststoffenwet en de Wet bodembe-
scherming vormen het primaire kader voor maatregelen gericht op het
terugdringen van deze belasting. Het huidige beleid is gericht op het
aanscherpen van bemestingsnormen totdat het niveau in het jaar 2000 in
evenwicht is met de onttrekking door het gewas. Voor de korte termijn
sorteren de normen vanwege het zogenaamde naijlen echter weinig
effect. In het Nationaal Milieubeleidsplan en de Structuurnota
Landbouw17 is het beleid voor de jaren negentig geformuleerd; dit houdt
een aanscherping van het huidige beleid in.

Op basis van lopend onderzoek wordt geschat dat de fosfaatuit-
spoeling ondanks de uitvoering van het meststoffenbeleid zelfs iets meer
toeneemt. Bij deze schatting kon nog geen rekening worden gehouden
met het effect van strengere bemestingsregels voor specifieke cultuur-
gronden, met name de fosfaatverzadigde gronden. Een regeling terzake
zal op zo'n kort mogelijke termijn worden uitgebracht. In dit verband kan
ook worden verwezen naar de actiepunten opgenomen in het Nationaal
Milieubeleidsplan75 pagina 192 en 193 ten aanzien van fosfaat en
stikstof.

Een consequentie van het bovenstaande beleid is de noodzaak tot
verwerking van mestoverschotten. Dit kan bestaan uit mestzuivering of
mestverwerking. In het laatste geval ontstaat een verkoopbaar
restprodukt. De eisen ten aanzien van het fosfaatgehalte in het effluent
zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat een vermindering van de
belasting van het oppervlaktewater dient te worden gerealiseerd. Daarbij
zal het zuiveringsrendement ten aanzien van fosfaat tenminste verge-
lijkbaar moeten zijn met een communale rioolwaterzuiveringsinrichting
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met defosfatering. Voor eutrofiëringsgevoelige oppervlaktewateren of
wateren met de functie drinkwatervoorziening gelden strengere eisen.
Naast eisen ten aanzien van fosfaat kunnen eisen worden gesteld voor
stikstof, zouten, zware metalen enzovoort.

Stikstofverwijdering op rioolwaterzuiveringsinrichtingen
Met de toenemende aandacht voor de eutrofiëring van de Noordzee is

de noodzaak om naast de fosfaat- tevens de stikstofbelasting te
reduceren, steeds duidelijker geworden. Momenteel vindt in beperkte
mate stikstofverwijdering plaats door denitrificatie. In de planperiode zal
een vermindering van de stikstofbelasting van 50 procent vanuit rioolwa-
terzuiveringsinrichtingen moeten worden bereikt door verbetering van
nitrificatie en denitrificatie. De hiermee gemoeide extra kosten voor het
waterkwaliteitsbeheer bedragen op jaarbasis circa 100 miljoen gulden
(investeringskosten 600 miljoen gulden).

Sanering industriële stikstoflozingen
De industriële stikstoflozingen vormen een relatief beperkt deel van de

totale landelijke stikstofbelasting. Door maatregelen zal niettemin een
reductie van de lozingen kunnen worden bereikt. Lokaal kan de invloed
hiervan aanzienlijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de vermindering van de
stikstoflozing van AVEBE, Terapelkanaal, van 3.000 ton per jaar naar
circa 60 ton per jaar. De kosten voor de industrie van de maatregelen
gericht op vermindering van de lozingen van nutriënten in de periode
1985-1990 bedragen naar schatting 220 miljoen gulden (investerings-
kosten).

Internationaal
Zowel in het Rijn- als in het Noordzee-overleg is een vermindering van

de fosfaatemissies met 50 procent in de periode 1985-1995 een
richtpunt voor het beleid. Ten aanzien van stikstof geldt voor de
Noordzee een zelfde uitgangspunt21. In het Rijnoverleg is hierover echter
nog geen overeenstemming bereikt. Van Nederlandse zijde zal erop
worden aangedrongen ook totaal-stikstof op de lijst van stoffen voor het
Rijnaktieprogramma14 te plaatsen. Door de regering van de Bondsrepu-
bliek Duitsland is vooruitlopend hierop inmiddels besloten tot denitrifi-
catie op rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Met het voorgenomen
programma van defosfatering en stikstofverwijdering is een totale inves-
tering van naar schatting 15 miljard Duitse marken gemoeid. Zoals in het
voorgaande aangegeven, vormt denitrificatie van effluenten ook voor
Nederland een beleidsvoornemen dat zoveel mogelijk in de planperiode
dient te worden doorgevoerd. Belangrijk is voorts de doorwerking van
het Noordzeebeleid naar het ge ele stroomgebied van zowel de Maas als
de Schelde.

Stimulering nieuwe technieken
Voor een verdere ontwikkeling en stimulering van bijvoorbeeld fosfaat-

en stikstofverwijdering is door het Rijk (de ministeries van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken en
Verkeer en Waterstaat) gezamenlijk het schone-technologie-programma
opgezet. Dit wordt de komende jaren geïntensiveerd.

7.2.2.3 Verwachte effecten van het beleid in de planperiode
Het bovenstaande beleid leidt tot aanzienlijke reducties van de

emissies van fosfaat en in mindere mate stikstof uit puntbronnen. Ten
aanzien van de uit- en afspoeling van de bodem is het beeld minder
positief. Weliswaar leiden de maatregelen tot een vermindering van de
mesttoevoer naar de bodem, maar reductie van de belasting van het
oppervlaktewater mag hiervan in de planperiode niet worden verwacht,
als gevolg van het in de voorgaande paragraaf genoemde naijlingseffect.

De onderstaande tabel (resultaat beleidsanalyse) geeft een totaal
overzicht van de huidige binnenlandse belasting van het oppervlakte-
water met fosfaat en nitraat en de prognose voor het jaar 1995.
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HERKOMST FOSFAAT EN STIKSTOF IN DE NOORDZEEJN 1985
in procenten
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Figuur 7.3
De tegen de klok in rondgaande stroming in de zuidelijke Noordzee voert de in zee geloosde nutriënten mee vanaf het Kanaal naar de Duitse
Bocht en verder. De figuur laat de herkomst zien van fosfaat en stikstof fangs de Nederlandse kust respectievelijk de Duitse Bocht. Het
Nederlandse kustwater ontvangt stikstof voor driekwart uit Rijn en Maas en voor een kwart uit het Kanaal. In de Duitse Bocht is nog maar 10
procent afkomstig uit de Rijn en komt tweederde uit Elbe en Weser. De getallen voor fosfaat wijken hier maar iets van af. 1 7Q



Tabel 7.8 Belasting van het oppervlaktewater met nutriënten (in ton per jaar)

fosfaat

RWZI's
huishoudens ongezuiverd
kunstmest industrie
overige industrie rechtstreeks lozend op
oppervlakte water
af- en uitspoeling bodem
(waarvan basisbelasting)

Stikstof

RWZI's
depositie
huishoudens ongezuiverd
industrie rechtstreeks loezend op
oppervlakte water
af- en uitspoeling bodem
(waarvan basisbelasting)

1985

11 000
2 300

11 700

1 800
5 400
3 350

1985

38 000
20 000

8 000

16 000
169 000

35 000

1990

9 000
1 400

10 000

5 900
3 325

1990

40 000
16 000
6 500

13 000
155 000
31 000

1995

3 500
600

5 800

1 8001

6 4002

3 3OO3

1995

24 000
14 0004

5 000

10 000
135 000

27 000

1 afname industriële emissie; toename emissies mestverwerking
2 naijlingseffect
3 basisbelasting = uitspoeling natuurgebieden + natuurlijke uitspoeling landbouwgebieden
4 exclusief zoute wateren
bron: CBS en Dienst Binnenwateren/RIZA

Het effect van de reductie van de fosfaatemissies vanuit puntbronnen
op de binnenwateren is een verlaging van het fosfaatgehalte. Voor een
daadwerkelijke vermindering van de eutrofiëringsproblemen is landelijk
gezien een verdergaande reductie noodzakelijk. Wel ontstaat perspectief
voor een aantal regio's waar met aanvullende gebiedsgerichte maatre-
gelen (zie scherm 2 en 3) een sneller herstel tot de mogelijkheden
behoort.

Voor de kustwateren geldt, uitgaande van eveneens effectieve maatre-
gelen voor fosfaat in het buitenland, een verminderd risico voor het
optreden van extreme algenbloei. Een eerste globale schatting geeft voor
het totale stroomgebied van de Rijn een reductie te zien van de fosfaat-
emissies uit puntbronnen met circa 60 procent. Uitgaande van een niet
veranderende diffuse belasting betekent dit een totale reductie van de
fosfaat-emissies in het Rijnstroomgebied van circa 50 procent in 1995
ten opzichte van 1985.

7.2.2.4 Beleid na 1994
Van belang is met name een verdere reductie van de landbouwbijdrage

aan de diffuse belasting met fosfaat en stikstof van oppervlaktewater, en
een zodanig bodemgebruik dat uitspoeling naar het grondwater van
fosfaat en vooral stikstof wordt beperkt. Defosfatering op rioolzuiverings-
inrichtingen zal verder worden verbeterd. Belangrijk daarbij is dat het
verwijderde fosfaat kan worden teruggewonnen en hergebruikt en dat
het slibprobleem zoveel mogelijk wordt beperkt. Het onderzoek in de
planperiode zal hierop zijn gericht.
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7.2.3 Pakket 3 Zware metalen

• Einddoel:
- vergaande vermindering door bronmaatregelen en met name

preventie van emissies van zware metalen. (Tussen 50 en 90 procent,
afhankelijk van beschouwde metaal en situatie).

• Tussendoel 1995:
- vermindering van de belasting van het oppervlaktewater met

tenminste 50 procent ten opzichte van de situatie 1985.

7.2.3.1 Algemeen
Reeds geruime tijd is de aandacht van de waterkwaliteitsbeheerders

mede gericht geweest op de sanering van emissies van zware metalen.
Dit gebeurde zowel vanuit het oogpunt van bescherming van de kwaliteit
van het oppervlaktewater als van de kwaliteit van het zuiveringsslib. Het
resultaat is een aanzienlijke sanering van de industriële lozingen. Het
totaal van de lozingen van zware metalen door bedrijven op oppervlakte-
water en op de riolering is in de loop der jaren gereduceerd van circa
2000 ton per jaar in 1975 tot ruim 400 ton per jaar in 1985. De emissies
vanuit diffuse bronnen zijn minder sterk gereduceerd en daardoor relatief
steeds belangrijker geworden.

Tabel 7.9 Emissies zware metalen door industrie en door diffuse bronnen (in ton per
jaar)

industrie1 diffuse
bronnen2

1975 1980 1985 1985

kwik
cadmium
chroom
koper
lood
nikkel
zink 1250 656 186 284

1 directe + indirecte lozingen
2 berekende primaire emissies naar oppervlaktewater en riolering van huishoudens, verkeer,

natte en droge depositie (exclusief op Noordzee en Waddenzee), scheepvaart en
oeverbescherming

3 inclusief circa 3 ton per jaar vanuit tandartspraktijken
bron: Rijkswaterstaat/CBS

Ondanks de gerealiseerde saneringen en de vermindering van de
grensoverschrijdende aanvoer van zware metalen, moet geconstateerd
worden dat er nog geen sprake is van een aanvaardbare situatie. Dit uit
zich met name in de kwaliteit van de waterbodem. Ook de huidige
belasting leidt tot ongewenste kwaliteit van het bodemslib. Een verder
terugdringen van de emissies van zware metalen is dan ook noodzakelijk.

7.2.3.2 Beleid in de planperiode
Het beleid in de planperiode richt zich in het bijzonder op de doelstel-

lingen die het richtpunt vormen van het Rijnaktieprogramma14 en de
afspraken met betrekking tot de Noordzee. Dit betekent dat een emissie-
reductie van tenminste 50 procent ten opzichte van de emissies in 1985
wordt nagestreefd met het onderstaand maatregelenpakket.

Sanering lozingen industrie
Voor de verschillende zware metalen is de stand van de sanering in

1985 niet gelijk. Voor kwik geldt bijvoorbeeld dat vrijwel alle grote
puntlozingen zijn gesaneerd; de lozingen van de titaandioxyde-industrie
en de fosfaatkunstmestindustrie leiden voor chroom respectievelijk

4.8
30
390
110
220
76

0.7
19
134
65
128
52

0.7
16
97
59
35
31

4.23
2.3
7.8

158
164
16
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cadmium echter nog tot een zeer aanzienlijke belasting van het opper-
vlaktewater. Gevolg is dat toepassing van de stand van de techniek niet
voor alle metalen tot dezelfde reductiepercentages leidt. Voor kwik zal de
haalbare reductie naar verwachting niet hoger zijn dan 20 procent, terwijl
voor chroom en cadmium circa 80 procent mogelijk lijkt. Voor de overige
metalen ligt de te bereiken vermindering rond de 50 procent ten opzichte
van de lozingen in 1985. Inmiddels zijn voor een aantal lozingen reeds
saneringen uitgevoerd of zijn voorwaarden en termijnen vastgelegd in
een aangepaste lozingsvergunning. In de planperiode zal het resterende
programma via vergunningswijzigingen moeten worden gerealiseerd.

De kosten van sanering hangen gedeeltelijk samen met het vermin-
deren van de lozingen van andere stoffen. De investeringskosten
bedragen voor de sanering van lozingen van zware metalen 120 miljoen
gulden in de periode 1985-1995.

Vermindering metaallozingen communaal afvalwater
Voor het verminderen van de lozingen van metalen via het gemeen-

telijk afvalwater zijn geen specifieke maatregelen voorzien, anders dan
saneringen van lozingen op de riolering. Niettemin zal uitbreiding van de
capaciteit aan biologische zuiveringen leiden tot een vermindering van de
emissies, aangezien 40 a 70 procent van de metalen in het influent
gebonden wordt door het zuiveringsslib. Daarnaast mag worden
verwacht dat door de grootschalige defosfatering op zuiveringsinrich-
tingen het verwijderingsrendement voor metalen nog enigszins zal
toenemen. Het totale effect zal naar verwachting een vermindering van
de emissies van metalen via rioolwaterzuiveringsinrichtingen zijn met 20
a 30 procent in 1995 ten opzichte van 1985. Voor lood en kwik is met de
hieronder vermelde maatregelen vermoedelijk een sterkere reductie reali-
seerbaar.

Vermindering metaalemissies diffuse bronnen
In het Indicatief meerjarenprogramma-water 1985-198944 is uitge-

breid ingegaan op de problematiek van de belasting van het oppervlakte-
water via diffuse bronnen. In de afgelopen jaren is het inzicht in de
omvang van deze belasting verder toegenomen. Zoals eerder aange-
geven wordt het relatieve belang van de diffuse bronnen met het
vorderen van de saneringsprogramma's voor puntlozingen steeds groter.
Tabel 7.10 geeft een inzicht in de bijdragen vanuit de diverse bronnen.

Tabel 7.10 Emissie van zware metalen door diffuse bronnen (situatie 1985) en
resulterende belasting van het oppervlaktewater (in ton per jaar)

kwik
cadmium
chroom
koper
lood
nikkel
zink

scheep-
vaart

25
4

oever-
bescher-
ming

0.01
0.1

huis-
houdens

0.3
0.7
2.9

94
13
7.2

116

verkeer

1.4
5

43
1.3

33

depositie3

0.9
1.6
3.5

34
104

7.4
135

emissies
totaal

4.22

2.3
7.8

158
164

16
284

belasting
opp.
water1

2.1
1.8
5.9

99
141

15
239

1 het verschil tussen emissies totaal en belasting oppervlaktewater wordt veroorzaakt door
de terughouding van metalen bij de zuivering. Dit betreft het gedeelte van huishoudens,
verkeer en depositie dat via de riolering wordt geloosd

2 inclusief circa 3 ton per jaar vanuit tandartspraktijken
3 rechtstreeks en indirect naar oppervlaktewater (exclusief Noordzee en Waddenzee)
bron: Dienst Binnenwateren/RIZA

Ook voor de Noordzee geldt dat atmosferische depositie een signifi-
cante bijdrage levert aan de totale belasting met zware metalen.
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Verschillende maatregelen in de planperiode moeten leiden tot een
vermindering van de metaalemissies vanuit diffuse bronnen. Een aantal
daarvan is reeds in gang gezet en zal in de planperiode verder
doorwerken.
* De loodemissie van het verkeer zal verder dalen door de voort-

gaande invoering van loodvrije benzine. De daling in 1988 bedroeg
reeds 60 procent ten opzichte van de emissies in 1985. In 1995 zal
de emissie circa 25 procent bedragen van de emissie in 1985.

* Het Nederlandse aandeel in de depositie van zware metalen zal
dalen door de verdergaande toepassing van rookgasreiniging en
stofafscheiders bij verbrandingsprocessen en bij de ertsverwerkende
en de metaalindustrie.

* Er zullen initiatieven worden genomen die gericht zijn op het sluiten
van een convenant met betrekking tot algehele invoering van
centrale drinkwaterontharding. Dit zal leiden tot een vermindering
van de koperemissies vanuit vooral de woningen met 30 ton per jaar.

* De verlaging van het cadmiumgehalte in kunstmest en de maatre-
gelen ter bestrijding van de vermesting van de bodem zullen leiden
tot enige vermindering van de emissie naar het oppervlaktewater.

* Er zullen initiatieven worden genomen om te komen tot een
convenant (vooruitlopend op algemene regels gebaseerd op de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren) gericht op het installeren van
amalgaamafscheiders bij tandartspraktijken. Hiermee kan een
reductie worden bereikt van de kwikemissie van ruim 3 ton per jaar
tot minder dan 200 kg per jaar.

* Het beleid ten aanzien van verven en gritstralen (verplaatsbare
objecten niet meer op open water; eisen aan toe te passen
materialen, methoden en werkomstandigheden) betekent, dat met
name lokale verontreiniging van water en waterbodems met onder
meer zware metalen wordt voorkomen, dan wel beperkt.

Internationaal
De afspraken met betrekking tot de Rijn en de Noordzee brengen met

zich mee, dat in de ons omringende landen het beleid gericht zal zijn op
dezelfde doelstellingen.

Tabel 7.11 Met de Rijn en de Maas aangevoerde vracht aan zware metalen (in ton
per jaar)

Jaar

Rijn (Lobith)3

1972
1977
1985
1987

Natuurlijke
vracht2

kwik

99
21
10
5

0.7

Maas (Eijsden)4

1972
1977
1985
1987

Natuurlijke
vracht

1.7
3.0
0.9
0.7

-

cadmium

167
158
69
10

1

30
21
8

14

-

chroom

3 627
2 302

964
684

240

69
73
41

120

-

koper

2018
1 072

725
470

70

79
63
66
79

-

lood

2 0001

1 870
640
396

75

278
158
114
107

-

nikkel

788
599
356

-

35
41
51
41

-

zink

13813
8 578
6 591
2 996

250

1 700
1 220
1 063

921

-

' op basis gegevens 1973
2 ten aanzien van natuurlijke achtergrondgehalten bestaan de nodige onzekerheden.

Niet meer dan ordegrootte kan uit weergegeven cijfers worden afgeleid.
3 gemiddelde afvoer Rijn over de jaren 1972, 1977, 1982 en 1987: 2350 m3 per seconde
4 gemiddelde afvoer Maas over de jaren 1972, 1977, 1982 en 1987: 240 m3 per seconde
- geen of onvoldoende gegevens
bron: Dienst Binnenwateren/RIZA
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Voor de Rijnoeverstaten betekent dit dat met toepassing van de best
uitvoerbare en best bestaande technieken een 50 procent-reductie van
emissies wordt nagestreefd. Het voorlopige beeld dat uit de prognoses
ten aanzien van de puntlozingen bovenstrooms van Lobith ontstaat, geeft
voor de meeste metalen een reductie te zien in de orde van grootte van
25 a 30 procent. Voor nikkel en chroom lijkt een grotere reductie
haalbaar (respectievelijk circa 50 procent en 60 procent).

Van de te bereiken reducties van emissies vanuit diffuse bronnen in
het Rijnstroomgebied en van het effect van de maatregelen in het
stroomgebied van Maas en Schelde bovenstrooms van Nederland is op
dit moment nog geen helder beeld te geven. Via het internationaal
overleg zal Nederland een optimale emissiereductie van zware metalen
stimuleren.

7.2.3.3 Effect vén het beleid in de planperiode
De aangegeven maatregelen leiden tot aanzienlijke reducties van met

name de industriële lozingen van zware metalen. Voor diffuse bronnen is
een prognose moeilijker te geven, behalve in het geval van enkele speci-
fieke maatregelen. Gedeeltelijk hangt dit samen met het feit dat buiten-
landse invloeden een belangrijke rol spelen (depositie). De onderstaande
tabel geeft voor diffuse bronnen het verwachte emissie-niveau in het jaar
1995; er is van uitgegaan dat in Nederland te realiseren reducties van
emissies naar de lucht ook in het buitenland zullen worden gerealiseerd.

Tabel 7.12 Prognose van emissies van zware metalen door de industrie en door
diffuse bronnen (in ton/jaar)

kwik
cadmium
chroom
koper
lood
nikkel
zink

industrie1

1985

0.7
16
97
59
35
31

186

( 0.1)
( 0.3)
(12)
(17)
( 9)
(12)
(50)

1990

0.6
5

33
37
23
22

140

( 0.1)
( 0.2)
( 7)
(11)
( 6)
( 7)
(32)

1995

0.6
2

23
22
13
15
87

( 0.1)
( 0.1)
( 4.4)
(10,4)
( 3,9)

•( 4.4)
(26)

reductie2

1985-1995

20%
85%
75%
60%
60%
50%
55%

diffuse
bronnen3

1995

1.0
1.7
5.2

120
75
16

240

1 totaal van indirecte en directe lozingen; aandeel indirecte lozingen met () aangegeven
2 de reductie percentages van rechtstreekse industriële lozingen op het oppervlakte-

water zullen hiervan enigszins afwijken
3 huishoudens, verkeer, scheepvaart, depositie, oeverbescherming; de terughouding van

metalen bij de zuivering is hierin niet verdisconteerd
bron: Rijkswaterstaat/CBS

Het doel van de vermindering van de belasting van het oppervlakte-
water met zware metalen is, naast brongerichte uitgangspunten als
toepassing van best bestaande technieken en best uitvoerbare
technieken, het bereiken van gehalten in oppervlaktewater en water-
bodem die ten minste voldoen aan de kwaliteitsnormen en zo dicht
mogelijk in de buurt komen van de natuurlijke achtergrondgehalten. Voor
wat betreft de Noordzee betekent een 50 procent reductie van de
belasting via de rivieren een belangrijke stap in de goede richting. Voor
de binnenwateren zal een verdere reductie van de lozingen nodig zijn
voor het bereiken van de nieuwe normen voor de algemene milieukwa-
liteit (kwaliteitsdoelstelling 2000). In nog versterkte mate geldt dit
wanneer als streefwaarde wordt uitgegaan van een waterbodemkwaliteit
die het mogelijk maakt baggerspecie zonder restricties op het land te
brengen.

7.2.3.4 Beleid na 1994
Zoals aangegeven is op termijn een verdere reductie van de belasting

van het oppervlaktewater met zware metalen nodig. Voor de industriële
lozingen geldt in het algemeen dat een verdere vermindering van de
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lozingen de ontwikkeling vereist van verdergaande zuiveringstechnolo-
gieën, ofwel van schonere produktieprocessen. Uit oogpunt van
preventie en integraal ketenbeheer zal met nadruk de ontwikkeling van
schonere produktieprocessen worden gestimuleerd.

Voor de diffuse bronnen zullen de maatregelen met name gericht zijn
op produkt- en materiaaleisen en op vermindering van de luchtemissie,
leidend tot verminderde depositie.

7.2.4 Pakket 4 Organische microverontreinigingen

• Einddoel:
- vergaande reductie (in de orde van 90 procent) van de emissies van

organische microverontreinigingen naar grond- en oppervlaktewater.

• Tussendoel 1995:
- Reductie met tenminste 50 procent en voor een aantal stoffen met

90 procent.

7.2.4.1 Algemeen
De organische microverontreinigingen zijn zonder twijfel één van de

ernstigste bedreigingen van het milieu, en dus ook van het aquatische
milieu. Dit houdt niet alleen verband met de soms extreme schadelijkheid
van bepaalde stoffen (bijvoorbeeld dioxines), maar vooral ook met het
grote aantal stoffen en de verspreiding ervan over het totale milieu.
Daarnaast is het aantal bronnen waar de organische microverontreini-
gingen vrijkomen, zeer groot.

De verspreiding in het milieu en de mogelijke ophoping vormen een
sluipend proces waarvan de effecten op lange termijn niet zijn te
voorzien. Veel kennis ontbreekt over belangrijke aspecten als ophoping in
voedselketens, de afbraakmechanismen en schadelijkheid van de
afbraakprodukten, terwijl bovendien de aantoonbaarheid van veel stoffen
een probleem is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat effecten zich
onverwacht, en op tijdstippen dat emissies reeds lange tijd plaatsvinden,
voordoen. Voorbeelden daarvan zijn de verminderde vruchtbaarheid van
zeehonden als gevolg van PCB's en de aantasting van de ozonlaag door
onder andere chloorfluor-koolwaterstoffen (CFK's).

Er is dan ook grote onzekerheid over toekomstige effecten en tegelijk
reden tot bezorgdheid. Wat zal bijvoorbeeld het effect zijn op onze zeeën
en oceanen van de voortdurende toevoer van organische microverontrei-
nigingen? Kunnen we nog zeker zijn van de kwaliteit van ons drinkwater
als het ontwikkelen van nieuwe analysetechnieken leidt tot de ontdekking
van de aanwezigheid van bijvoorbeeld bentazon in zowel de grondstof
voor drinkwater als in het drinkwater zelf.

Voor de organische microverontreinigingen geldt, zeker waar het om
zwarte-lijst-stoffen gaat, als uitgangspunt dat ze niet of niet in verhoogde
concentraties in ons milieu thuishoren. Deze problematiek is één van de
belangrijkste uitdagingen van het milieubeleid in de nabije toekomst.

7.2.4.2 Beleid in de planperiode
De schadelijkheid die veel organische microverontreinigingen reeds

vertonen bij lage concentraties, de verspreiding in het milieu en de
onzekerheid met betrekking tot de effecten op langere termijn maken het
noodzakelijk het beleid vooral te richten op een stringente brongerichte
aanpak, waarbij preventie voorop dient te staan. Voor de planperiode
vormen de doelstellingen van het Rijnaktieprogramma14 en de Noordzee-
ministersafspraken21 een richtpunt, niet alleen voor aangewezen priori-
taire stoffen, maar eveneens voor andere organische microverontreini-
gingen.

Vermindering lozingen industrie
Hoewel door grote verschillen in schadelijkheid geen absolute waarde

mag worden toegekend aan getallen, kan worden geconstateerd dat in
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de achter ons liggende jaren belangrijke saneringen van vooral indus-
triële lozingen hebben plaats gevonden. Een voorbeeld daarvan is de
lozing van organohalogeenverbindingen door bedrijven lozend op rijks-
wateren; die nam af van circa 1.000 ton per jaar in 1975 tot circa 190
ton per jaar in 1985 en naar verwachting circa 140 ton per jaar in 1990.

Toch geldt ook voor de industriële lozingen, dat met het toenemen van
de kennis organische microverontreinigingen veel vaker in het afvalwater
aanwezig blijken te zijn dan voorheen werd aangenomen.

De oorzaken kunnen vele zijn. Zo kunnen bij bepaalde produktiepro-
cessen onverwachte nevenverontreinigingen worden gevormd. Met name
geldt dit wanneer chloor wordt gebruikt, zodat organochloorverbindingen
kunnen worden gevormd. Ook kan het gebruik van bepaalde stoffen of
produkten leiden tot onverwachte emissies.

In de planperiode zullen verdere saneringen van de industriële lozingen
plaats vinden, mede ter uitvoering van het Rijnaktieprogramma14 en de
ministersafspraken21 met betrekking tot de Noordzee, waarbij voor indivi-
duele stoffen in een aantal gevallen een reductie van meer dan 90
procent kan worden gerealiseerd.

De kosten van saneringen van industriële lozingen van organische
microverontreinigingen, gericht op een aanzienlijke reductie van de
lozingen in de periode 1985-1989, bedroegen circa 260 miljoen gulden.
Van belang is dat op langere termijn gekomen wordt tot een verdere
reductie van industriële lozingen door het stimuleren van de toepassing
van schone(re) technologie. Daarbij zal het vergunning-instrument een
belangrijke rol dienen te spelen. Met name voor bedrijfstakken als de
chemische industrie is het van belang de lozingsvergunningen aan een
termijn te binden in situaties waarin door technologische vernieuwingen
verdere reductie van de emissies mogelijk worden geacht. De huidige
wetgeving biedt hiertoe, zo blijkt uit jurisprudentie, beperkte mogelijk-
heden. In het momenteel in voorbereiding zijnde hoofdstuk 'Vergun-
ningen en algemene regels' van de Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne zullen de mogelijkheden hiertoe worden uitgebreid.

De vergunningverlening door het Rijk zal de komende jaren worden
geïntensiveerd. Daartoe wordt momenteel een meerjarenprogramma
voorbereid, gericht op een aantal doelen: het wegwerken van de
bestaande achterstand, de uitvoering van het Rijnaktieprogramma en het
Noordzee-aktieprogramma en het beter handhaafbaar maken van
vergunningen. Daarbij is het van belang dat de vergunningverlening niet
alleen gericht is op doelstellingen voor de korte termijn, maar waar
mogelijk ook lange-termijn-doelstellingen aangeeft. Preventie door
toepassing van nieuwe milieuvriendelijke technologieën zal daarbij een
belangrijk richtpunt zijn. Behalve met reductie van aandachtstoffen of
prioritaire stoffen zal bij de vergunningverlening meer rekening moeten
worden gehouden met de aanwezigheid van minder bekende stoffen,
waarvoor veelal nog geen chemisch-analytische meetmethoden
beschikbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld door ecotoxicologische effecten bij
de vergunningverlening te betrekken.

Naast intensivering van de vergunningverlening zal ook de intensi-
vering van de handhaving, die na het verschijnen van de nota
Handhaving van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 39 in gang is
gezet, voortgang moeten vinden. Van groot belang daarvoor is enerzijds
een slagvaardig optreden en anderzijds het zoveel mogelijk uniformeren
van de wijze van optreden. Een en ander vereist: een goede afstemming
tussen de vergunningverlening en de handhaving teneinde tot te
handhaven voorschriften te komen, een korte responstijd tussen
monstername en analyseresultaat, landelijke richtlijnen ten aanzien van
vervolgacties en uitbreiding van het beschikbare instrumentarium
(dwangsom, administratieve boete) (zie ook pakket 13 Instrumentarium).

Bestrijdingsmiddelengebruik in de landbouw
Organische microverontreinigingen die vooral de aandacht vragen zijn

de bestrijdingsmiddelen, waarvan de werkzaamheid in belangrijke mate
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samenhangt met de schadelijkheid. Met een jaarlijks gebruik van ruim 40
miljoen kg actieve stof, waarvan ongeveer de helft in de land- en
tuinbouw wordt omgezet en de andere helft in onder andere de industrie,
de huishoudens en in produkten, wordt het milieu in Nederland zwaar
belast. Dit geldt niet alleen voor het oppervlaktewater. Tal van onderzoe-
kingen tonen aan dat ook de bodem in sterke mate is en wordt veront-
reinigd, wat onder meer een bedreiging is voor de grondwaterkwaliteit,
en daarmee voor de drinkwatervoorziening.

Hoewel in toenemende mate onderzoek wordt verricht naar de
belasting van het oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen vanuit de
landbouw, is het inzicht hierin nog beperkt. Voor de waterbeheerder
geldt dat informatie over het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet
beschikbaar of niet toegankelijk is. Ruim 300 werkzame stoffen zijn voor
gebruik in de landbouw toegelaten. Het gebruik ervan hangt onder meer
af van de teelt, de bodemgesteldheid, weersomstandigheden en jaarge-
tijde. De belasting van het oppervlaktewater kan voorts op verschillende
wijzen plaats vinden. Enerzijds kan indirecte belasting plaats vinden
door afen uitspoeling van gronden waarop de stoffen gebruikt zijn.
Anderzijds kan ook directe belasting optreden.

Oorzaken hiervan kunnen zijn: het overwaaien bij spuiten; vliegtuigbe-
spuitingen waarbij onvermijdelijk ook de sloten worden meegespoten;
het spuiten van de randen van een perceel waarbij dit eveneens het geval
kan zijn; het schoonhouden van watergangen met bestrijdingsmiddelen
en het reinigen van landbouwmachines of het schoonspoelen van spuit-
apparatuur met slootwater.

Het bestrijdingsmiddelengebruik in de landbouw leidt niet alleen tot
belasting van het oppervlaktewater maar ook tot uitspoeling naar het
grondwater. In de afgelopen jaren werden 19 organische verbindingen in
het grondwater aangetroffen in concentraties die de drinkwaternorm
overschrijden. In het drinkwater zijn reeds 6 verschillende bestrijdings-
middelen aangetoond. De verwachting is dat naarmate er de komende
jaren voor meer stoffen analysemethoden beschikbaar komen, ook meer
stoffen in het grondwater en drinkwater zullen worden aangetoond.
Daarnaast is in enkele onderzoekingen aangetoond dat er een grote
hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in het grondwater onderweg is,
waardoor de gehalten in het opgepompte grondwater de komende jaren
nog belangrijk zullen toenemen. Zo kan in een aantal situaties een
overschrijding van de drinkwatemormen voor atrazin en dynoseb worden
berekend, zelfs indien vanaf heden het gebruik van beide middelen wordt
verboden.

Van groot belang is dat ook de landbouwsector zelf inziet dat het
gebruik van bestrijdingsmiddelen problemen voor een duurzame ontwik-
keling oplevert. In dit kader wordt door het Rijk een lange-termijn-beleid
ontwikkeld in het Meerjarenplan Gewasbescherming16. Door het
landbouwbedrijfsleven is daartoe reeds een integraal milieu-actieplan
opgesteld.

Lange-termijn-beleid landbouwbestrijdingsmiddelen
Een fundamentele herbezinning op de huidige toepassing van bestrij-

dingsmiddelen in de landbouw is onontkoombaar. Deze herbezinning zal
voor een belangrijk deel gestalte krijgen in het Meerjarenplan Gewasbe-
scherming. Aanwijzingen zijn: de schadelijkheid van de stoffen waar het
om gaat, de verspreiding die het gevolg is van de huidige toepassing en
verspuitingsmethoden, de belasting van het milieu, waaronder het opper-
vlaktewater en het grondwater, de ophoping in sedimenten en
organismen, de onzekerheid over afbraakmechanismen, de schade-
lijkheid van afbraakprodukten, de onzekerheid over chronische effecten
en zaken als combinatietoxiciteit, en de mogelijk jarenlange doorwerking
naar het grondwater. Het milieu zal bij zo'n herbezinning een meer
centrale plaats dienen in te nemen dan tot nu toe het geval is. Voor het
landbouwkundig gebruik van bestrijdingsmiddelen zal een fundamentele
beleidsaanpassing nodig zijn, zeker als ook de doelstelling voor de lange
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termijn zoals verwoord in het Nationaal Milieubeleidsplan, een forse
reductie met 75 tot 90 procent van de emissie van bepaalde stoffen,
moet worden gerealiseerd. Dit is overigens een doelstelling die aansluit
bij de streefbeelden uit de derde Nota waterhuishouding. Van groot
belang is dat een en ander in de nu lopende discussies over het Meerja-
renplan Gewasbescherming16 en het toelatingsbeleid voor bestrijdings-
middelen wordt uitgewerkt.

Een andere belangrijke aanzet hiertoe is de onlangs verschenen nota
«Milieucriteria ten aanzien van stoffen ter bescherming van bodem en
grondwater»71 waaruit volgt dat aan de milieu-effecten een zwaarder
gewicht zal worden toegekend bij de toelating van bestrijdingsmiddelen
in de landbouw. Daarnaast zal het beleid, geformuleerd in het Nationaal
Milieubeleidsplan, de Structuurnota Landbouw en het Meerjarenplan
Gewasbescherming, leiden tot een aanzienlijk verminderde belasting met
bestrijdingsmiddelen van bodems (en dus grondwater) en oppervlakte-
water.

Voor het jaar 2000 geldt als doelstelling een reductie in de toepassing
van bestrijdingsmiddelen met tenminste 50 procent. Daarnaast is het van
belang dat zowel een volumereductie via het toelatingsbeleid wordt
bereikt als ook dat er een verschuiving ontstaat naar het gebruik van
middelen met geringere ongewenste neveneffecten. Bij de genoemde 50
procent zijn ook de maatregelen begrepen die de verontreiniging van
oppervlaktewater door ondermeer verwaaiing en uitspoeling van bestrij-
dingsmiddelen te voorkomen.

In dit verband zijn te noemen:
- beperking of beëindiging vliegtuigbespuitingen;
- beëindigen bestrijdingsmiddelengebruik voor onderhoud water-

gangen;
- vrijhouden van bespuiting van een smalle oeverstrook langs water-

gangen;
- verbetering spuitapparatuur en verplichte periodieke controle op

afstelling, enzovoort.

Daarnaast is van belang een intensivering van de handhaving. Voorts
zal overwogen moeten worden bij de toelating van bestrijdingsmiddelen
regels te stellen voor maximaal toelaatbare doseringen, eventueel x

gekoppeld aan bepaalde randvoorwaarden als applicatie-techniek en
afstand tot watergangen.

Een specifieke situatie doet zich voor in de glastuinbouw, waar in feite
sprake is van puntlozingen en dus ook van vergunningplichtige situaties
(WVO). In de praktijk geldt echter dat voorzover geen sprake is van
historisch lozingsrecht, de lozingen worden gedoogd. Het grote aantal
lozers (circa 11 000) bemoeilijkt in sterke mate de individuele aanpak.
Met name in concentratiegebieden van de glastuinbouw is sprake van
een ontoelaatbare verontreiniging van het oppervlaktewater, mede door
het feit dat niet alleen stoffen met het drainagewater worden afgevoerd,
maar ook resten spuitvloeistof en bestrijdingsmiddelen langs andere
wegen, zoals condensgoten, worden geloosd. Om de negatieve effecten
voor het oppervlaktewater te verminderen is in Delfland onder meer een
project voor centrale afvoer van drainwater gerealiseerd waarmee het
afvalwater rechtstreeks wordt afgevoerd naar de zee. Hoewel hiermee
lokale problemen enigszins kunnen worden verminderd, kan een dergelijk
beleid - dat sterke gelijkenis vertoont met de in de jaren zestig voorge-
stane, maar later verlaten aanpak van de problematiek van de zuurstof-
bindende stoffen - natuurlijk niet de oplossing bieden, maar hoogstens
leiden tot verplaatsing van het probleem. Het verder ontwikkelen van
dergelijke projecten zonder dat zuiveringstechnische maatregelen
worden voorzien, wordt dan ook niet aanvaardbaar geacht. Veel meer zal
bestrijding aan de bron dienen plaats te vinden, zoals dit voor andere
puntbronnen het geval is. Aan dit beleid moet in de planperiode concreet
inhoud worden gegeven. In de Commissie uitvoering Wet verontreiniging
oppervlaktewateren wordt hiertoe reeds voorbereidend werk verricht.
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Wellicht zal het stellen van algemene regels een basis kunnen vormen
voor uitvoering.

Vooruitlopend hierop wordt momenteel door het Hoogheemraadschap
Delfland overleg gevoerd met vertegenwoordigende instanties om tot
een convenant met de glastuinbouworganisaties te komen.

Emissies uit andere diffuse bronnen/niet-landbouwbestrijdingsmiddelen
Ook langs andere wegen dan door het gebruik van bestrijdingsmid-

delen in de land- en tuinbouw kunnen organische microverontreinigingen
diffuus in het oppervlaktewater geraken. Op grote schaal vinden bestrij-
dingsmiddelen toepassing, onder meer als conserveringsmiddelen, desin-
fectantia en huishoudelijke bestrijdingsmiddelen. De middelen worden
ook in diverse industriële sectoren gebruikt: houtverduurzaming, de
verfindustrie, de textielindustrie, de metaalindustrie, de papier- en
kartonindustrie en de toevoeging van bestrijdingsmiddelen aan
koelwater, bijvoorbeeld als aangroeiwerend middel.

De atmosferische depositie en de verontreiniging die een gevolg is van
het gebruik van diverse produkten - en de toepassing van materialen
waarin deze stoffen aanwezig zijn - zijn belangrijke routes voor de
diffuse belasting van het oppervlaktewater en de bodem met organische
microverontreinigingen.

Bij de atmosferische depositie gaat het niet alleen om bestrijdings-
middelen, maar zijn bijvoorbeeld ook de emissies als gevolg van verbran-
dingsprocessen of emissies naar de lucht afkomstig van industriële
processen een belangrijke bron voor onder meer gehalogeneerde
koolwaterstoffen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's).
Er moet worden geconstateerd, dat ondanks signalering van dit probleem
in het Indicatief meerjarenprogramma water 1985-1989 de afgelopen
jaren weinig voortgang is geboekt bij het verder analyseren van deze
problematiek, evenmin als bij het nemen van concrete maatregelen.
Belangrijke redenen hiervoor zijn enerzijds dat het een grensover-
schrijdend probleem betreft en anderzijds dat het luchtbeleid de laatste
jaren in het bijzonder gericht is geweest op de verzuringsproblemen.
Uitvoering van het project «Koolwaterstoffen 2000» zal naar verwachting
leiden tot aanzienlijke reductie van een aantal organische microverontrei-
nigingen. Inmiddels is met het oog op de invulling van de afspraken over
de vermindering van de emissies via atmosferische depositie naar de
Noordzee een onderzoeksproject gestart. Hiermee wordt de problematiek
nader in kaart gebracht. De resultaten hiervan zullen moeten uitwijzen
welke verdere maatregelen ter beperking van de atmosferische depositie
mogelijk en nodig zijn. Hieraan wordt in de planperiode concrete
uitwerking gegeven.

Een andere belangrijke route als het gaat om diffuse verontreiniging
van het oppervlaktewater is het gebruik van produkten en de
toepassing van materialen. Voorbeelden hiervan zijn de belasting van
het oppervlaktewater met organotinverbindingen door het gebruik ervan
in aangroeiwerende verf op schepen, en de PAK- en arseenemissie die
het gevolg is van het gebruik van geïmpregneerd hout als oeverbescher-
mingsmateriaal.

Het gebruik van produkten leidt op veel plaatsen tot emissies naar het
water. Bij bedrijfsmatige lozingen is het in bepaalde gevallen nog
mogelijk via overleg en het formuleren van emissie-eisen invloed uit de
oefenen op de gebruikte produkten of de wijze van gebruik, indien dit
leidt tot ongewenste emissies. Bij gebruik door de huishoudens is de
invloed van de waterkwaliteitsbeheerder nihil. De grote verscheidenheid
aan stoffen die op deze wijze vrij kunnen komen, maakt het probleem
nog complexer.

De Wet milieugevaarlijke stoffen biedt ten aanzien van nieuwe stoffen
de mogelijkheid toelating te verbieden op basis van te verwachten
uitworp naar het milieu. Voor de oplossing is echter meer nodig. Daarbij
moet gedacht worden aan een produktbeleid waarbij actief wordt
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nagegaan welke produkten tot problemen in het afvalstadium kunnen
leiden en waarbij regels worden gesteld met betrekking tot het vervaar-
digen en op de markt brengen van deze produkten. Het gaat daarbij niet
alleen om de stof of het produkt als zodanig, maar evenzeer om de hierin
aanwezige onzuiverheden en toegevoegde hulpstoffen. De huidige Afval-
stoffenwet en Wet chemische afvalstoffen bieden op dit punt reeds
mogelijkheden. In het in voorbereiding zijnde hoofdstuk Afvalstoffen van
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne zullen deze mogelijkheden
nog worden uitgebreid.

Voor het gebruik van organotinhoudende antifouling geldt dat op korte
termijn (1 januari 1990) een toepassingsverbod op schepen kleiner dan
25 m zal worden doorgevoerd. In internationaal verband zal Nederland
maatregelen stimuleren gericht op een algeheel verbod op het gebruik
van organotin in antifouling. Verwacht mag worden dat door deze
maatregel voor kleinere schepen een reductie van de organotin belasting
via het gebruik van antifouling op schepen van circa 25 ton per jaar tot
circa 15 ton per jaar kan worden bereikt. Overigens wordt organotin ook
in de landbouw nog als bestrijdingsmiddel toegepast. Overwogen wordt
de toepassingswijzen van organotin-verbindingen met een relatief hoge
emissie naar het milieu op korte termijn te beëindigen.

Voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), belangrijke
probleemstoffen voor water en bodem, geldt dat de belasting groten-
deels wordt bepaald door diffuse bronnen. Zowel atmosferische
depositie (achterliggende bronnen: houtconservering, verbrandingspro-
cessen, verkeer) als het gebruik van gecreosoteerd hout leiden tot een
emissie naar het oppervlaktewater van circa 5 ton per jaar. Het gebruik
van teerprodukten op de scheepshuid door de binnenscheepvaart leidt
volgens een ruwe schatting door uitloging en slijtage tot een diffuse
belasting met PAK's van 1 a 1,5 ton per jaar. Daartegenover staat een
industriële emissie van circa 0,6 ton per jaar.

Een alternatief voor gecreosoteerd hout, namelijk hout geïmpregneerd
met mengsels van koper- en chroomzouten waar vaak arseen aan is
toegevoegd, is vanwege uitloging van deze metalen al evenmin aantrek-
kelijk. Gezien de problemen met deze stoffen in het oppervlaktewater is
een zeer terughoudend gebruik van geïmpregneerd hout in de
waterbouw nodig en zullen waar mogelijk milieuvriendelijke alternatieven
moeten worden toegepast. Mogelijk geschikte alternatieven vormen
staal, beton, ongeïmpregneerd hout (toepassing onder water),
glasvezel-cementplaten en mogelijk in de toekomst kunststof. Een
verschuiving naar het gebruik van tropisch hardhout is ongewenst.

Een specifiek bedrijfstakonderzoek vindt plaats naar de behandelings-
methoden bij de houtveredeling. Het onderzoek is gericht op een
aanzienlijke reductie van de emissie van vluchtige PAK's naar de lucht.
De invoering van katalysatoren voor auto's zal, afgezien van de groei van
het autogebruik, een vermindering van de emissie van vluchtige PAK's
van circa 50 procent betekenen.

Er zal worden nagegaan in hoeverre door de binnenscheepvaart alter-
natieve produkten op basis van bitumen of eventueel 2-componenten
epoxyteer met (veel) lagere gehalten aan PAK's toepasbaar zijn in plaats
van nu gebruikte teerprodukten.

De PCB-problematiek
PCB's zijn de belangrijkste veroorzakers van de daling van de vrucht-

baarheid bij zeehonden, dolfijnen, otters, maar ook bij dierlijk plankton.
In aal wordt voor PCB's regelmatig de warenwetnorm overschreden.
Reeds nu zijn de gehalten in zeeën en oceanen over vrijwel de gehele
wereld zodanig dat ernstige effecten niet zijn uit te sluiten. Als daarbij
bedacht wordt, dat naar schatting nog slechts circa 1 procent van de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 250, nrs. 1-2 181



totaal geproduceerde hoeveelheid PCB's de oceanen heeft bereikt en dat
de verscherpte aanpak met betrekking tot het gebruik van PCB's leidt tot
het vrijkomen van meer PCB's in het afvalstadium, waarbij diffuse
verspreiding in het milieu mogelijk is, wordt duidelijk dat alleen een zeer
stringente aanpak kan voorkomen dat op termijn de duurzaamheid van
de systemen ernstig wordt aangetast.

Het Nederlandse beleid is gericht op stimulering door middel van een
financiële regeling (beëindigd per 1 januari 1989) van vervanging van
grote PCB-houdende condensatoren (> 1 kg) en PCB's in transforma-
toren. Daarnaast worden op vrijwillige basis kleine condensatoren
ingezameld. Voor afgewerkte olie is voorts in een ministerieel besluit op
basis van de Wet milieugevaarlijke stoffen het gebruik of de verwerking
verboden van stookolie met detecteerbare hoeveelheid PCB's.

In EG-verband is een voorstel ingediend tot wijziging van de Richtlijn
van de Raad van 6 april 1976 betreffende de verwijdering van PCB's.
Door Nederland zal er op worden aangedrongen om internationaal een
stringenter en waterdicht inzamelings- en verwerkingsbeleid tot stand te
brengen.

Ondanks deze maatregelen moet worden gevreesd dat hiermee de
toename van de belasting van het aquatische ecosysteem met PCB's
slechts kan worden beperkt, maar niet kan worden voorkomen.

Een belangrijk punt van zorg zijn voorts de stoffen die als vervangers
voor PCB's worden gebruikt. Met name betreft dit het zowel qua
structuur als qua ecotoxicologische eigenschappen op PCB's gelijkende
Ugilec. Gebruik in de West-Duitse kolenmijnen heeft in het Nederlandse
oppervlaktewater, sediment en vis al tot hogere concentraties geleid dan
in het verleden voor PCB's werd waargenomen.

Door Nederland is in 1988 een ontwerp-besluit, gericht op het
nagenoeg geheel verbieden van fabricage en toepassing van deze PCB's
vervangers in Nederland, ter notificatie aan de Europese Gemeenschap
voorgelegd. In de Parijse Commissie is door Nederland de problematiek
van de PCB's en de PCB-vervangers aan de orde gesteld. Een concept-
besluit tot fasering is ingediend.

De dioxine-problematiek
Eind 1982 klonken in Nederland de eerste signalen over de aanwe-

zigheid van polygechloreerde dibenzo-p-dioxines (PCDD's) en polyg-
echloreerde dibenzofuranen (PCDF's), veelal kortweg aangeduid als
dioxines, in oppervlaktewater en waterbodems. In de daarop volgende
jaren is bij de verlening van WVO-vergunningen speciale aandacht
besteed aan deze groep van stoffen en kon de belasting van het opper-
vlaktewater hiermee ten gevolge van puntlozingen worden verminderd.
Tevens is vanaf 1983 onderzoek uitgevoerd naar de gehalten aan
dioxines in waterbodems, in zuiveringsslib en in het afvalwater van
geselecteerde industriële produktieprocessen, verbrandingsinstallaties en
een aantal niet-industriële objecten. Ofschoon gebleken is dat dioxines
door de belasting vanuit diffuse bronnen alom aanwezig zijn in watersys-
temen en in (huishoudelijk) afvalwater, zal de specifieke aandacht voor
(potentiële) puntlozingen van dioxines de komende jaren worden voort-
gezet. Zo zal bijvoorbeeld voor afvalverbrandingsinstallaties waar natte
rookgasreiniging plaatsvindt, geen lozing van gaswaswater worden
toegestaan zonder dat er specifieke maatregelen zijn getroffen ter verwij-
dering van dioxines en andere schadelijke stoffen (zoals zware metalen).

Daarnaast is het dringend gewenst dat er ter vermindering van de
diffuse belasting een produktenbeleid komt, waarin naast aandacht voor
de (ongewilde) verontreiniging van tal van grondstoffen en produkten
ook aandacht wordt besteed aan de aanwezigheid van stoffen waaruit
dioxines gevormd kunnen worden (zogenaamde precursors).
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Internationaal
In het voorgaande is de internationale dimensie van de PCB-proble-

matiek reeds aangegeven. Daarnaast vindt in diverse kaders overleg
plaats, gericht op vermindering van de emissies van organische micro-
verontreinigingen. De belangrijkste kaders zijn de Europese Gemeen-
schap, de overlegkaders voor de Noordzee en de Internationale Rijncom-
missie. Met name afspraken in Noordzee- en Rijnverband hebben geleid
tot een versnelling van de aanpak van zowel puntlozingen als diffuse
bronnen. Van belang daarbij is dat de huidige nog beperkte stoffenlijst
van het Rijnaktieprogramma jaarlijks door de ministers van de Rijnoever-
staten zal worden uitgebreid.

Het Nederlandse beleid in het internationaal overleg is er op gericht
een zo groot mogelijke reductie van emissies van organische microveron-
treinigingen te bereiken.

7.2.4.3 Effect van het beleid in de planperiode
Het grote aantal stoffen dat tot de groep organische microverontreini-

gingen kan worden gerekend maakt het moeilijk algemene conclusies te
formuleren over de haalbaarheid van bijvoorbeeld een emissiereductie
van 50 procent en het effect daarvan op de watersystemen.
Tabel 7.13 Rechtstreekse bedrijfsmatige lozingen van organische halogeen

verbindingen in ton EOCI per jaar

Jaar 1985 1990 1995

Lozing 190 135 50

bron: Dienst Binnenwateren/RIZA

Zowel de hoogte van het huidige belastingniveau als de verhouding
tussen puntbronnen en diffuse bronnen zijn van invloed op de reali-
seerbare emissiereductie. Een toets voor het effect van de getroffen
maatregelen zijn de normen van de algemene milieukwaliteit (kwaliteits-
doelstelling 2000). Daarbij wordt duidelijk dat voor bijvoorbeeld stoffen
als HCB en verschillende PAK's een reductie van 50 procent zeker niet
als voldoende kan worden beschouwd en reducties van meer dan 90
procent nodig zijn om te voldoen aan de norm voor water en water-
bodem. Voor andere stoffen betekent een reductie van 50 procent wel
dat aan de normen wordt voldaan. Voor de Noordzee geldt eveneens dat
een reductie van 50 procent ten opzichte van 1985 onvoldoende
bescherming biedt, en als algemeen beeld dat een reductie van de
belasting van organische microverontreinigingen in de orde van 90
procent noodzakelijk is.

7.2.4.4 Beleid na 1994
Zoals aangegeven is op termijn een verdere reductie van de belasting

van het oppervlaktewater en de bodem met organische microverontreini-
gingen noodzakelijk. Voor de industriële emissies zal met name het
preventiebeleid moeten leiden tot schonere produktieprocessen. Het gaat
daarbij niet alleen om vermindering van de directe emissies naar opper-
vlaktewater, maar eveneens om de indirecte emissies via de atmosfeer of
via toepassing van produkten en materialen.

Van groot belang is verder een uitwerking van het lange-termijn-beleid
voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, dat
zal moeten resulteren in een aanzienlijke reductie (orde van grootte 90
procent) van de emissies langs deze weg, niet alleen ter bescherming
van het oppervlaktewater, maar eveneens van het grondwater.
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GLOBAAL OVERZICHT WATERBODEMVERONTREINIGING RIJKSWATEREN

Legenda

Verontreinigd

Figuur 7.4

Waterbodems in ons land zijn op de
meeste plaatsen in meer of mindefe mate
verontreinigd. Een inventariserend overzicht
dat werd gemaakt ter voorbereiding van het
inmiddels uitgebrachte Saneringspro-
gramma waterbodem rijkswateren geeft de
lokaties weer, waar als gevolg van de
geconstateerde waterbodemverontreiniging
sprake is van een actueel of potentieel
gevaar voor volksgezondheid of milieu.
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7,2.5 Pakket 5 Waterbodem

Figuur 7.S De oplading met cadmium van
waterbodems in Nederland

In de figuur wordt aangegeven hoeveel
cadmium, voornamelijk als gevolg van
menselijk handelen in binnen- en
buitenland, in de loop der jaren is
opgehoopt en bij voorgenomen beleid nog
zal oplopen in de Nederlandse water-
bodems.

• Einddoel:
- een zodanige kwaliteit van de waterbodem dat daardoor slechts

sprake is van verwaarloosbare risico's voor het functioneren van
evenwichtig opgebouwde aquatische ecosystemen;

- een zodanige kwaliteit van de baggerspecie dat verspreiding en
hergebruik zonder meer mogelijk zijn;

- waterbodems die zodanig verontreinigd zijn dat er sprake is van
niet-toelaatbare risico's voor de volksgezondheid, het milieu, het
functioneren van de aquatische ecosystemen en het gebruik van
grondwater, zijn gesaneerd.

• Tussendoel 1995:
- van de waterbodemlocaties waar sprake is van ernstig gevaar voor

de volksgezondheid of het milieu, zijn een aantal van de meest
urgente gesaneerd;

- van de benodigde grootschalige bergingsdepots voor verontreinigde
bagger- en saneringsspecie zijn er tenminste twee gerealiseerd;

- hergebruik van 2 miljoen m3 (deels behandelde) baggerspecie.

7.2.5.1 Algemeen
De waterbodem in ons land is op de meeste plaatsen vervuild. De

soort verontreiniging verschilt van plaats tot plaats, evenals de mate van
vervuiling.

De oorzaak van de verontreiniging is de vervuiling van het oppervlakte-
water, zowel in ons land als in het buitenland. Een deel van de in het
water aanwezige verontreinigingen hecht zich aan slibdeeltjes die op
plaatsen met geringe stroomsnelheden sedimenteren. Het gevolg hiervan
is dat de waterbodem verontreinigd raakt. Deze verontreiniging houdt
risico's in voor het milieu en voor de volksgezondheid.

In sterk verontreinigde waterbodems (de voormalige klasse 3 en 4
specie) is het aquatische milieu ernstig verstoord. Op een aantal plaatsen
is het bodemleven nagenoeg verdwenen. Hogere diersoorten worden
bedreigd doordat verontreinigingen in de voedselketen terecht komen.
Consumptie van gewassen en dieren waarin verontreinigingen opgehoopt
zijn, vormt een risico voor de volksgezondheid.

De vervuilde waterbodem vormt voorts een permanente diffuse bron
van verontreiniging naar oppervlakte- en grondwater. De ontwikkeling
van deze bron in de tijd wordt voor cadmium weergegeven in de figuur.

Verspreiding naar plaatsen benedenstrooms kan plaatsvinden doordat
het vervuilde sediment erodeert en met de waterstroming wordt wegge-
voerd. Verspreiding van bijvoorbeeld met PCB's verontreinigd slib naar
de Noordzee en de Waddenzee leidt aldaar tot ophoping in vooral de
hogere diersoorten.

Verspreiding van verontreiniging naar het grondwater kan plaats
vinden doordat een deel van de verontreiniging oplost en met de grond-
waterstroming wordt meegevoerd. Voorbeelden zijn de inzijggebieden
rond het Ketelmeer en Hollandsch Diep.

Voor relatief matig geadsorbeerde stoffen, zoals dichloorbenzeen, kan
de afgifte vanuit de waterbodem aanleiding geven tot overschrijding van
de drinkwaternorm in het grondwater.

Veel waterbodems die om nautische redenen gebaggerd moeten
worden zijn verontreinigd. Daar op dit moment nog onvoldoende reini-
gingstechnieken en depots voor (tijdelijke) opslag van de verontreinigde
baggerspecie beschikbaar zijn, kan onderhoudswerk niet altijd tijdig
uitgevoerd worden. Hierdoor worden scheepvaart en afwatering
geschaad.
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Een multifunctioneel gebruik van verontreinigde waterbodems is niet
mogelijk. Door verontreiniging van waterbodems worden er beperkingen
gesteld aan bijvoorbeeld recreatie en agrarisch gebruik. Zo worden in
uiterwaarden geen schapen gehouden in verband met sterfte door te
hoge kopergehalten in de bodem. Beperkingen kunnen ook gelden voor
gebruik van het water bij een verontreinigde waterbodem, bijvoorbeeld
drinkwaterwinning, recreatie en (sport)visserij.

7.2.5.2 Beleid in de planperiode.

Preventie van water(bodem)verontreiniging.

Om een goede waterbodemkwaliteit te verkrijgen en te behouden zijn
in de eerste plaats maatregelen vereist om de verontreiniging van het
oppervlaktewater tegen te gaan. Deze preventieve maatregelen zijn
opgenomen in de emissiehoofdstukken. Met de realisatie van de daar
aangegeven einddoelstellingen mag verwacht worden dat ook de water-
bodem over een aantal decennia aan de gewenste kwaliteit zal voldoen.
Realisatie van alleen het tussendoel is voor de waterbodemkwaliteit
onvoldoende.

Sanering van de waterbodem.

Waterbodemsanering: waarom?
Voor de beslissing of een waterbodem moet worden gesaneerd, wordt

verwezen naar de Leidraad Bodemsanering60. Daarin staan vermeld de
doelstellingen van sanering, het saneringscriterium ernstig gevaar voor
de volksgezondheid of het milieu en de prioriteitsstelling (urgentie).
Sanering beoogt de waterbodemverontreiniging en de schadelijke
gevolgen op te heffen of tegen te gaan.

Risico's voor de volksgezondheid kunnen zowel optreden bij contact
met vuile specie als bij consumptie van vis, schelpdieren, gewassen en
dergelijke.

Directe effecten van waterbodemverontreinigingen op de volksge-
zondheid zijn in ons land nog nauwelijks geconstateerd. Een enkele maal
is bij de uitvoering van baggerwerk sprake geweest van huidirritaties bij
direct betrokkenen. Ten aanzien van arbeidshygiënische omstandigheden
zijn richtlijnen in voorbereiding. Risico's voor kinderen die vervuild
sediment binnen krijgen, zijn mogelijk lokaal aanwezig.

Verontreinigingen uit de waterbodem kunnen via de consumptie van
vis en schelpdieren ook een bedreiging vormen voor de volksge-
zondheid26»26'27. In aal worden regelmatig de warenwetnorm
overschreden voor PCB's. Ook de consumptie van gewassen die op de
waterbodem groeien (uiterwaarden en oevers van Geul, Roer, Dommel,
Rijn, Maas en schorren) moet in een aantal gevallen worden afgeraden.

Milieurisico's als gevolg van de waterbodemverontreiniging zijn zeer
duidelijk aanwezig. In gebieden met verontreinigde waterbodems worden
in planten en organismen op grote schaal verhoogde gehaltes aan veron-
treinigingen aangetroffen, die in een aantal gevallen tot fysieke afwij-
kingen (misvormingen) leiden.

Ook is sprake van een duidelijke achteruitgang in de populatieomvang,
door verhoogde sterfte of verminderd reproductiesucces. Op een aantal
plaatsen treden veranderingen op in de aard en samenstelling van de
totale levensgemeenschap van planten en dieren en zijn diverse plant- en
diergroepen minimaal aanwezig.

Waterbodemsanering: effect.
Doel van de waterbodemsanering is het verwijderen van de verontrei-

niging uit het milieu en het tegengaan van de schadelijke effecten van de
verontreiniging. Er kan daarom onderscheid worden gemaakt in:
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Figuur 7.6 Effect van het verwijderen
van verontreinigde
waterbodems

In de figuur wordt aangegeven hoe in de
laatste decennia de waterbodems met
verontreinigingen zijn opgeladen. Door bij
sanering de verontreinigde toplaag te
verwijderen, wordt een bron voor langzame
maar voortdurende belasting van het omlig-
gende milieu weggenomen. De figuur illus-
treert voorts, dat het belangrijk is om op het
moment van sanering de bronnen van
waterverontreiniging zoveel mogelijk te
hebben gesaneerd.

- een sanering die vooral bedoeld is om de in de waterbodem
aanwezige verontreiniging te verwijderen, bijvoorbeeld om verdere
verspreiding van de verontreiniging te voorkomen;

- indien om technische of financiële redenen verwijdering van de
verontreinigde waterbodem niet mogelijk is, kan besloten worden
over te gaan tot een sanering die primair is gericht op het isoleren
van de verontreiniging, waarmee de risico's voor het ecosysteem en
het grondwater beperkt worden.

Het effect van het eerstgenoemde type sanering wordt geïllustreerd in
de figuur. Het effect is permanent, van betekenis voor de lokatie zelf en
van betekenis voor de omgeving (grondwater en benedenstroomse
sedimentatiegebieden). In feite is dit type sanering te vergelijken met de
sanering van een vervuilingsbron. Door de sanering wordt de mate van
(toekomstige) verontreiniging van grondwater en oppervlaktewater
beperkt.

Waterbodemsanering: waar?
Vervuilde waterbodemlocaties die in aanmerking komen om gesaneerd

te worden, zijn locaties waar sprake is van ernstig gevaar voor de volks-
gezondheid of het milieu.

Een eerste indicatie voor een te saneren waterbodem is het
overschrijden van de signaleringswaarde. In zodanig vervuilde gebieden
is geen sprake meer van lokaal dierlijk leven. Planten en dieren hebben
zulke hoeveelheden verontreinigingen opgenomen, dat consumptie ervan
ongewenst is.

Nader onderzoek, waarbij de vraag wordt beantwoord of er potentieel
danwei actueel sprake is van ernstig gevaar voor de volksgezondheid of
het milieu, moet uitwijzen of met de sanering van de locatie de
saneringsdoelstelling wordt bereikt. Voorts wordt nagegaan of sanering
een bijdrage levert aan de doelstellingen van het Rijnactieprogramma.
Wanneer het om een verbetering van de toplaag gaat, is het hierbij van
belang of de verontreinigingsbronnen zijn gesaneerd, waardoor op korte
termijn niet weer dezelfde situatie ontstaat. Wanneer sanering vooral tot
doel heeft om onaanvaardbare effecten op het grondwater of op schone
benedenstroomse gebieden weg te nemen, geldt de restrictie van het
gesaneerd zijn van de vervuilingsbron in veel geringere mate. Het kan
dan juist de voorkeur verdienen om de waterbodem te saneren voordat
de te verwijderen specie met minder vuil sediment wordt afgedekt.

Een inventarisatie in de rijkswateren heeft een lijst met reeds meer dan
honderd potentiële saneringslocaties opgeleverd. Deze lijst is
opgenomen in het saneringsprogramma waterbodem rijkswateren 1990
- 200048. Jaarlijks zal hierover een voortgangsrapportage verschijnen.
Volgens deze lijst bedraagt de totale hoeveelheid te saneren waterbodem
naar schatting circa 22 miljoen m3. Een aantal van de locaties zijn
waardevolle natuur- en recreatiegebieden. Het zijn tevens de gebieden
waar de grootste hoeveelheden verontreiniging uit het verleden terecht
zijn gekomen (sedimentatiegebieden).

Waterbodemsanering: duur?
Het baggeren van verontreinigde specie zal alleen tegen extra kosten

uitgevoerd kunnen worden, omdat vanwege de aangescherpte milieu-
eisen extra maatregelen moeten worden getroffen. Vooral de verwerking
en gecontroleerde stort van verontreinigde baggerspecie en de
toepassing daarbij van specifieke reinigings-en scheidingstechnieken
werken sterk kostenverhogend. Het betekent echter wel dat het
probleem zo milieuhygiënisch mogelijk moet worden opgelost. Voor
saneringsoperaties is het ontbreken van bergingslocaties een van de
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OMVANG EN KWALITEIT ONDERHOUDSBAGGERSPECIE

Meerjarige gemiddelden in eenheden van 1000m3

Legenda
Specie Rijkswateren : links

Specie niet Rijkswateren : rechts

10.000 -20.000

FRIESLAND,
WADDENZEE GRONINGEN

2.000 -10.000

'EVOLAND,
IJSSELMEERÖEBIED

Klasse IV

Klasse II /

Klasse I

Onbekend

IEVENINGEN

GELDERLAND

s NOORD- BRABANT

ZUID - HOLLAND,
BENEDENRIVIEREN

ZEELAND

Figuur 7.7 De omvang van het onderhoudsbaggerwerk

Bij waterbodems is in het verleden met het oog op de problematiek van de berging van onderhoudsbaggerspecie onderscheid gemaakt in
vier klassen, oplopend in verontreinigingsgraad. In de figuur wordt aangegeven welke hoeveelheden specie van welke klasse in de laatste
jaren gemiddeld vrijkomen bij het op diepte houden van vaarwegen en andere watergangen. Qua hoeveelheid blijken de zeehavens de
andere vaarwegen ver te overtreffen.
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grootste problemen. Om voor deze problemen een oplossing te vinden,
moeten zo spoedig mogelijk op meerdere locaties grootschalige
bergingsdepots beschikbaar komen.

De kosten van een waterbodemsanering zullen per locatie verschillen.
Belangrijke factoren hierbij zijn bijvoorbeeld de mate van vervuiling, de
hoeveelheid vervuilde specie, de mogelijkheden en kosten van reiniging
of andere vormen van verwerking van de specie en, bij storten, de
bereikbaarheid, de kosten van een depot en de vaarafstand naar dit
depot. Voor de locaties in de rijkswateren die in aanmerking komen om
te worden gesaneerd, worden de saneringskosten geraamd op globaal
500 miljoen gulden. Deze bedragen zijn gebaseerd op de minimum
variant (milieuvriendelijk baggeren, storten), waarbij is aangenomen dat
de depotkosten relatief laag kunnen zijn doordat de berging van
saneringsspecie gecombineerd kan worden met de berging van onder-
houdsbaggerspecie. Voor kleine te saneren locaties is er enige financiële
ruimte voor indikken of scheiden.

Baggerspecieproblematiek.
In ons land worden jaarlijks grote hoeveelheden specie (50-60 miljoen

m3) gebaggerd om de vaarwegen en watergangen op het gewenste
profiel te houden.

De bestemming van de specie wordt bepaald door de verontreinigings-
graad van de specie. In tabel 4 wordt voor het jaar 1988 een overzicht
gegeven van de bestemming van de specie uit de rijkswateren en van de
specie die (voorheen) in rijkswater werd gestort. Hierbij wordt onder-
scheid gemaakt naar verspreiding en berging van specie, voor zowel de
specie uit de zoete als de zoute wateren. Verspreiding is het brengen van
de specie op het land of in het oppervlaktewater op een zodanige wijze
dat het niet vanzelfsprekend is dat (het grootste deel van de) specie
achterblijft op de plaats van verspreiding. Bij berging is het versprei-
dingsrisico gering tot nihil.
Tabel 7.14 Bestemming van de onderhoudsspecie (1988) (miljoen beun' m3)

verspreid op land
verspreid in water
geborgen in depot
niet gebaggerd

totaal (globaal)

zout

0
40.5

6
1.5

48

zoet

0
0.5
1
0.5

2

totaal

0
41

7
2

50

1 beun m3 = m3 gemeten in het middel van vervoer (1 beun m3 = 0,5-0.75 profiel m3)
bron: Rijkswaterstaat

Uit de tabel blijkt dat ruim 40 miljoen m3 specie jaarlijks verspreid is in
zee. Het betreft hier voornamelijk sediment dat afkomstig is uit zee en
niet of nauwelijks is verontreinigd.

De in depot geborgen specie betreft grotendeels die uit het Rotter-
damse havengebied. In dit gebied zijn de problemen voorlopig opgelost
door de bouw van een groot depot (de zogenaamde Slufter) voor de
verontreinigde baggerspecie uit dit gebied. Dit depot heeft een capaciteit
die voldoende moet zijn voor tenminste 15 jaar. Per jaar wordt hierin 5
tot 10 miljoen m3 specie geborgen.

In de Notitie Preventie en hergebruik van afvalstoffen74, is als
taakstelling opgenomen dat in het jaar 2000 de hoeveelheid specie die
geborgen moet worden, moet zijn verminderd. De doelstelling is om in
het jaar 2000 circa 5 miljoen m3 specie nuttig gebruikt te hebben.
Hiervan afgeleid is de doelstelling in het kader van deze nota om in 1995
2 miljoen m3 specie te benutten. Hierbij wordt gedacht aan het
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17 Grootschalige lokatie voor baggerspecie
«de Slufter» op de Maasvlakte

toepassen van relatief schone specie en het bij scheiding vrijkomende
schone zand.

In het kader van de bescherming van de zee en de zeebodem is het
beleid er op gericht om zowel de vracht aan als de concentratie van de
verontreiniging die met de baggerspecie in de Noordzee, Waddenzee en
Westerschelde wordt verspreid, de komende jaren verder te reduceren.
Een deel van deze reductie wordt bereikt door de kwaliteitsverbetering
van de baggerspecie als gevolg van de vermindering van de vervuiling
van het oppervlaktewater. Wanneer de.vrachtreductie onvoldoende is, zal
de hoeveelheid baggerspecie die voor verspreiding in zee in aanmerking
komt, beperkt moeten worden. De specie die niet verspreid mag worden,
dient in depot geborgen te worden.

In de Vierde nota over de ruimtelijke ordening67 is aangegeven dat voor
specieberging nog een aantal grootschalige bergingslocaties moeten
worden gerealiseerd. Deze depots zijn gedacht in het Ketelmeergebied,
het Amsterdamse havengebied, Noord-Limburg, het oostelijk deel van
het benedenrivierengebied (Hollandsch Diep e.o.) en in de bovenloop van
de Westerschelde. In deze depots kan specie uit zowel rijkswateren als
regionale wateren worden geborgen. Tevens mag verwacht worden dat
ook in het Waddengebied de behoefte zal ontstaan aan depotcapaciteit,
omdat verspreiding van het totale aanbod aan baggerspecie in dit
kwetsbare gebied niet mogelijk zal zijn. Gedurende de planperiode zullen
tenminste bergingsmogelijkheden in en in de omgeving van het
Hollandsch Diep en het Ketelmeer nader worden uitgewerkt.

Indien er van wordt uitgegaan dat over twintig jaar de waterbodems en
het aangevoerde slib weer schoon zijn en het baggerslib weer vrijwel
overal kan worden gebruikt of verspreid, zijn er ter overbrugging van
deze periode verspreid over het land nog depots nodig met een
gezamenlijke capaciteit in de orde van 70 a 150 m3 voor onderhouds- en
saneringsspecie (orde grootte Slufterdepot). De geraamde kosten voor
aanleg van deze depots bedragen circa 500 miljoen gulden. Bij dit
bedrag is nog geen rekening gehouden met de kosten van de nazorg.

Uitgegaan is van 7 è 10 miljoen m3 specie die, buiten het Rotterdamse
havengebied, elders in Nederland wordt of zou moeten worden
opgebaggerd. Bij deze raming van extra behoefte aan bergingscapaciteit
is rekening gehouden met het thans minimaal uitgevoerde baggerpro-
gramma, het uitvoeren van waterbodemsaneringen, het zicht op een
aanscherping van het Noordzeebeleid en van het bodembeleid.

Naast de hierboven genoemde grootschalige bergingslocaties blijft er
regionaal behoefte bestaan aan kleinschalige bergingslocaties. Deze
behoeven evenals de grootschalige locaties onder meer een vergunning
op grond van de Afvalstoffenwet. Zoals in het Indicatief meerjarenpro-
gramma milieubeheer 1987—199163 staat vermeld, hebben reeds enkele
provincies initiatieven ontplooid voor het ontwikkelen van bergings-
plannen voor specie. In de planperiode zullen deze plannen worden
afgerond.

Berging in depot geschiedt onder de zogenaamde IBC-condities
(Isoleren, Beheersen en Controleren). Dit betekent dat eisen aan de
inrichting van het depot worden gesteld, die er toe leiden dat de effecten
van de berging op de omgeving binnen acceptabele grenzen blijven.

Tot voor kort bestond er een voorkeur voor het bergen van verontrei-
nigde specie op het land in verband met een mogelijk betere beheersing
en controle van de deponie. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het
uit een depot tredend transport aan verontreinigingen het geringst is
indien onder water wordt geborgen. Met de beheersing en controle van
onderwaterdepots is nog weinig ervaring opgedaan, maar de
verwachting is dat dit geen grotere problemen behoeft op te leveren dan
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bij de berging op land. Bij de keuze omtrent de situering van een depot
zal derhalve de afweging moeten worden gemaakt tussen land- en
onderwaterdepots met betrekking tot het te verwachten uittredende
transport aan verontreinigingen en de beheersbaarheid en controleer-
baarheid van de depots en aspecten van ruimtelijke ordening. Ten
behoeve van het ontwikkelen van bij de realisering van speciedepots te
hanteren richtlijnen en uitgangspunten wordt door de ministeries van
Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en
Milieubeheer een niet locatiegebonden milieu-effectrapportage uitge-
voerd.

Sanering eutrofe waterbodems
Een aparte categorie verontreinigende waterbodems zijn de met

voedingsstoffen (vooral fosfaten) opgeladen waterbodems. Eutrofe
waterbodems zullen, gelet op de toetsingscriteria van de Leidraad
bodemsanering, zelden in aanmerking komen voor sanering op grond van
de Interimwet bodemsanering.

De nalevering van de fosfaten uit de waterbodem kan in de voor eutro-
fiëring gevoelige wateren belangrijk bijdragen aan telkens terugkerende,
excessieve algenbloei. Deze overmatige algenbloei heeft nadelige
gevolgen voor het watermilieu ter plaatse en maakt het water tevens
onaantrekkelijk voor bepaalde functies (o.a. recreatie).

Het saneren van eutrofe waterbodems is niet geregeld in de
Interimwet bodemsanering. Ook de normering voor verontreinigende
waterbodems is niet gericht op fosfaten en dus niet op eutrofe water-
bodems.

Bij de aanpak van de eutrofiëring in het kader van het herstel van
watersystemen kan sanering (of behandeling) van de eutrofe water-
bodem een onderdeel van de te nemen maatregelen uitmaken. In een
aantal proefprojecten wordt dit nader onderzocht.

Afhankelijk van de resultaten van deze proefprojecten zal de sanering
van eutrofe waterbodems nader geregeld moeten worden.
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7.2.6 Pakket 6 Calamiteiten

m Einddoel:
- stabiele aquatische ecosystemen die niet meer verstoord worden

door incidentele en calamiteuze emissies naar het oppervlaktewater.

• Tussendoel 1995:
- reductie van het aantal dagen dat drinkwaterinlaten gesloten moeten

worden met 50 procent ten opzichte van het gemiddelde van de
periode 1984-1988;

- realisatie van organisatorische en technische voorzieningen,
waardoor bij het optreden van calamiteiten en incidenten op het land
een minimale tijd van twee uur beschikbaar is voor het voorkómen
van emissies naar oppervlaktewater;

- reductie van de uitworp als gevolg van calamiteiten bij vervoer te
water met 75 procent ten opzichte van het gemiddelde van de
periode 1984-1988;

- reductie van de uitworp naar oppervlaktewater als gevolg van
calamiteiten op het land met 75 procent ten opzichte van het gemid-
delde van de periode 1984-1988;

- uitbanning van het niet of te laat melden van bedreigingen voor de
drinkwatervoorziening;

- het project Veiligheid vervoer te water is afgerond.

7.2.6.1 Algemeen
Waterverontreiniging kan op veel manieren ontstaan: lozingen van

verontreinigende stoffen met of zonder vergunning, ongevallen met
schepen, morsingen tijdens laad- en losoperaties. Ook ongelukken bij
bedrijven, bijvoorbeeld bedrijfstoringen en branden, kunnen de oorzaak
zijn van calamiteuze waterverontreinigingen. De ramp in Rusland met de
kerncentrale te Tsjernobyl en het ongeval te Basel bij het chemieconcern
Sandoz-AG hebben de noodzaak aangetoond van een goede organisatie
bij alarmering en bestrijding en meer nog de noodzaak van preventie van
dergelijke incidenten. Bij de preventieve aanpak van dergelijke calami-
teuze waterverontreinigen zal de waterbeheerder meer dan in het
verleden moeten worden betrokken, met name in verband met de
afstemming van voorschriften in de verschillende vergunningen.
Daarnaast zullen waterbeheerders bij het opstellen en eventueel herzien
van bestedingsplannen meer samenwerking moeten zoeken met andere
hulpverleningsinstanties zoals brandweer en politie. Een voorbeeld van
een breed opgezet plan voor gecoördineerde samenwerking is het Plan
kemongevallenbestrijding.

Door goede afspraken over samenwerking en melding van ongevallen
wordt de bereikbaarheid van de betrokken organisaties vergroot en
kunnen mensen en materieel doeltreffender worden ingezet om
eventuele schade te beperken.

Ook ten behoeve van de scheepvaart zullen mogelijk maatregelen
genomen moeten worden om de kans op ongelukken (schadevaringen en
dergelijke) waarbij verontreinigende stoffen te water kunnen geraken, te
verminderen. Naar verwachting zal het resultaat van het project
Veiligheid vervoer te water de basis vormen om eventuele maatregelen
te kunnen treffen.

In de planperiode zal verder uitvoering worden gegeven aan de
maatregelen op grond van de post-Seveso-Richtlijn22 en de zogenaamde
post-Sandoz-maatregelen voor zover van toepassing op bedrijven waar
bij calamiteiten stoffen kunnen vrijkomen die mogelijk een bedreiging
zijn voor het oppervlaktewater.
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7.2.6.2 Beleid in de planperiode

Uitvoering Besluit risico's van zware ongevallen
In het kader van de post-Seveso-richtlijn moeten inrichtingen die

onder artikel 5 van genoemde richtlijn vallen, in juli 1989 een extern
veiligheidsrapport (EVR) indienen.

Dit in te dienen EVR omvat onder meer informatie over de noodmaat-
regelen die binnen de inrichting bij een zwaar ongeval zullen worden
genomen, teneinde de gevolgen ervan tot aanvaardbare proporties terug
te brengen.

Rekening houdend met de afspraken die tijdens de zevende ministe-
riële conferentie over de verontreiniging van de Rijn op 19 december
1986 te Rotterdam zijn gemaakt, dienen bedoelde inrichtingen in hun
EVR tevens rekening te houden met de noodzakelijkheid de Rijn tegen
gevaren als gevolg van zware ongevallen te beschermen. Dit betekent
dat in het EVR aandacht dient te worden besteed aan technische maatre-
gelen ter voorkoming van branden en explosies of de beperking van de
uitbreiding en de gevolgen daarvan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan beperking en compartimentering van de in opslag genomen
produkten en het realiseren van opvangbassins voor verontreinigd
bluswater en dergelijke.

Herziening vergunningen bedrijven
Het belangrijkste wettelijke kader met betrekking tot veiligheid van

inrichtingen wordt gevormd door de Hinderwet.
Na de ramp bij Sandoz AG op 1 november 1986 zijn door Nederland

onderzoekingen uitgevoerd naar de veiligheidssituatie bij de Nederlandse
inrichtingen.

Op grond van de resultaten van deze onderzoekingen is aan de Tweede
Kamer een zogenaamd werkplan aangeboden. Hierin is aangegeven op
welke manier in Nederland de beheersbaarheid van de betreffende
inrichtingen in een periode van vijf jaar zal worden verbeterd. Daarbij is
het van belang dat een goede afstemming plaatsvindt met de vergun-
ningverlening in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewa-
teren.

Behalve aan calamiteuze emissies zal in het vergunningenbeleid
aandacht worden besteed aan de veelvuldige incidentele lozingen bij
storingen in de processen en bij de op- en overslag van stoffen bij aan
oppervlaktewater gelegen bedrijven.

Modelsysteem voor de afhandeling van calamiteiten op de binnenwa-
teren en in de estuaria

Op dit moment is een computermodel operationeel voor calamiteiten
op zee (Seabel). Het gaat hierbij om een zogenaamd beslis-simulatie-
model waarmee het afhandelen van calamiteiten wordt gestructureerd.

Via een haalbaarheidsstudie wordt nagegaan in hoeverre een dergelijk
systeem kan worden ontworpen ten behoeve van de afhandeling van
calamiteiten in de binnenwateren en in de estuaria.

Uitbouw meetnet waterkwaliteit
Het betreft hierbij met name het installeren van aanvullende

apparatuur op meetpontons. Met behulp van biologische monitoring zal
onder meer getracht worden om de (incidentele) aanwezigheid aan te
tonen van toxische stoffen die niet routinematig in oppervlaktewater
worden gemeten.
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Harmonisatie beleid Rijnoeverstaten met betrekking tot preventie bij
industriële activiteiten

De harmonisatie door de Rijnoeverstaten van beginselen, criteria,
prioritaire industriële activiteiten en handhaving met betrekking tot
calamiteiten bij stationaire installaties is momenteel binnen de Interna-
tionale Rijn Commissie (IRC) in uitvoering.

De aldus verkregen, internationaal afgestemde resultaten, waaronder
begrepen voorstellen om te komen tot een veiliger situatie bij de betref-
fende inrichtingen, zullen hun weerslag hebben in het nationale beleid
(eerder genoemd werkplan).

Opstellen calamiteitenregelingen
Naast de hierboven genoemde maatregelen gaat het bij de bestrijding

van calamiteiten met name om een doeltreffende organisatie en
planvorming. Gedurende de planperiode zullen de waterkwaliteitsbe-
heerders calamiteiten- en bestedingsplannen op moeten stellen. Hierbij
moet gedacht worden aan de bereikbaarheid van de organisatie, de
beschikbare danwei nog aan te schaffen bestrijdingshulpmiddelen, de
bestrijdingsorganisatie en het gebruik van de mogelijkheden van compar-
timentering.

Hierbij kan onder andere gebruik worden gemaakt van het systeem van
Bescherming van waterstaatswerken in oorlogstijd.

Uitvoering Plan Kernongevallenbestrijding
De aanpak van het ongeval in Tsjernobyl heeft het besef aangewakkerd

dat bestaande onduidelijkheden over verantwoordelijkheden en taakver-
deling dienen te worden weggenomen. In dit verband wordt gewerkt aan
ontwerp en invoering van een blauwdruk voor de gecoördineerde aanpak
in dergelijke situaties.

Hierbij gaat het om een operationele uitwerking van de Nota kernonge-
vallenbestrijding69, waarbij de rol van alle overheden duidelijk is. De
activiteiten worden gericht op alle denkbare ongevallen op nucleair
gebied. Het gaat niet alleen om de bescherming van de bevolking en de
landbouw en voedselvoorziening, maar ook om de waterhuishouding.
Hierbij neemt in het bijzonder de drinkwatervoorziening een belangrijke
plaats in. In dit verband zal worden aangegeven welke rol de water-
schappen en de drinkwaterbedrijven spelen in het samenspel met de
andere betrokken overheden.

Bij de operationele uitwerking zal ook aandacht worden geschonken
aan de internationale samenwerking, die tot uiting dient te komen in de
realisatie van waarschuwingssystemen en afspraken tot wederzijdse
bijstandsverlening.

Maatregelen gericht op het beperken van calamiteiten door de scheep-
vaart

In Nederland is het project Veiligheid vervoer te water gestart, dat
gedurende de planperiode zal worden afgerond. Het project is niet alleen
gericht op de veiligheid van bevolkingsgroepen die zich langs de trans-
portweg bevinden, maar ook op de risico's die verbonden zijn aan het te
water geraken van gevaarlijke stoffen ten gevolge van een ongeval. Een
van de onderdelen van het project is het uitvoeren van een risico-analyse
waarmee de kans op dit soort gebeurtenissen kan worden bepaald.
Tevens zal meer inzicht worden verkregen in het effect van eventuele te
nemen veiligheidsmaatregelen. Onder andere zullen de effecten van
arbeids- en rusttijden regelingen, opleidingseisen en constructie-eisen in
het project aan de orde komen. Naast het voorgaande op nationaal
niveau zal Nederland de nodige actie ondernemen om de veiligheid van
het vervoer te water in de geëigende internationale kaders aan de orde te
stellen (IRC en CCR).
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Toetsing van effecten van calamiteiten
De afweging of er sprake is van een calamiteit, is in eerste instantie

sterk afhankelijk van de vraag of er primaire menselijke belangen in het
geding zijn. In het concept van duurzame ontwikkeling passen ook
secundaire menselijke belangen, zoals behoud van natuur en cultuurmo-
numenten. In dit verband is het van belang incidenten te kunnen onder-
scheiden die onomkeerbare ecologische gevolgen met zich meebrengen.

Voor watersystemen is in dit verband inzicht nodig in de natuurlijke
fluctuaties van parameters waarin het functioneren van aquatische
ecosystemen tot uiting kan worden gebracht. Nadien dienen dan de
omstandigheden te worden vastgesteld waarbij op ecologische groiYden
van desastreuze effecten kan worden gesproken en dienovereenkomstig
dient te worden opgetreden.
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De Overijsselse Vecht
Oeverrestauratie: voorwaarde voor herstel

Het waterhuishoudkundige beheer van de Overijs-
selse Vecht, de kleinste van de grote rivieren, behoort
tot do verantwoordelijkheden van de Rijkswaterstaat.
Hieronder valt ook het oeverbeheer. Het stromende
water erodeerl do oevers, vooral bij hoge afvoeren. Ook
de oeverrecreatie en het veo veroorzaken aantasting.
Tot voor enkele jaren werd de oever, grotendeels
bestaande uit weinig samenhangend zand, beschermd
door kraagstukken van kunststofweefsel, afgesLorl met
natuursteen.

Het Vechtdal is ecologisch bijzonder waardevol en
visueel aantrekkelijk. Veel van de aanliggende gronden
bezitten belangrijke natuur en landschapswaarden,
onder andere hel Junner Koeland en de Kievitsbloem-
terreinen De Vecht is ondanks de stuwen een belang-
rijke paairivier voor trekvis, zoals bijvoorbeeld de winde.

Van de zijde van de hengelsportvorenigingen, de
natuurbescherming en binnen de Rijkswaterstaat
groeide het besef dat de wijze waarop de oevers
werden verdedigd, opnieuw moosl worden bekeken. Dit
was aanleiding tot een uitgebreide inventarisatie van de
mogelijkheden voor het in een meer natuurlijke stant
brengen van de Vecht. In 1985 is oen actieplan
opgesteld. Daarin is de hoofddoelstelling als volgt
geformuleerd: herstel van de gehele Nederlandse Vecht
(60 kilometer) en zijn dal tot eon natuurlijke rivier. Dit
plan omvat een breed scala aan maatregelen en een
uitvoeringsprogramma. Op dit moment zijn al diverse
onderdeion onderzocht of uitgevoerd.

Enkele voorbeelden:
• vergroting van de buffercapaciteit van het stroom-

gebied en de uiterwaarden. Hierdoor komen minder
hoge piekatvoeren voor en worden zware oeverver-
dedigingen overbodig. Het ministerie van Landbouw

en Visserij onderzoekt of het benodigde areaal
beschikbaar kan komen:

- op geschikte plaatsen kiezen voor een geheel
natuurlijke oever en erosie accepteren. Met Staats-
bosbeheer zijn afspraken gemaakt over een dergelijk
beheer van de oever van het Junner Koeland;
het aanleggen van een «vooroevorverdediging» dat
wil zeggen een aan de waterzijde kunstmatig aange-
legde oever, ter bescherming van de eigenlijke
oever. De waterpartij aan de landzijde van de
vooroever wordt «piasberm» genoemd;

- de buitendijks gelegen, bij de kanalisatie afgesneden
Vechtarmen weer actiever bij de Vecht betrekken.
Bij afvoeren door het zomerbed zijn de meeste
armen niet mot de Vecht verbonden. Door ook bij
lage afvoeren een deel van de stroom door een oude
arm Le laten gaan, wordt het natuurlijke karakter van
de gehele rivier versterkt;

• de oevers van de Vecht kunnen uitstekend als
paaiplaats dienen voor vissen, mits deze dieren
massaal do rivier op kunnen zwemmen. Vistrappen
komen hieraan tegemoet. Uitgevoerd is al de vistrap
bij Vechterweerd;

- maatregelen ter bescherming van de oever hoeven
niet altijd ingewikkeld te zijn. Om het vertrappen
door vee legen te gaan ligt het plaatsen van afras-
tering langs de oever voor de hand. Deze is slechts
onderbroken voor het drenken van vee.

Aanvullend op do inspanningen rond de Vocht zelf
hebben de beheerders van de Regge die in de Vecht
uitstroomt, ook piasbermen aangelegd en plannen
opgesteld om de stuwen te voorzien van vistrappen.
Hieruit zou len slottc kunnen worden geconcludeerd
dat de integrale aanpak «aanstekelijk» werkt

18 Vistrap bij Vechterweerd
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19 Oever verdedigd met afvalpuin

20 Vooroeververdediging in het Grevelin-
genmeer

7.3 Scherm 2 Inrichting

7.3.1 Pakket 7 Oevers en buitendijkse gebieden

• Einddoel:
- de oevers van de watersystemen bieden mogelijkheden voor

ontplooiing en duurzaam goed functioneren van die systemen en
voor divers gebruik; de oeverinrichting is afgestemd op de functies
van de oever, het aangrenzende water en land. De rivieren inclusief
de uiterwaarden zijn hoofdassen door Nederland voor transport,
recreatie, migratie van dieren en natuur.

• Doel 1995:
- bij ieder ingrijpen in het oevermilieu is bij de nieuwe inrichting

rekening gehouden met de functies van oever, water en land, en met
het duurzaam goed functioneren van het watersysteem;

- de buitendijkse gebieden in de zoete deltawateren zijn beschermd
tegen afslag;

- het areaal kwelders neemt niet af;
- er is een actieplan voor de ontwikkeling van het rivierengebied

inclusief de uiterwaarden; met de uitvoering hiervan is gestart;
- delen van de ecologische hoofdstructuur zijn ontwikkeld.

7.3.1.1 Waarom extra aandacht voor oevers en buitendijkse gebieden?
Langs de rijkswateren en overige grotere waterlopen liggen in

Nederland circa 10 000 km oevers, langs kleinere wateren enkele
honderdduizenden kilometers. Oevers vormen de overgang tussen water
en land en zijn daardoor nauw verbonden met de functies van beide. De
nieuwe benadering van de oevers is een praktische uitwerking van
Omgaan met water. In het verleden was het vastleggen van de oeverlijn
met harde constructies een normale gang van zaken. Hierdoor veran-
derden kilometers rijk gevarieerd overgangsgebied tussen water en land
met veel planten en dieren in harde, abrupte barrières met weinig ecolo-
gische en landschappelijke waarden. De oeverzone werd monofunc-
tioneel, zij verloor grotendeels haar functie voor recreatie, visserij en
natuur.

Als migratieroute tussen land en water, als trekroute, als paai-,
fourageer-, rust- en opgroeiplaats zijn oevers onmisbaar voor veel
diersoorten en dus voor gevarieerde en volledige levensgemeenschappen
in het water en op het land. Een rijk begroeide, afwisselende oeverzone
of een glooiend zandstrand hebben bovendien veel meer landschappe-
lijke bekoring dan een kale damwand, een hoop afvalpuin of een asfalt-
helling.

Toelichting op doelen en beleid
Watersystemen verschillen onderling van nature sterk in morfologie,

bodemsamenstelling en hydrologische omstandigheden. Bovendien zijn
er veel vormen van maatschappelijk gebruik van zowel het watersysteem
als het aangrenzende land. Natuur en menselijk gebruik maken dat geen
twee oevers hetzelfde zijn. Het is daarom onjuist om uniforme regels
voor alle oevers te geven. De kern van het beleid is dat oevers een
belangrijk onderdeel zijn van alle watersystemen, dat zij multifunctioneel
zijn en dat zij heel wat meer kunnen bieden dan alleen bescherming van
land tegen water. In onderling overleg maken beheerder en betrokkenen
een bewuste keuze op een glijdende schaal tussen een volledig natuur-
lijke oever en een zware civieltechnische verharding. Oeverinrichting is
het resultaat van een beleidsafweging.

Een goed moment om over nieuwe oeverinrichting na te denken is bij
het reguliere onderhoud van die oever of het ontwerpen van een nieuwe
constructie. Het geld dat dan wordt uitgegeven, kan door een andere
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besteding mogelijk veel meer belangen dienen dan alleen die van
veiligheid en bescherming. Vanuit het watersysteembeheer heeft een
begroeide of onbegroeide natuuroever de voorkeur waar dit kan vanuit
veiligheidsoogpunt en niet leidt tot onacceptabele schade aan functies.
Is dit wel het geval, dan kan een oever verdedigd worden met systeem-
eigen materiaal, bijvoorbeeld zand uit de rivierbedding. Valt ook deze
mogelijkheid af, dan komt een oeververdediging in aanmerking uit ander
materiaal, die toch graduele overgangen van land naar water biedt en
mogelijkheden voor vestiging van plant en dier. Pas als dit allemaal niet
mogelijk is vanwege bijvoorbeeld sterke golf-aanvallen op de oevers
gecombineerd met weinig ruimte of bijvoorbeeld bij aanlegplaatsen voor
schepen, is een harde constructie nodig.

Soms vergen milieuvriendelijke oevers meer onderhoud dan civieltech-
nische met dezelfde verdedigende eigenschappen, vooral als men
begroeiing moet onderhouden. Dit wekt de indruk dat milieuvriendelijke
varianten duurder zijn. Men moet echter naar de totale kosten kijken. Een
vergelijking toont aan dat over het algemeen de verschillen gering zijn
(van veelal 10 procent tot soms 20 procent); meestal zijn milieuvriende-
lijke varianten bij kanalen goedkoper en bij andere wateren duurder,
maar ook het omgekeerde komt voor. Het Rijk zal de regeling voor
subsidie voor waterkeringen zodanig toepassen dat rekening wordt
gehouden met milieuvriendelijke constructies.

Tot 1997 staan 550 km oevers van rijksvaarwegen op het onderhouds-
programma: 270 km plus 97 kribben langs de grote rivieren en 280 km
langs kanalen. Van deze kribvakken en kanaaloevers heeft 85 procent
een functie voor de recreatie en 65 procent voor de natuur. In de daarop
volgende vijf jaar behoeven nog eens 840 km oevers onderhoud. Bij de
werkzaamheden aan deze oevers zal het ministerie van Verkeer en
Waterstaat een integrale benadering volgen en de multifunctionaliteit
van deze oevers zo veel mogelijk bevorderen. Omdat er in dit stadium
nog veel onbekendheid is met milieuvriendelijke verdedigingsmethoden
en ervaring moet worden opgedaan, wordt in de planperiode tijdelijk
rekening gehouden met een stijging van de kosten voor deze oevers.

De mogelijkheid om tussen land en water graduele overgangen te
creëren, is afhankelijk van de beschikbare ruimte. Langs de oevers moet
grond beschikbaar zijn of komen. Waterbeheerder en eigenaar van de
gronden langs de oevers dienen samen zorg te dragen voor een goede
inrichting en goed beheer van de oever. Oeververdedigingen die zijn
samengesteld uit landschap-ontsierende afvalmaterialen kunnen zo
worden voorkomen.

Bestrijdingsmiddelen en meststoffen die bewust of onbewust op
oevers en slootkanten worden gespoten, tasten niet alleen de flora en
fauna op de oevers zelf aan, maar komen ook in het watermilieu terecht.
Vooruitlopend op een algehele vermindering van het bestrijdingsmidde-
lengebruik, wordt er geen gebruik van gemaakt op slootkanten en oevers.

De inrichting van oevers van watersysteemtypen met verschillende
dynamiek, gebruiksintensiteit en bodem vereist steeds weer nieuwe
inventiviteit. Daarom gaan de proeven met allerlei materialen en inrich-
tingsmethoden door. Vooral waar het gaat om het aanslaan van vegetatie
en het gedrag van fauna, of de duurzaamheid van materialen, kunnen
proeven jaren vergen. De resultaten krijgen een brede verspreiding, zodat
ze overal in de praktijk kunnen worden benut. Dit gebeurt onder andere
door het opstellen van een handboek over milieuvriendelijke constructies
en het maken van een voorlichtingsfilm over oevers.
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Rivieroevers en plan Ooievaar
De oevers van rivieren zijn van nature een woelig gebied. Erosie en

sedimentatie horen bij deze omgeving. Bij hoge afvoeren werpt het water
hier vaak zand en slib op of neemt het dit weer mee. Ongestoord landge-
bruik is in deze zone onmogelijk. Vaak komen zeldzame planten voor die
alleen in dit gebied te vinden zijn. Op plaatsen waar veel zand terecht
komt, kan een rivierduinlandschap ontstaan. Er zijn dus genoeg redenen
om de rivier eigen ruimte te gunnen. Vooral langs de buitenbochten kan
de erosie echter zo ver gaan dat dijken worden bedreigd. Een milieu-
vriendelijke methode van oeververdediging is het regelmatig aanvullen of
opspuiten van de oever met zand uit de rivier ter plaatse. Zo nodig
worden bestaande kribben landinwaarts verlengd of strekdammen
aangelegd.

De uiterwaarden van grote en kleine rivieren bieden goede mogelijk-
heden voor ontwikkeling van natuur- en recreatie-assen (Natuurbe-
leidsplan18 en Vierde nota over de ruimtelijke ordening67). In de planpe-
riode zullen de eerste stappen worden gezet naar de ontwikkeling van de
uiterwaarden tot «groene assen» door Nederland. Door de rivier meer
speelruimte te geven en natuurontwikkeling in de uiterwaarden een
handje te helpen, kunnen veel elementen die vanouds bij het dynamische
rivierenlandschap behoren, weer terugkomen. De diversiteit aan typen
leefomgeving en bijbehorende planten en dieren zal toenemen.

De uiterwaarden gaan voor een groot deel weer nauwer bij de rivier
horen. Allerlei vroegere natuurlijke elementen en landschappen komen
dan weer tot ontwikkeling, zoals rivierstrangen, bloemrijke graslanden en
rivierbegeleidende bossen. In de planperiode stellen het Rijk en de
betrokken provincies een ontwikkelingsschets met bijbehorend actieplan
op. De natuurontwikkeling in de uiterwaarden krijgt gestalte in het nog
uit te brengen meerjarenprogramma Natuurbeleid en in het hierboven
genoemde actieplan. Zij leggen hun taken van te voren vast, bijvoorbeeld
in een convenant. Reeds geplande of in ontwikkeling zijnde projecten, te
weten langs de Waal ten oosten van Nijmegen (Gelderse Poort), het
gebied rond St. Andries, De Blaauwe Kamer bij Rhenen in de uiter-
waarden van de Nederrijn, gebieden van de uiterwaarden van de IJssel
tussen Deventer en Wijhe, en in het winterbed en de uiterwaarden van
de Maas en de Grensmaas, worden hierin opgenomen. De ontwikkelings-
mogelijkheden van .natuurwaarden in buitendijkse gebied, ook buiten
aangewezen natuurgebieden, zullen worden verkend. Door genoemde
nieuwe proefprojecten wordt er ervaring opgedaan. Een natuurlijker
riviersysteem vergt mogelijk op den duur minder onderhoud, waardoor
het beheer goedkoper kan worden.

Bestaande intensieve bedrijvigheid in de uiterwaarden dient naar
binnendijkse gronden te worden verplaatst zodra de kans zich voordoet,
bijvoorbeeld door het uit produktie nemen van landbouwgronden,
grondruil in het kader van de landinrichting of grondverkoop. De uiter-
waarden zijn uitstekend geschikt voor extensieve recreatie als wandelen,
vissen, strandrecreatie en waterrecreatie vanaf de strandjes en
kribvakken. Dit laatste geldt minder voor de Waal, vanwege de intensieve
scheepvaart op deze rivier. De functie hoofdtransportas met zesbaks-
duwvaart van de Waal is niet overal in overeenstemming met de functie
natuur op de oevers en in de uiterwaarden van deze rivier. Hier moet
worden gezocht naar oplossingen die rekening houden met beide
belangen.

In de planperiode wordt buiten de proefgebieden waar de gelegenheid
zich voordoet het grondgebruik in de uiterwaarden geëxtensiveerd.
Uitvoering gebeurt door aankoop, de regeling relatienotagebieden en de
bergboerenregeling. Ook het instrument van de landinrichting wordt
hiervoor benut.

Provincies en gemeenten verwerken het beleid om de uiterwaarden
extensiever te gebruiken, in hun ruimtelijke plannen.
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25 Bedreigde oever langs het Haringvliet

De zoete deltawateren en benedenrivieren.
Als gevolg van de waterhuishoudkundige ingrepen in het delta-gebied is
het regime veranderd. Door het verdwijnen van de getijbeweging in de
afgesloten zeearmen, hield de aanvoer van zand en slib naar de oever-
landen op. Bovendien concentreren de golfaanvallen zich nu langdurig op
één niveau, waardoor de oevers op veel plaatsen met soms tientallen
meters per jaar afkalven. Hierdoor verdwijnen buitendijkse gebieden met
hoge natuurwaarden in een snel tempo. De karakteristieke getijde-oever
met een zonering van biezen, riet en wilgen is op de meeste plaatsen

'verdwenen. Dit oeversysteem heeft zowel een hoge ecologische als een
economische waarde. Het biedt plaats aan zeldzame planten en dieren,
en riet, biezen en wilgetenen kunnen worden geoogst en verkocht. Het
oeververdedigingsplan voor het Volkerak/Zoommeer (65 km), Hollandsch
Diep/Haringvliet (23 km), de Biesbosch, Oude Maas en overige rivier-
takken (gezamenlijk circa 22 km) wordt in de planperiode afgerond.

IJsselmeergebied
In het IJsselmeergebied bestaat van de 570 km oever 410 km uit kale

dijken. Juist hier bestaat de mogelijkheid om de natuurfunctie van oevers
te combineren met recreatie. De oevers langs de meren in dit gebied zijn
potentieel van groot belang als migratieroute voor organismen en voor
een goed functioneren van het watersysteem. Zo bieden dicht begroeide
oevers schuil- en opgroeiplaatsen voor jonge snoeken. Deze roofvis kan
in de Randmeren bijdragen aan het in toom houden van de brasemstand.
Op geschikte plaatsen waar mogelijkheden zijn om budget-neutraal of
met geringe meerkosten oevers langs de meren in het IJsselmeergebied
te verondiepen (met vrijkomend zand uit de vaargeul of bij dijkver-
sterking), worden deze kansen benut. In 1994 is voor een proefproject in
dit gebied 2 miljoen gulden beschikbaar uit de opbrengst van de vaartui-
genbelasting. Een geschikte locatie hiervoor is bijvoorbeeld het Enkhui-
zerzand. Bestaande paaigebieden van gewenste vissoorten als snoek-
baars en baars dienen daarbij te worden ontzien.

Kanalen
De golven en zuiging die varende schepen veroorzaken, oefenen grote

kracht uit op oevers en maken over het algemeen een harde verdediging
van kanaaloevers noodzakelijk. Toch zijn constructies denkbaar die de
vestiging van planten en dieren mogelijk maken. Een veelbelovende
methode is de inrichting van een moerasachtige strook aan de landzijde
van de verharding. Door openingen in de verharding staat deze strook in
verbinding met het kanaalwater. Hoe meer ruimte, hoe breder de strook
en des te hoger de waarde van de natuur die zich daarin ontwikkelt.
Aansluiting bij nabijgelegen landschapselementen die op het water zijn
georiënteerd, doet natuurlijke corridors ontstaan waar planten en dieren
zich kunnen verplaatsen.

Kleinere wateren
Oevers van de kleinere wateren worden in het algemeen minder

aangetast dan die van de grotere wateren. Vaak kan hier worden volstaan
met een natuurlijke oeververdediging die bestaat uit stevige planten, in
de vorm van een goed doorwortelde rietkraag of een wilgenhaag. Toch
kan ook langs deze wateren een kunstmatige oeververdediging onont-
koombaar zijn. De constructies langs de grote wateren kunnen mogelijk
worden aangepast voor kleinere wateren. Andersom hebben constructies
die voor kleinere wateren zijn bedacht, gediend als inspiratiebron voor de
grotere inrichtingswerken.
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26 Zeedijk bekleed met milieuvriendelijke
materialen

- 2

27 Schor in het estuarium van de Wester-
schelde

Estuaria en zee
Op asfalt en basaltsteen van dijken kunnen slechts weinig planten en

dieren hechten. Het gebruik van deze materialen in de dijkbouw verarmt
de flora en fauna. Met de toepassing van beproefde en meer milieuvrien-
delijke materialen, zoals kalksteen en sommige betonstenen kan op
eenvoudige wijze de hardsubstraat-gemeenschap worden behouden.
Asfalteren van dijken dient op korte termijn te worden beperkt tot het
uiterst noodzakelijke en te worden vervangen door onderhoud waarbij
milieuvriendelijke materialen worden gebruikt.

Schorren, in het noorden kwelders genaamd, zijn de geleidelijke
overgangen van water naar land. Zij zijn dynamische en hoog-produk-
tieve biotopen, waarvan het bestaan van veel plant- en diersoorten af
hangt.

Ze behoren tot de zogenaamde «gouden randen» van de zee. Vanouds
zijn deze ingepolderd voor de landbouw. In deze eeuw heeft ook het
afsnijden van zeearmen tot een verdere areaalverkleining van deze
overgangszone geleid. Sinds 1930 is het areaal van circa 170 km2 terug-
gebracht tot circa 120 km2. Met de schorren verdwenen de vele hiermee
verbonden plant- en diersoorten.

Het resterende areaal zal verder afnemen door natuurlijke afslag en
stroomverleggingen, vaargeulverdiepingen en zandwinning. Een belang-
rijke maatregel voor het behoud van het huidige areaal is het met zand,
dat vrijkomt bij het onderhoud van de vaargeul, creëren van omstandig-
heden waarbij de opbouw van schorren mogelijk is.

De natuurlijke opbouw en afbraak van platen en slikken scheppen
leefomstandigheden voor planten en dieren die van deze open en zeer
dynamische milieus afhankelijk zijn. Sterns, plevieren, meeuwen en vele
steltlopers broeden in dit biotoop. Vastleggen en beschermen tegen
overstroming levert op korte termijn broedsucces, maar vergroot op de
lange termijn biotoopverlies door oprukkende begroeiing. Het wordt dan
noodzakelijk deze gebieden te beheren, waardoor de zelfregulering
afneemt. Nieuwe broedplaatsen en voedselgronden worden onvoldoende
benut, omdat voor de vogelkolonies de noodzaak ontbreekt daar naar uit
te wijken. Het actief verdedigen van oevers, anders dan uit oogpunt van
veiligheid of behoud en aanwas van het schorareaal, dient dan ook te
worden beëindigd.
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Zeegras terug in de Waddenzee

In Nederland komen de soorten groot en klein
zeegras voor. Klein zeegras groeit op platen en slikken,
groot zeegras in de geulen, permanent onder water.
Zeegrassen zijn vaatplanten, waarvan het blad een
lengte kan bereiken van 50 tot 150 centimeter. Hun
ecologische functie wordt hierdoor en door het
voorkomen in grote, dichtbegroeide velden bepaald. In
het vlakke landschap van platen en geulen ontstaat een
schakering in milieutypen die te vergelijken is met de
afwisseling van heide en bossen. Juist deze schakering
trekt dieren aan. De extra dimensie die zeegrasvelden
aan het (onder)waterlandschap toevoegen, is voor
slakken, inktvissen en vissen aantrekkelijk als schuil- en
vestigingsplaats. Anderzijds dient zeegras tot voedsel
voor vogels, zoals de rotgans en enkele eendesoorten.
Kortom, zeegrasvelden staan aan de basis van een
complete levensgemeenschap. Vroeger werd groot
zeegras geoogst en gedroogd gebruikt als vulling voor
kussens en matrassen. Dit gebruik van natuurlijke
materialen lijkt weer terug te keren, bijvoorbeeld voor
het maken van isolatieplaten.

Aan het begin van deze eeuw kwam zeegras over
grote oppervlakten in de Waddenzee voor. Na 1930
nam het areaal wereldwijd af door een ziekte. Alleen in
de Nederlandse Waddenzee trad daarna geen herstel
op. Het uitblijvend herstel lijkt veroorzaakt door een
complex van factoren, voortspruitend uit menselijk
handelen. Te denken valt aan het storten van haven
specie op Loswal Noord en de uitslag van zoet water uit
het IJsselmeer waardoor de slibconcentraties in het

water zijn verhoogd en de helderheid is verminderd, dej
door de afsluiting van de Zuiderzee toegenomen !
stroomsnelheden en getijverschillen, de door eutro- t
fiëring toegenomen groei van algen en zeegras-epifyteji
en het verdwijnen van epifyten grazende slakken door \
PCB's. Al deze veranderingen maken de Waddenzee !
ongeschikt voor zeegras. Momenteel is alieen nog groc[i
van zeegras mogelijk in een smalle zone juist boven del

laagwaterlijn. l
De vraag is hoe we zeegrassen met bijbehorende

Flora en fauna weer in de Waddenzee terug kunnen ;

krijgen. Naast saneringen van afvalstromen die moeten
dienen om de chemische milieucondities voor zeegras-
flora en -fauna optimaal te maken, zullen herstelmaat-
regelen de fysische en biologische omstandigheden
geschikt moeten maken. Vermindering van de
troebelheid van het water, een goede start door het
planten van zeegras op een aantal geschikte lokaties,
bescherming tegen mechanische beschadiging door
bijvoorbeeld de boomkor en schelpdiervisserij, zijn
maatregelen die in combinatie met sanering een kans
bieden voor het herstel van zeegrasvelden en -levens
gemeenschappen.

Herstel van zeegraslevensgemeenschappen is slechts
eén voorbeeld van de milieu-problematiek. Hoewel
omhuld door onzekerheden, niet in het minst door te
weinig kennis, biedt het samenspel van sanerings- en
herstelmaatregelen de grootste kans op een ecologisch
herstel van de Waddenzee.

28 Zeegrasmaaiers in de Waddenzee, begin
deze eeuw
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7.3.2 Pakket 8 Herstel watersystemen

• Einddoel:
- de morfologie, inrichting en het waterregime van de watersystemen

in Nederland bieden goede voorwaarden voor complete en
evenwichtig opgebouwde levensgemeenschappen en duurzaam
gebruik door de mens.

• Tussendoel 1995:
- de Nederlandse stroomgebieden van Rijn en Maas zijn passeerbaar

voor vissen en bieden doorgangsroutes naar kleinere wateren;
- de Randmeren van het Vossemeer tot en met het Nuldernauw, het

Volkerak/Zoommeer en de Binnenschelde zijn helder en bieden
groeimogelijkheden voor water-en oeverplanten. Restauratie van het
Gooimeer en Eemmeer is gestart;

- er is een betere zonering van activiteiten in de zoute wateren;
- er zijn circa zes regionale voorbeeldprojecten integraal waterbeheer

en circa tien regionale projecten gebiedsgerichte eutrofiëringsbe-
strijding gerealiseerd.

7.3.2.1 Waarom zijn de morfologie en het waterregime zo belangrijk?
De morfologie en het waterregime zijn voor een goed functionerend

ecosysteem even belangrijk als de kwaliteit van water, bodem en
sediment. Water en waterbodemkwaliteit kunnen geschikt zijn voor zalm;
wanneer echter de trekvis de rivier niet op kan zwemmen door allerlei
obstakels, of geen paaiplaatsen kan vinden, dan zal er in het jaar 2000
geen zalm kunnen zwemmen in de Rijn. Dit geldt niet alleen voor de
zalm, maar voor alle trekvissen.

Geen enkele stroomminnende vissoort komt in Nederland nog in grote
aantallen voor. Behalve de achteruitgang van de waterkwaliteit is het
verdwijnen van specifieke leefmilieus hiervan de oorzaak. Te lang is
alleen de waterafvoer het hoofddoel geweest van aanpassingen aan
beken. Veel stromende kleinere wateren zijn genormaliseerd. Als gevolg
van dalingen van de grondwaterstand vallen beken steeds vaker en
langer droog. Voor herstel van de natuurlijke diversiteit van de Neder-
landse watersystemen -een onderdeel van het landelijke streefbeeld- zijn,
naast verbetering van de waterkwaliteit, het herstel van een natuurlijk
waterregime en het herstel van leefmilieus voor planten en dieren
belangrijke voorwaarden.

7.3.2.2 Waarom ingrijpen in het ecosysteem?
De levensgemeenschappen van voedselrijke meren en plassen waren

tot de jaren zestig gevarieerder en stabieler dan nu. In een brede zone
langs het water groeiden allerlei water- en oeverplanten. Er leefden
vissoorten die helder water nodig hebben (snoek, kroeskarper, ruisvoorn,
zeelt, baars).

De levensgemeenschappen in de meren en plassen zijn door het hoge
aanbod aan voedingsstoffen en andere verontreiniging sterk verarmd.
Het water is troebel door algen, zwevend dood organisch materiaal en
slib; ondergedoken waterplanten zijn verdwenen en daarmee de variatie
in het onderwatermilieu. De brasem is momenteel de dominante soort in
plassen en meren («verbraseming»). Door zijn fourageerwijze, nl.
wroeten in de bodem en wegvangen van watervlooien, die op hun beurt
fourageren op algen, houdt hij de troebelheid in stand.

De ecosystemen van de geëutrofieerde plassen en meren zijn volledig
uit evenwicht en herstellen zich niet meer spontaan. Verbetering van de
waterkwaliteit is een eerste vereiste. Daarnaast kan door actief ingrijpen
het ecosysteem over een drempel worden geduwd. Een vorm van
ingrijpen is bijvoorbeeld het wegvangen van brasem.

Als er weer genoeg roofvissen als snoek in het systeem aanwezig zijn,
draagt dit bij tot het in toom houden van de brasemstand.
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BARRIÈRES VOOR VISTREK IN RIJKSWATEREN

Legenda

• • Barrière

Figuur 7.S

Sluizen, sluwen en dammen zijn onmisbare barrières ten behoeve
van peilbeheer en de strijd tegen het water, maar vormen minder
welkome fysieke en - vanwege de plotselinge zoet-zoutovergangen
- chemische barrières voor vissen die jaarlijks de rivier op trekken.
Deze barrières zijn op de kaart aangegeven voorzover zij zich
bevinden in de rijkswateren.
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29 Vistrap in de Neerbeek

Daarvoor zijn gebieden met voldoende waterplanten als paai- en
schuilplaatsen wel een vereiste. Deze gebieden zijn de ondiepe gedeelten
en geleidelijk oplopende oevers. De morfologie van het waterbekken
speelt dus een belangrijke rol.

Het zeegrasareaal in de Waddenzee is door een complex van factoren
verdwenen. De achteruitgang vond in de jaren dertig plaats en was
wereldwijd. In tegenstelling tot elders heeft in de Nederlandse
Waddenzee geen herstel plaats gevonden door een combinatie van hoge
slib-troebelheid, eutrofiëring, vervuiling en veranderingen in de stroming.
Herstel is mogelijk door een combinatie van emissie- en beheersmaatre-
gelen. Actief inplanten van zeegras op beperkte schaal zal dit proces
versnellen. Zeegras legt slib vast en verlaagt daardoor de troebelheid.
Zeegras creëert op deze wijze zelf de voorwaarden voor herstel.

Aanplant van enkele kernen van waaruit verspreiding plaatsvindt, kan
de negatieve spiraal doorbreken. Hiervoor zijn ook andere troebelheids-
verlagende maatregelen nodig. Dit zijn: storten van onderhoudsslib uit
vaargeulen in de winter en in sedimentatiegebieden, zandwinning in de
Noordzee in plaats van de Waddenzee, en aanleggen van sedimentatie-
bevorderende voorzieningen.

Als plant- of diersoorten in Nederland geheel of bijna zijn uitgestorven,
is actief ingrijpen noodzakelijk om terugkeer of herstel te bewerkstel-
ligen. Soorten als otter, zeehond, zalm en steur herstellen zich niet
vanzelf. Deze moeten gedurende enkele jaren worden uitgezet en via de
bestaande wetgeving beschermd. De taak van de waterbeheerder
beperkt zich in dit geval tot het scheppen van de voorwaarden waaronder
soorten kunnen terugkeren en zich kunnen handhaven, en tot het
ingrijpen in het ecosysteem als dit het functioneren van het water-
systeem zelf verbetert. Samenwerking met onder meer de visstandbe-
heerder is noodzakelijk.

7.3.2.3 Toelichting op doelen en maatregelen
De tien barrière-vormende stuwen in het Nederlandse Rijn- en

Maassysteem en in de Overijsselsche Vecht zijn in 1995 voorzien van
vispassages. Zijrivieren en zijbeken zijn dan eveneens passeerbaar.

Het Rijnactieplan14 omvat naast maatregelen ter verbetering van de
waterkwaliteit ook andere maatregelen ten behoeve van het ecosysteem.
Een van de doelen is «zalm terug in de Rijn in 2000». Dit betekent dat
vóór die tijd niet alleen het water en de bodem voldoende schoon
moeten zijn, maar ook dat de zalm de Rijn moet kunnen op- en
afzwemmen en paaiplaatsen stroomopwaarts moet kunnen bereiken. De
morfologie van de Rijn is dan weer geschikt voor de zalm en impliciet
ook voor alle trekvissen. Om de gehele Nederlandse Rijn passeerbaar te
maken voor vissen worden in de Nederrijn drie vispassages aangelegd.
Hierdoor kunnen zalmachtigen naar Duitsland trekken en is er de
mogelijkheid voor vistrek naar beekjes in het zuidelijke deel van de
Veluwe, en in de Achterhoek via de Oude IJssel. Ook barrières in kleine
rivieren en beken dienen hiervoor passeerbaar te worden gemaakt. De
Overijsselse Vecht kan eveneens een goede doortrekroute zijn naar
stroomopwaarts gelegen paaiplaatsen. De werkzaamheden om deze
rivier passeerbaar te maken, gaan door en worden voltooid in de planpe-
riode. Als er in 2000 een levensvatbare zalmpopulatie in de Rijn moet
kunnen zwemmen, is 1995 een goed streefjaar voor volledige passeer-
baarheid van deze rivier.

Ook de Maas kan een goede doortrekroute zijn voor trekvissen. In deze
rivier vormen zeven stuwen even zovele barrières. Vispassages bij Lith en
Linne worden in 1989 aangelegd tijdens werkzaamheden aan de stuwen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 250, nrs. 1-2 205



Het streven is een passeerbare Maas tot en met Borgharen in 1995. Een
logische volgorde is om vanuit de monding verder stroomopwaarts te
gaan. Voor zalmachtigen als zeeforel liggen paai- en opgroeigebieden in
de Swalm en Neerbeek. Deze zijn bereikbaar als de vier stuwen in de
zijbeken passeerbaar worden gemaakt voor vissen. Ook het boven-
stroomse deel van de Dommel kan goed als paai- en opgroeigebied
dienen voor zalmachtigen. Pas bovenstrooms van Roermond liggen de
zijrivieren en beken met een grindbedding, wat essentieel is voor onder
andere de zalm. Met het passeerbaar maken van de stuw bij Borgharen
zijn de stroomgebieden van de Ourthe en Amblève in België bereikbaar.

Het stuwbeheer bij Borgharen wordt zodanig aangepast dat de
onnatuurlijke debietfluctuaties, veroorzaakt door de waterkrachtcentrale
bij Lixhe in België, worden afgezwakt. Ook dit zal de passeerbaarheid van
de Grensmaas voor vissen bevorderen.

Waterkrachtcentrales dienen niet alleen passages aan te brengen voor
stroomop- en afwaarts trekkende vissen, maar ook voorzieningen te
treffen om te voorkomen dat vissen in de centrales geraken. Ook gewone
elektriciteitscentrales dienen maatregelen te treffen om de fuikwerking
van de koelwateruitlaten tegen te gaan.

In deze eeuw is het aantal natuurlijke overgangen van rivieren naar zee
afgenomen van circa dertien tot drie. Hierdoor verdwenen de brakwater-
levensgemeenschappen, evenals trekkende dieren als steur, zalm,
driedoornige stekelbaars, elft, fint en houting. Volgens recente studies
zijn de effecten mogelijk verstrekkender dan tot voor kort werd gedacht.
Brakwaterzones zijn natuurlijke mengzones van zoet en zout water. Het
afdammen van estuaria en het stootsgewijs spuien van zoet water op zee
geven mogelijk een geringere verspreiding in zee van zoet water, stoffen
en slib, zodat zoeter, troebeler en vuiler water direct onder de kust en in
de Waddenzee wordt aangetroffen. Deze waterloopkundige processen
zijn mogelijk enkele van de oorzaken van grootschalige veranderingen in
de levensgemeenschap van de kustzone en in het Waddengebied.

Voor de terugkeer van de zalm en andere trekvissen in de Rijn en voor
betere condities in de kustzone en de Wadden zijn voorzieningen nodig
voor een meer natuurlijke menging van zoet en zout water. Bij de Haring-
vlietsluizen wordt stootsgewijs zoetwater gespuid. Daarom en vanwege
ontwikkelingen in het Noordelijke Deltabekken bij ongewijzigd beleid
(toename baggerwerk, verhoging van waterstanden door verondieping)
zal een nader onderzoek plaatsvinden naar de vóór- en nadelen van een
ander spuiregime, met als uiterste mogelijkheid het gebruik van de
sluizen als stormvloedkering.

Naar verwachting worden binnen de planperiode werkzaamheden
uitgevoerd aan de zeesluizen bij Umuiden en aan de Oranjesluizen. Het
Noordzeekanaal vormt een geleidelijke zoet-zout-overgang tussen de zee
en het IJsselmeer. Uit een onderzoek door TNO is gebleken dat het
Noordzeekanaal een belangrijke passage kan zijn voor aal, zalm en
zeeforel. Bij werkzaamheden zal aan de passeerbaarheid van de sluizen
voor deze vissoorten aandacht worden besteed.

Behalve het Haringvliet en Noordzeekanaal zijn ook het Noordhollands
kanaal, IJsselmeer, Van Harinxmakanaal, Lauwersmeer en Eemskanaal
van belang voor de trek van glasaal, schieraal en salmoniden. Daarom
dient ook van deze wateren het spuiregime naar zee te worden
afgestemd op vistrek. Bij eventuele renovatie van de sluizen in de
Afsluitdijk, dient aandacht te worden besteed aan de passagemogelijk-
heden voor vissen.

Diverse diersoorten, bijvoorbeeld vogels die op droogvallende platen
fourageren en zeehonden, zijn gevoelig voor verstoring. Daarom worden
in diverse gebieden rustverstorende activiteiten gedurende een deel van
het jaar (broed- en zoogtijd) of het gehele jaar door geweerd. Het
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aanwijzen van deze gebieden gebeurt door de daarvoor verantwoorde-
lijke instanties in overleg met de waterbeheerders en de gebruikers.
Uitwerking vindt plaats in de beheersplannen.

Bij het realiseren van de ecologische hoofdas die diagonaal van
zuid-west naar noord-oost door laag-Nederland loopt (Natuurbe-
leidsplan18), komt in de planperiode de nadruk te liggen op herstel en
inrichting van kerngebieden. Onderzoek heeft uitgewezen dat het bij
deze zone, in tegenstelling tot de rivieras, vooral gaat om aparte elkaar
deels overlappende leefgebieden en niet zozeer om één doorlopende
zone. De Randmeren en de zoete deltawateren zijn dergelijke kernge-
bieden. Zij zijn voorbeeldgebieden voor gebiedsgerichte eutrofiëringsbe-
strijding in grotere rijkswateren.

De Randmeren hebben nu eutrofiëringsproblemen, die nadelig zijn
voor recreatie en natuur. Via gebiedsgerichte maatregelen worden deze
problemen aangepakt. Dit gebeurt door het lokaal terugdringen van
emissies van voedingsstoffen, een actief visstandbeheer en het
doorspoelen met water uit Flevoland. Het in 1987 zoet geworden
Volkerak/Zoommeer biedt de kans om door actief biologisch beheer en
gebiedsgerichte maatregelen eutrofiëringsverschijnselen te voorkómen.
Het is de eerste zomer helder gebleven. De oorzaak is het ontbreken van
witvis, waardoor er grote aantallen watervlooien voorkomen die de algen-
stand laag houden. Wil dit zo blijven, dan moet actief in het ecosysteem
worden ingegrepen. Om een goede oeverontwikkeling op gang te
brengen, worden diverse soorten water- en oeverplanten uitgezet.
Driehoeksmosselen zijn een belangrijke begrazingsfactor van algen en
zwevende stof. In het Volkerak/Zoommeer worden hiermee proeven
gedaan. Mogelijk is actief visbeheer in de toekomst nodig. Het totaal aan
maatregelen zal het watersysteem in evenwicht brengen en houden.
Einddoel is een watersysteem dat met zo weinig mogelijk ingrijpen
zichzelf in stand houdt op een gewenst niveau. In de Binnenschelde
zullen door gebiedsgerichte maatregelen eutrofiëringsverschijnselen
worden bestreden. Mogelijke maatregelen zijn actief biologisch beheer
en defosfatering van het inlaatwater.

De regionale voorbeeldgebieden eutrofiëringsbestrijding functioneren
ook als kerngebieden binnen de ecologische hoofdas.

Voorts is de aanleg van doorlopende milieuvriendelijke oevers van
groot belang als ecologische infrastructuur (zie pakket 7 Oevers en
buitendijkse gebieden). In de planperiode gaan de regionale projecten
gebiedsgerichte eutrofiëringsbestrijding door. Per jaar zal het Rijk een
bedrag van 5 miljoen gulden beschikbaar stellen voor investerings- en
voorbereidingskosten, waarbij de rijksbijdrage gebonden zal zijn aan een
maximum bedrag, ter grootte van 50 procent van de subsidiabele kosten.
Uitgaande van deze regeling zal in totaal voor circa 50 miljoen gulden
aan gebiedsgerichte maatregelen gerealiseerd kunnen worden. Naar
verwachting kunnen hiervoor in een tiental gebieden herstelplannen
worden uitgevoerd. Aanleg van helofyten-filters is een mogelijke
maatregel tegen eutrofiëring (Vierde nota over de ruimtelijke ordening67).
De effectiviteit hiervan dient te worden onderzocht. Een veelbelovende
methode om de afgifte van fosfaat door het bodemslib te reduceren is
de zogenaamde actieve fosfor-fixatie. In proefprojecten zal deze
methode in de praktijk worden uitgeprobeerd.

De bestrijding van eutrofiëring in de binnenwateren gebeurt tot nu toe
vooral via het terugdringen van fosfaat-emissies. In de planperiode zal de
rol van stikstof in eutrofiëringsproblemen nader worden onderzocht.

Uitgangspunt voor het toepassen van actief biologisch beheer zal zijn
dat de te nemen maatregelen perspectief bieden voor een beter functio-
neren van het systeem met een zichtbaar rendement voor alle betrokken
partijen. In Nederland zijn de verantwoordelijkheden voor waterbeheer en
visstandbeheer gescheiden. Bestrijding van de overmatige algengroei via
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de weg van het visstandbeheer is alleen mogelijk indien de betrokken
partijen instemmen.

De watersysteemaanpak krijgt een extra stimulans door subsidiëring
van regionale voorbeeldprojecten. Vergelijkbaar met de voorbeeldpro-
jecten eutrofiëringsbestrijding geeft het Rijk een bijdrage ter grootte van
50 procent van de investerings- en voorbereidingskosten. Hiervoor is
vanaf 1992 5 miljoen gulden per jaar beschikbaar. Deze regeling kan
onder andere worden gebruikt voor de realisering van de specifieke
functies van regionale wateren, die genoemd zijn in paragraaf 4.2.3.

Zowel in de Vierde nota over de ruimtelijke ordening als in het Natuur-
beleidsplan wordt ingegaan op de aanleg van een randmeer bij de
Noordoostpolder. Dit randmeer zou een geohydrologisch buffergebied
kunnen vormen tussen de Noordoostpolder en de natuurgebieden in
noord-west-Overijssel en tevens onderdeel kunnen uitmaken van de
recreatieve vaarverbinding Blokzijl-Lemmer.

In nauw overleg met de provincie Overijssel zullen deze maatregelen
nader worden onderzocht.

Als de omgeving geschikt is voor terugkeer van bepaalde plant- en
diersoorten, betekent dit nog niet dat ze vanzelf terugkomen. Tijdelijke,
actieve ondersteunende maatregelen zijn nodig voor de terugkeer van
deze soorten binnen een afzienbare termijn.

Zo is bijvoorbeeld voor de terugkeer van de trekvissen het kweken en
uitzetten noodzakelijk om een kern op te bouwen waaruit de populatie
zelfstandig uitgroeit.

Al deze maatregelen vallen echter niet onder de taak van de waterbe-
heerder.
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7.4 Scherm 3 Geleiding gebruik

7.4.1 Pakket 9 Wateraanvoer

• Einddoel:
- via de aanwezige infrastructuur voor transport en voorraadvorming,

is er onder normale omstandigheden, waar dat mogelijk, rendabel en
ecologisch verantwoord is, voldoende aanbod van water van
voldoende kwaliteit, waar zorgvuldig gebruik van wordt gemaakt.
Onder afwijkende omstandigheden geldt een aangepaste verdeling
van het beschikbare water, op basis van afweging van de betrokken
belangen.

• Tussendoel 1995:
- idem einddoel.

7.4.1.1 Algemeen
In het kader van de voor deze nota uitgevoerde beleidsanalyse voor de

waterhuishouding is de waterverdeling over Nederland opnieuw bekeken
aan de hand van de nieuwste inzichten met betrekking tot de prognoses
van de toekomstige waterbehoeften van land- en tuinbouw en de drink-
en industriewatervoorziening. Hierbij is tevens uitgegaan van de laatste
inzichten betreffende de toekomstige ontwikkelingen in de landbouw,
zoals deze zijn weergegeven in de Structuurnota Landbouw17, uitge-
bracht in 1989. Bij de analyses zijn ook de belangen van de sectoren
scheepvaart en elektriciteitsvoorziening betrokken. Daarnaast zijn de
belangen van natuur en milieu volwaardig in de afweging betrokken.

De conclusie uit de analyses is dat wat betreft de wateraanvoer het in
de tweede Nota waterhuishouding40 geformuleerde beleid vrijwel volledig
kan worden voortgezet. Op een aantal ondergeschikte punten is dit niet
het geval, zoals bijvoorbeeld het Merwedekanaal, dat volgens de
nieuwste inzichten geen functie heeft voor de doorvoer van water in het
waterhuishoudkundig hoofdsysteem. De aanpassing van het kanaal voor
de vergroting van de doorvoer van water met 39 m3/s is voor
onbepaalde tijd uitgesteld en het kanaal maakt geen deel meer uit van
het waterhuishoudkundig hoofdsysteem.

In de tweede Nota waterhuishouding40 werd nog een sterke groei
voorzien van de beregening van landbouwgronden. De beregening is
echter minder sterk toegenomen, met name omdat de verwachtingen te
hoog gespannen waren en de rentabiliteit negatief is. De watervoorzie-
ningsproblemen, waarmee in de tweede Nota Waterhuishouding
rekening werd gehouden, zijn daarom nu minder groot. Lokaal kunnen
zich echter wel problemen met de watervoorziening voordoen.

Om te kunnen voldoen aan de behoefte aan water dient er voldoende
aanbod van kwalitatief goed water te zijn en voldoende mogelijkheden
voor transport en voorraadvorming. In schaarste situaties dient het water
op een verantwoorde wijze te worden verdeeld en wordt een zorgvuldig
gebruik van het water nagestreefd.

Het aangevoerde water is bestemd voor primair op het menselijk
gebruik gerichte belangen (agrarische sector, elektriciteitsproduktie,
huishoudens, industrie en dienstverlenende sector, scheepvaart, visserij,
waterrecreatie) en voor natuur, bos en landschap.

De wateren die tot het waterhuishoudkundig hoofdsysteem behoren,
zijn van wezenlijk belang voor de aanvoer van water. De belangrijkste
aanvoer vindt plaats via de Rijn. De verdeling van het via deze rivier
aangevoerde water over de Waal en het Pannerdensch kanaal en verder
benedenstrooms over de Nederrijn en de IJssel kan worden beïnvloed
door stuwen in de Nederrijn te Driel, Amerongen en Hagestein.
Ongestuwd wordt circa 2/3 van de Rijnafvoer te Lobith via de Waal,
circa 2/9 via de Nederrijn en circa 1/9 via de IJssel afgevoerd.
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WATERAANVOER
PERCENTAGE WATERAANVOER T.O.V. HET AANWEZIGE WATER IN EEN DROGE PERIODE VAN 10 DAGEN

DROGE PERIODE IN EEN GEMIDDELD JAAR

Legenda

DROGE PERIODE IN EEN EXTREEM DROOG JAAR

Legenda

Figuur 7.9

tn droge perioden wordt in het landelijk gebied water uit het waterhuishoudkundig hoofdsysteem ingelaten om het waterpeil te kunnen
handhaven. De bovenste kaart laat zien dat in een droge periode van tien dagen een kleiner of groter percentage nieuw water wordt toege-
voegd aan het ter plaatse reeds aanwezige water. De onderste kaart iilustreert, dat dit percentage in een extreem droog jaar aanmerkelijk
hoger kan zijn. In een aantal gebieden hebben dergelijke hoge aanvoerpercentages nadelige gevolgen voor het functioneren van het lokale
aquatische ecosysteem.
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Bij lage afvoeren (minder dan 1400 m3/s bij Lobith) wordt de Nederrijn
- Lek gestuwd, vooral ten gunste van de afvoer via de IJssel en in
mindere mate de Waal. Bij een afvoer van meer dan 1400 m3/s bij
Lobith, worden de stuwen in de Nederrijn geleidelijk getrokken en neemt
de afvoer op de Nederrijn toe, terwijl de afvoer op de IJssel wordt
gehandhaafd op 285 m3/s. Bij een afvoer van meer dan 2300 m3/s bij
Lobith, is de stuw in de Nederrijn geheel getrokken en vindt een onbeïn-
vloede afvoerverdeling plaats. Is de afvoer bij Lobith meer dan 3000
m3/s, dan worden ook de stuwen bij Amerongen en Hagestein getrokken.

De extra afvoer van de IJssel komt de watervoorziening van het IJssel-
meergebied ten goede, terwijl door de extra afvoer op de IJssel en de
Waal meer vaardiepte voor de scheepvaart aanwezig is.

Toevoer van water uit het zoete deel van het waterhuishoudkundig
hoofdsysteem naar alle landbouwgebieden in Nederland is niet mogelijk.
Transportmogelijkheden naar de Waddeneilanden, Walcheren, Noord-
Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en grote delen van hoog-Nederland
ontbreken. Nu het Zoommeer is gerealiseerd, kunnen technisch gezien
Noord- en Zuid-Beveland, Walcheren, Tholen, St. Philipsland en
Schouwen-Duiveland van water worden voorzien.

De grootste onttrekkingspunten aan het landelijk waterhuishoudkundig
hoofdsysteem ten behoeve van de regionale systemen zijn gelegen langs
het IJsselmeer en Markermeer, de IJssel, de Hollandsche IJssel, het
Amsterdam-Rijnkanaal en de Maas bij Maastricht en Panheel.

Uit het IJsselmeer kunnen belangrijke hoeveelheden water worden
onttrokken bij Lemmer, Tacozijl en Staveren voor de watervoorziening
van Friesland en Groningen. Te Andijk wordt water onttrokken voor de
drinkwatervoorziening van Noord-Holland. Ten behoeve van Drenthe
vindt wateraanvoer plaats uit het Zwartewater en Zwartemeer via het
Meppelerdiep.

Uit het Markermeer kunnen belangrijke hoeveelheden worden
onttrokken te Lutje-Schardam en Monnikendam ten behoeve van de
Schermerboezem.

Uit de IJssel vinden onttrekkingen plaats bij Dieren voor het oostelijk
deel van de Veluwe en bij Eefde en Deventer voor delen van Overijssel,
Gelderland en Drenthe.

Aan de Hollandsche IJssel kan bij Gouda water worden onttrokken
voor Rijnland, Schieland en Delfland en in geringere mate tevens voor
Schieland.

Aan het Amsterdam-Rijnkanaal wordt water onttrokken onder andere
voor Amstelland en voor Rijnland en Delfland. Dit laatste vooral in
perioden dat de Hollandsche IJssel is verzilt.

Uit de Maas wordt bij Maastricht water (minimaal 10 m3/s) naar de
Zuid-Willemsvaart gevoerd. Een deel daarvan (8 m3/s) wordt in België
benut. Het overige deel (minimaal 2 m3/s) wordt bij Lozen in het Neder-
landse deel van de Zuid-Willemsvaart en de overige Brabantse kanalen
ingelaten. Bij Panheel wordt 6 m3/s aan de Maas onttrokken voor de
voeding van het kanaal Wessem-Nederweert.

Ook vanuit de regionale systemen kunnen niet alle gebieden in de
regio van zoet water worden voorzien. Met name is dit het geval voor de
meeste hooggelegen gebieden in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-
Brabant en Limburg.

De kaart geeft aan in welke mate in een 10 procent droog jaar de
verschillende gebieden in Nederland van zoet water uit de Rijn worden
voorzien. Vooral bij perioden met een gering aanbod van water kan bij de
toedeling van water aan de belanghebbenden in sommige gevallen niet
aan de gezamenlijke vraag worden voldaan. Deze situatie heeft zich voor
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het laatst in sterke mate voorgedaan in 1976. In die situatie ontstaat een
keuzeprobleem.

Voor het beheer van de regionale wateren betekent dit een afweging
tussen de wensen van de belangen die in de regio spelen, zoals
landbouw en natuurbehoud. Voor het beheer van het waterhuishoud-
kundig hoofdsysteem houdt het keuzeprobleem een afweging in tussen
de wensen van de regio's enerzijds en belangen rechtstreeks verbonden
met deze wateren anderzijds, zoals de ecologie, de visserij, de scheep-
vaart, de drinkwatervoorziening en de koelwatervoorziening. Afstemming
is nodig met het beleid en beheer van de regionale waterbeheerders.

Voor de land- en tuinbouw is de verzilting van het water het belang-
rijkste kwaliteitsprobleem. Bepalend hiervoor is meestal het chloridege-
halte. Dit wordt voor een belangrijk deel bepaald door plaatselijke
omstandigheden (zoute kwel en/of zoutindringing bij schutsluizen). De
zoutlast via de Rijn is de tweede omvangrijke bron.

7.4.1.2 Beleid tot 1995
Het beleid is er op gericht voldoende water van voldoende kwaliteit

beschikbaar te doen zijn. Dit houdt echter niet in dat te allen tijde, op
iedere plaats aan alle behoeften moet worden voldaan. De kosten van
het treffen van voorzieningen om dit te verwezenlijken - als het al
mogelijk zou zijn - zouden niet opwegen tegen de baten. Ook een
negatieve beïnvloeding van bepaalde belangen, zoals natuur, recreatie en
landschap kan reden zijn om niet of niet volledig aan de wensen te
voldoen.

Aanpassing infrastructuur
Uit de uitgevoerde beleidsanalyse64 blijkt dat, conform de conclusies

uit de tweede Nota waterhuishouding, grootschalige ingrepen in het
waterhuishoudkundig hoofdsysteem niet zinvol zijn. De in de tweede
Nota waterhuishouding voorziene aanpassing van het Merwedekanaal
voor de vergroting van de doorvoer van water is gezien de hoge kosten,
afgezet tegen te geringe baten, voor onbepaalde tijd uitgesteld. Een
beperkte aanpassing, ten behoeve van de doorvoer van 5 a 10 m3/s, kan
tegen geringe kosten worden gerealiseerd.

Het doorspoelen van het Markermeer in het zomerhalfjaar, in het kader
van de bestrijding van de verzilting in Noord-Holland, zal worden geopti-
maliseerd.

Op lokaal en regionaal niveau dient te worden nagegaan in hoeverre
aanvoer van oppervlaktewater een alternatief kan zijn voor grondwater.
Onder normale omstandigheden is er voldoende oppervlaktewater
beschikbaar, zodat de verdeling weinig problemen zal opleveren. Door de
toenemende vraag naar landbouwwater ontstaat behoefte aan een
aanvullende watervoorziening uit het oppervlaktewater. Hiertoe zijn een
aantal wateraanvoerplannen bestudeerd, waarmee het areaal landbouw-
gronden dat voorzien kan worden met oppervlaktewater, zou kunnen
worden uitgebreid.

Deze wateraanvoerplannen zijn globaal geanalyseerd in de voor deze
nota uitgevoerde beleidsanalyse. Uit deze analyse blijkt dat de meeste
plannen met uitbreiding van beregening uit oppervlaktewater macro-
economisch gezien niet rendabel zijn. Het betreft hier de plannen Maas-
en Diezepolders, Over-Betuwe-oost en Dongestroom. Van een paar
plannen, Bussemer-Voorst, de Aa, Maaskantpolders en de Dommel, waar
alleen extra infiltratie plaatsvindt, is een positief rendement te
verwachten. Daarnaast dienen de wateraanvoerplannen te worden beoor-
deeld op hun ecologische aspecten. Zo zal de aanvoer van extra water
een posief effect hebben op de terrestrische natuur door verhoogde
grondwaterstanden in voorjaar en zomer. De aanvoer van water zal
daarentegen veelal een negatief effect hebben op de aquatische natuur,
zoals waterplanten, oeverbegroeiing en waterdieren.
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Een nadere afweging ten aanzien van de wateraanvoerplannen zal
plaatsvinden in de provinciale waterhuishoudingsplannen. Hierbij dient
uitgegaan te worden van de volgende criteria:
- de wateraanvoer dient een positief economisch rendement te

hebben;
- door de wateraanvoer mag er geen risico bestaan voor aantasting

van karakteristieke natuurwaarden in de regionale aquatische en
terrestrische systemen.

Ter verkleining van de vaardieptebeperking voor de scheepvaart op de
gestuwde Maas, wordt een verhoging van het peil op de stuwpanden
met 20 cm doorgevoerd. Plaatselijk leidt dit tot aanpassing van de kades,
inlaatwerken, oeververdediging en onderdelen van kunstwerken. De
kosten hiervoor bedragen circa 15 miljoen gulden.

Sluiten waterakkoorden
De te sluiten waterakkoorden zijn niet slechts op het waterkwantiteits-

beheer gericht, maar op de aan- en afvoer van water in het belang van
de waterhuishouding in volle omvang.

Op basis van de Wet op de waterhuishouding heeft het Rijk voor
oppervlaktewateren deel uitmakend van het waterhuishoudkundig hoofd-
systeem of daarmee in open verbinding staand, bij Algemene Maatregel
van Bestuur (de Uitvoeringsregeling waterhuishouding) elf gevallen
aangewezen waarvoor de verplichting tot vaststelling van een waterak-
koord van kracht wordt met ingang van 1 januari 1991; dit laat onverlet
de bevoegdheid van partijen om eerder een waterakkoord vast te stellen.
Voor de overige wateren vindt de aanwijzing plaats bij een door Provin-
ciale Staten vast te stellen verordening. Indien een kwantiteitsbeheerder
niet tevens kwaliteitsbeheerder is, neemt ook de kwaliteitsbeheerder aan
het waterakkoord deel. Voorts kan een ander openbaar gezag (zoals de
vaarwegbeheerder) dat een waterstaatkundige taak vervult, die niet door
de kwantiteitsbeheerder wordt vervuld, worden uitgenodigd aan het
waterakkoord deel te nemen.

Een waterakkoord dient te worden afgesloten als de onderlinge wissel-
werking en afhankelijkheid tussen twee of meer oppervlaktewateren
groot is. Indien aan een waterakkoord een beheerder deelneemt die
water aanvoert om het geheel of gedeeltelijk door te voeren naar door
anderen beheerd oppervlaktewater, ligt het voor de hand dat ook die
andere waterbeheerders aan het akkoord deelnemen. Denkbaar is een
akkoord waaraan alle beheerders deelnemen die verantwoordelijk zijn
voor een gehele keten van aanvoer- en doorvoerrelaties. Hetzelfde geldt
voor een keten ten behoeve van de afvoer van overtollig water.

Een waterakkoord bevat bepalingen over de wijze waarop de
beheerders de af- en aanvoer van water ten opzichte van elkaar in het
belang van de waterhuishouding regelen, onder normale omstandig-
heden, in droge tijden en in tijden van wateroverlast. Bij het stellen van
deze bepalingen wordt rekening gehouden met de beheersplannen die
van toepassing zijn op de oppervlaktewateren waarop het waterakkoord
betrekking heeft.

Het beheer in droge perioden
In droge perioden kunnen zich omstandigheden voordoen dat niet kan

worden voldaan aan ieders wens. Het tijdstip waarop en de frequentie en
mate waarin dit voorkomt, is niet voor iedere plaats in Nederland gelijk.
In het volgende worden globale uitgangspunten voor de nodige afweging
geschetst, die in de provinciale waterhuishoudingsplannen en in de
beheersplannen verder moeten worden uitgewerkt.

Als eerste benadering bij het afwegingsproces kan voor een aantal
belangen de maatschappelijke schade in financieel-economische zin
worden bepaald. Bijvoorbeeld de elektriciteitsbedrijven die de benodigde
elektriciteit tegen hogere kosten elders of met inschakeling van
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koeltorens kunnen opwekken; de scheepvaart, die door het inzetten van
meer schepen ook bij laag water het benodigde transport kan verzorgen;
de agrarische sector, die bij droogte en bij onvoldoende kwaliteit van het
water (hoog zoutgehalte) een verminderde opbrengst heeft.

Daarnaast zijn er belangen die niet of slechts ten dele in financieel-
economische zin kunnen worden gewaardeerd. Dit geldt met name voor
natuur en landschap. Deze belangen moeten eveneens worden meege-
wogen, zij het dat een eenvoudige vergelijking met de eerder genoemde
belangen niet mogelijk is. De ecosystemen zijn in het algemeen ingesteld
op beperkte, van nature voorkomende fluctuaties. Door het beheer onder
afwijkende omstandigheden komen daar extra veranderingen bij. De
ecosystemen kunnen zich hierop niet of nauwelijks instellen. Aquatische
en (semi)terrestrische ecosystemen kunnen kwetsbaar zijn voor de inlaat
van systeemvreemd water. Bij de keuze van de maatregelen zal hiermee
rekening gehouden moeten worden. Van geval tot geval moet worden
bekeken hoe zwaar dit moet wegen.

De mate waarin belangen op min of meer plotseling optredende
schaarste kunnen anticiperen, zal bij de afweging een rol spelen. Zo
maakt het verschil of bijvoorbeeld de gezamenlijke elektriciteitsbedrijven
wel of niet in staat blijven de benodigde elektriciteit te leveren, of de
scheepvaartsector wel of niet de benodigde goederen tijdig kan
vervoeren. Zo lang aanpassing op korte termijn mogelijk is, beperken de
gevolgen zich tot extra produktiekosten, respectievelijk extra vervoers-
kosten. Als dit echter niet mogelijk is, strekken de gevolgen zich veel
verder uit.

Voornoemde afweging zal voor iedere schaarstesituatie door de
betrokken beheerder(s) opnieuw moeten worden gemaakt, rekening
houdend met de toestand van het moment. Daarom kunnen hier geen
bindende richtlijnen worden gegeven en zal worden volstaan met het
geven van een indicatie:
- de hoogste prioriteit heeft de peilhandhaving in het lage deel van

Nederland, voor zover dit nodig is voor irreversibele klink, de stabi-
liteit van kades en dergelijke;

- gezien het belang dat aan een goede veiligheid wordt gehecht, kan
het voorkomen dat water van een ongewenste kwaliteit (bijvoorbeeld
met een relatief hoog zoutgehalte) moet worden ingelaten;

- gezien het belang van een ongestoorde drinkwatervoorziening voor
de volksgezondheid, zullen onttrekkingen voor deze sector zoveel
mogelijk moeten worden ontzien, waarbij de sector wel alle ten
dienste staande middelen, zoals spaarbekkens, volledig inzet en
zuinig gebruik wordt gestimuleerd. Deze prioriteit geldt ook voor de
glastuinbouw en voor industriële onttrekkers, enerzijds vanwege de
relatief geringe hoeveelheden die in het geding zijn, anderzijds
vanwege de geringe mogelijkheid tot aanpassing op korte termijn en
vanwege de achterliggende grote economische en sociale belangen;

- een wat lagere prioriteit dient te worden gegeven aan het belang van
het handhaven van een laag zoutgehalte (verziltingsbestrijding), de
koelwatervoorziening van elektriciteitscentrales en van grote indus-
trieën, de watervoorziening van de landbouw (beregening) en de
scheepvaart (vaardiepte en schutten).

Verziltingsbestrijding
De verziltingsbestrijding door zoute kwel en indringing bij sluizen

wordt van oudsher bestreden door het zogenaamde doorspoelen. Dit zal
moeten worden voortgezet op die plaatsen waar dat nodig is voor
optimale condities in het watersysteem voor de toegekende functies, met
dien verstande dat hieraan geen onevenredig zware nadelen elders
(bijvoorbeeld belasting van zout water met relatief zoet doorspoelwater)
of ten aanzien van andere belangen verbonden mogen zijn. Lokaal kan
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instandhouding van de verziltingssituatie vanuit het oogpunt van natuur-
behoud en -ontwikkeling gewenst zijn. Tenslotte is de beschikbaarheid
van water een randvoorwaarde voor het doorspoelbeleid.

Instandhouden infrastructuur
De bestaande infrastructuur voor transport en voorraadvorming ten

behoeve van de aan- en afvoer van water wordt in stand gehouden en
beheerd. De volgende activiteiten, uitgevoerd door het Rijk, de provincies
en vooral de waterschappen, zijn daarbij te onderscheiden:
- aanleg, bediening en onderhoud van in- en uitlaatwerken, stuwen en

gemalen;
- onderhoud aan watergangen, waaronder het baggeren en de aanleg

en instandhouding van oevervoorzieningen;
- de aanvoer, danwei doorvoer van oppervlaktewater;

de beheersing van het peil op het gewenst niveau.
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WATERAFVOER
PERCENTAGE WATERAFVOER T.O.V. HET AANWEZIGE WATER IN EEN NATTE PERIODE VAN 10 DAGEN

NATTE PERIODE IN EEN GEMIDDELD JAAR
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100-200

0- 100

NATTE PERIODE IN EEN NAT (90%) JAAR
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Figuur 7.10

De capaciteit van gemalen en watergangen dient voldoende te *ijn om - naast wateraanvoer in droge perioden - in natte perioden grote
hoeveelheden overtollig water te kunnen afvoeren. De beide kaarten tezamen illustreren, dat gedurende natte perioden in uitzonderlijk natte
jaren aanmerkelijk meer capaciteit nodig is dan gemiddeld gesproken nodig zou lijken om wateroverlast te voorkomen.
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31 Kleinschalige mogelijkheid voor het
afvoeren van water

7.4.2 Pakket 10 Waterafvoer

• Einddoel:
- via de aanwezige mogelijkheden voor transport, wordt overtollig

water naar noodzaak en behoefte afgevoerd. Voor het overige
vinden, na afweging van alle betrokken belangen, zoveel mogelijk
conservering en retentie van neerslag- en kwelwater plaats.

• Tussendoel 1995:
- idem einddoel.

7.4.2.1 Algemeen
De belangrijkste functie van de (grote) rivieren is het afvoeren van

water, ijs en sediment. Het waterhuishoudkundig hoofdsysteem heeft
tevens tot functie bij zware ongevalssituaties, die niet kunnen worden
bestreden, de verontreiniging versneld naar zee af te voeren.

Door regeling van de rivierafvoer en het tegengaan van belemmeringen
van de afstroming in het rivierbed (winter- en zomerbed) kunnen de
rivierstanden worden beïnvloed. Met name de Rivierenwet is op dit
laatste gericht.

Behalve door hoge rivierafvoeren kan wateroverlast in een gebied
optreden door neerslag. Grote hoeveelheden neerslag die niet tijdig
kunnen worden afgevoerd, veroorzaken hogere grondwaterstanden. Deze
kunnen op hun beurt leiden tot verdrassing of zelfs tot het onder water
komen staan van een gebied. Maatregelen ter verbetering van de ontwa-
tering en maatregelen om daarbij vrijkomende hoeveelheden water af te
voeren, beogen die wateroverlast te voorkomen. Via polderwateren en
beken en vervolgens via kanalen, rivieren en meren worden de vrijko-
mende hoeveelheden water afgevoerd naar zee.

De belangrijkste afvoer van Rijnwater vindt plaats via de Waal en de
riviertakken in het benedenrivierengebied naar zee en via de IJssel naar
het IJsselmeer. De afvoer via de Waal en de Nieuwe Waterweg naar zee
vindt te allen tijde plaats. Door het openen van de Haringvlietsluizen kan
de transportcapaciteit in het benedenrivierengebied voldoende worden
vergroot. In het bovenrivierengebied kan de transportcapaciteit worden
vergroot door het heffen van de drie stuwen in de Nederrijn en Lek. In
perioden van groot waterbezwaar op het IJsselmeer, door de afvoer van
de IJssel en de afwatering van de omliggende gebieden, wordt het
overtollig water via de sluizen in de Afsluitdijk op de Waddenzee
geloosd. Hiermee wordt de stijging van het IJsselmeerpeil boven het in
verband met de veiligheid gewenste niveau voorkomen.

Het huidig beheer van het Veerse Meer is in hoofdzaak gericht op
peilbeheersing; er wordt uitgegaan van een zomerpeil van NAP en een
winterpeil van NAP -0,70 m ten behoeve van de ontwatering.

Het Veerse Meer is een zout/brakwater meer met een hoge zoetwater-
en nutriëntenbelasting. Als gevolg daarvan zijn er stratificatie en eutrofië-
ringsproblemen.

In de afgelopen decennia zijn de Rijn en de Waal opgewarmd door
warmtelozingen. Daardoor is het omslagpunt voor ijsvorming op de Waal
verlaagd van -4°C (gemiddelde etmaal temperatuur van de lucht) in
1963 tot -8°C in 1985. De kans op het voorkomen van een vast ijsdek is
op de Waal aanzienlijk geringer dan vroeger. Daardoor zijn er minder
belemmeringen bij het verwerken van een afvoergolf na een vorstpe-
riode.

Door ingrepen in de waterafvoer zijn in het verleden veel natuur- en
landschapswaarden verloren gegaan. Waterhuishoudkundige maatre-
gelen zoals verbetering van de ontwatering, normalisatie van beken en
peilverlagingen hebben in grote delen van Nederland geleid tot daling
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De Dinkel: terug naar de dynamische rivier

Het stroomgebied van de Dinkel werd, voorzover het
in Nederland ligt, in 1970 bij het Waterschap de Regge
gevoegd. In de jaren daarna werden in het kader van
het zogenaamde Dinkelconvenant - na een pittige
discussie in ve'band met de uiteenlopende belangen
die ermee waren gemoeio - waterbeheersingswerken in
de Bovendinkel uitgevoerd, waarbij rekening werd
gehouden zowel met de belangen van de landbouw en
van de stedelijke peilbeheersing in Gronau, als met die
van natuur en landschap.

De Dinkel is thans nog een relatief natuurlijk rivier-
systeem. Het begrip «natuurlijk» duidt niet alleen op de
Dinkel met eigen flora en fauna, maar ook op de
afvoerdynamiek en de geologische en geomorfoio-
gische gesteldheid van het Dinkeldal. Een deel van de
Bovendinkel wordt vanuit aardwetenschappelijk
oogpunt als «levend» riviersysteem aangemerkt.

De zijbeken leveren kwalitatief goed water aan de
Dinkel; zij zijn ook een goede uitwijkplaats en kraam-
kamer voor zowel planten als dieren die langs de Dinkel
leven.

Het onderhoud en het beheer van de Dinkel dionon
daarom in relatie met het onderhoud van de zijbeken te
worden gedaan. Thans worden er plannen voor
onderhoud on beheer opgesteld. In de Overijsselse

Vecht worden vispassages aangelegd, waardoor trekvis
ook de Dinkel kan opzwemmen. Ter versterking van de
ecologische structuur van het Dinkelstroomgebied
wordt thans in het kader van de bodembescherming en
de waterhuishouding een aantal maatregelen
voorbereid, waaronder de regulering van het mestge-
bruik en de instandhouding van de natuurlijke hydrolo-
gische afvoerdynamiek.

Het nut van deze integrale benadering wordt onder-
streept door het feit dat het - enige honderden meters
brede - winterbed van de Bovendinke' reeds sinds
1977 onder de relatienota-gebieden valt.

In een overeenkomsi tussen Nederland en de
deelstaat Niedersachsen van de Bondsrepubliek
Duitsland (1988) zijn afspraken vastgelegd over het
beheer en onderhoud van de Benedendinkel. De
afspraken hebben betrekking op stuwpeilen, wateron
trekkingen tot een bepaalde waterstand en de
beregening van stroomgebieden.

Voor de toekomst worden maatregeien overwogen
waardoor de Dinkel weer zoveel mogelijk vrij kan
meanderen. De Dinkel wordt dan weer een dynamische
rivier.
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van de grondwaterstand. Binnen de betrokken gebieden waar deze
maatregelen zijn getroffen, bedraagt de verlaging van de grondwater-
stand gemiddeld 35 cm ten opzichte van 1950. Gebleken is dat deze
maatregelen een sterk uitstralend effect hebben tot ver buiten de
betrokken gebieden. De grondwaterstandsverlaging bedraagt daar
gemiddeld over de regio gemiddeld 20 cm12. Mede als gevolg daarvan
zijn grote delen van Nederland verdroogd. In pakket 11 Grondwater
wordt hierop nader ingegaan.

In gevallen waarin met het peil en de handhaving daarvan aanmerke-
lijke belangen zijn gemoeid, dient een peilbesluit te worden vastgesteld.
De waterbeheerder verplicht zich daardoor om binnen redelijke grenzen
alles te doen wat nodig is om een eenmaal vastgesteld peil te
handhaven. De waterbeheerder dient alle betrokken belangen zorgvuldig
af te wegen bij het nemen van een peilbesluit.

7.4.2.2 Beleid tot 1995

Afvoer van water
Het probleem van de wateroverlast is thans, ook op regionale schaal,

grotendeels opgelost. De huidige afvoercapaciteiten zijn over het
algemeen voldoende. Het waterhuishoudkundig hoofdsysteem is wat
afwatering betreft gereed.

In perioden van grote afvoeren, stormvloeden, en dergelijke staat het
belang van de veiligheid bij het beheer voorop. Hierbij wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met andere belangen, zoals die van de
scheepvaart (optreden tijdelijke stremming), natuur en visserij (sluiten
stormvloedkering in de Oosterschelde, het spuien van water uit boezem-
gebieden bijvoorbeeld tijdens perioden van strenge vorst) en de
belangen van de landbouw of de drinkwatervoorziening (tegengaan
verzilting vanuit de Nieuwe Waterweg door bij ijsgang alleen gedurende
de ebperiode de Haringvlietsluizen te openen).

Bij ernstige verontreiniging van Rijn en of Maas, als gevolg van zware
ongevalssituaties die niet kunnen worden bestreden, wordt de verontrei-
niging versneld afgevoerd naar de Noordzee. Hierdoor wordt voorkomen
dat de verontreiniging zich over de Nederlandse watersystemen
verspreid. Als echter alle oppervlaktewateren van Nederland zijn veront-
reinigd, bijvoorbeeld door een kernongeval, zal het verontreinigde water
uit de verontreinigde gebieden versneld moeten worden afgevoerd, of
zullen deze gebieden moeten worden doorgespoeld. De mogelijkheden
voor dit laatste zijn echter afhankelijk van de beschikbaarheid van
voldoende schoon doorspoelwater.

Het versneld doorspoelen en afvoeren bevordert de sanering van
wateren die bijvoorbeeld met radionucliden zijn verontreinigd. Voor de
hogere delen van Nederland is dit vooral van belang voor de inzijgge-
bieden ter bescherming van het grondwater. Met het versneld
doorspoelen en afvoeren wordt zoveel mogelijk voorkomen dat aan
slibdeeltjes gehechte nucliden zich in de waterbodem afzetten. De
versnelde afvoer kan in droge perioden tot peilverlaging en verdroging
leiden, met negatieve gevolgen voor de gewasopbrengst en natuur-
waarden. Een goede afweging van alle belangen dient daarom aan de
beslissing ten grondslag te liggen.

De versnelde afvoer van het water van de grote rivieren naar de
Noordzee kan worden bevorderd door een gericht stuwbeheer. Dat wil
zeggen, door de stuwen te openen of zo lang mogelijk open te houdend
Het aangevoerde Rijn- en Maaswater wordt op deze wijze zo snel
mogelijk naar zee afgevoerd via de Nieuwe Waterweg en de Haringvliet-
sluizen. Door de versnelde afvoer wordt de waterstand verlaagd, wat kan
leiden tot een vaarverbod voor de scheepvaart.
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Ter bescherming van watersystemen kan het nodig zijn om het inlaten
van water te beperken of stop te zetten. Dit kan leiden tot verdroging,
verzilting en tot in het uiterste geval het inlaten van zout water ter
voorkoming van onaanvaardbare klink van de bodem.

Het afleiden van het uitslagwater van de Wieringermeer naar de
Waddenzee ter vermindering van de zoutlast op het IJsselmeer maakt
deel uit van het pakket maatregelen in het internationale
Rijn-zout-overleg. Afhankelijk van de uitkomsten van de te maken inter-
nationale afspraken zal dit project in de planperiode in nauwe samen-
werking tussen het Rijk, het Hoogheemraadschap de Wieringermeer en
het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland worden uitge-
voerd.

Met dit project wordt bereikt dat het chloridegehalte van het
IJsselmeer, gemiddeld over het hele meer, met 20 tot 30 mg/l afneemt.
Hiermee zal het IJsselmeer het grootste deel van het jaar kunnen
voldoen aan de eisen die de EG-richtlijn betreffende de kwaliteit van
oppervlaktewater stelt aan water dat is bestemd voor de produktie van
drinkwater, namelijk voor het chloridegehalte gelijk aan of minder dan
200 mg/l. Het IJsselmeer, dat in het Rijkswaterkwaliteitsplan de functie
drinkwater kreeg, voldoet hiermee tevens aan de eisen die deze functie
stelt.

Met name in droge perioden wordt, bij centrale deelontharding van het
drinkwater, voor het bij Andijk ingenomen water niet voldaan aan de
natriumnorm van het Waterleidingbesluit. Om daaraan ook in droge
perioden te kunnen voldoen, dient het Rijnzoutverdrag te worden uitge-
voerd.

De kosten van de afleidingswerken bedragen 30 miljoen gulden.
Onderzocht wordt hoe de financiering van dit project kan plaatsvinden.

Omtrent de eutrofiëringsproblematiek van het Veerse Meer wordt een
beleidsanalyse inclusief milieu-effectrapportage opgesteld waarin de
noodzaak en de mogelijkheid worden onderzocht van het doorspoelen of
verversen van het Veerse Meer.

Afvoer van ijs
Het beleid met betrekking tot de bestrijding van overlast door ijs is

erop gericht de vorming van een vast ijsdek en eventuele ijsdammen
zoveel mogelijk te voorkomen. Een eventuele hoogwatergolf na het
invallen van de dooi, kan zodoende zo goed mogelijk worden afgevoerd.

Daar als gevolg van de opwarming van de Maas, de Rijn en de Waal
het ijs van nature wordt afgebroken en afgevoerd, worden daarvoor geen
ijsbrekers ingezet. De inzet van ijsbrekers blijft beperkt tot het
beschermen van objecten, zoals sluizen.

Bij aanhoudende strenge vorst en ook bij invallende dooi, zullen de
Haringvlietsluizen zoveel mogelijk gesloten blijven, om zodoende de
invloed van eb en vloed op de verschillende riviertakken te maximali-
seren. Hierdoor wordt de vorming van een vast ijsdek zoveel mogelijk
voorkomen en de afvoer van het ijs via de Nieuwe Waterweg bevorderd.

Rivierbeheer
De afstemming tussen het rivierbeheer krachtens de Rivierenwet

enerzijds en de bestemmingsplannen anderzijds blijft in de planperiode
de aandacht vergen.

Het beheer krachtens de Rivierenwet is gericht op het instandhouden
van zowel de stroomvoerende als de waterbergende functie van het
rivierbed. Bij ingrijpende wijzigingen van het doorstroomprofiel door
ophoging, bebouwing of begroeiing, zullen compenserende maatregelen
vereist zijn, opdat de maatgevende afvoer verwerkt kan worden zonder
nadelige gevolgen.

Door een integraal beheer van zomer- en winterbed, wordt de komber-
gingsfunctie in stand gehouden.
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Veenweidegebied in de Zaanstreek

Peilbeheer en ontwatering
Bij Algemene Maatregel van Bestuur (de Uitvoeringsregeling water-

huishouding van de Wet op de waterhuishouding) zijn de gevallen aange-
wezen waarvoor de verplichting tot vaststelling van kracht wordt met
ingang van 1 januari 1991, onverlet de bevoegdheid van partijen eerder
een peilbesluit vast te stellen. Het gaat hier om de volgende rijkswateren:
- Noordzeekanaal, het IJ, Amsterdam-Rijnkanaal;
- Grevelingenmeer;
- Veerse Meer;
- Krammer-Volkerak, Eendracht, Zoommeer.

Provinciale Staten geven bij verordening aan voor welke van de overige
oppervlaktewateren peilbesluiten moeten worden vastgesteld. Voor die
gevallen waarin, gezien de grote fluctuaties van het waterpeil door
natuurlijke omstandigheden, handhaving van vaste peilen niet goed
mogelijk is en voor vastlegging daarvan in peilbesluiten geen grond
aanwezig is, kunnen over het te voeren peilbeheer mededelingen worden
gedaan in de beheersplannen.De doelstelling van de waterbeheersing zal
in de toekomst breder moeten zijn. Het beleid voor de ontwatering en de
afwatering dient gericht te zijn op de duurzame ontwikkeling en het
duurzaam gebruik van zowel het betrokken gebied als van inliggende
en/of in de (ruime) omgeving liggende gebieden, die in de invloedssfeer
van het betrokken gebied liggen. Zo mag het treffen van ontwaterings-
en afwateringsmaatregelen in een bepaald gebied, geen nadelige
effecten opleveren in inliggende en/of in de (ruime) omgeving liggende
verdrogingsgevoelige gebieden.

In gebieden met veenbodems zullen de ontwatering en de afwatering
beperkt moeten blijven tot het strikt noodzakelijke, om de van nature, bij
een geminimaliseerde ontwateringsdiepte optredende klink en minerali-
satie van de toplaag te compenseren. De ontwateringsdiepte dient mede
te zijn afgestemd op de karakteristieke natuurwaarden in deze gebieden.
Dit is noodzakelijk om de karakteristieke natuurwaarden in deze gebieden
zoveel mogelijk in stand te houden en om te voorkomen dat de
veenbodems, bij ongewijzigd beleid, op termijn uit Nederland zullen
verdwijnen. Veenvorming vindt immers niet meer plaats. Door de voort-
gaande peilverlagingen zal de zoute kwel verder toenemen, waardoor
tevens de doorspoelbehoefte toeneemt. Hier bovenop komt nog de
toename van de zoute kwel als gevolg van de verwachte zeespiegel-
stijging.

in gebieden met minerale bodems worden de ontwatering en de
afwatering afgestemd op de aan die gebieden toegekende hoofdfuncties
(bijvoorbeeld landbouw, bewoning, natuur). Ook hier geldt dat de te
treffen maatregelen geen nadelig effect mogen hebben op inliggende
en/of in de (ruime) omgeving liggende verdrogingsgevoelige gebieden
met belangrijke natuurwaarden. In vrij afwaterende verdrogingsgevoelige
gebieden is het peilbeheer gericht op waterconservering.

De oplossing van de waterbeheersingsproblematiek in relatie met de
verdrogingsproblematiek (zie ook pakket 11 Grondwater), dient in de
provinciale waterhuishoudingsplannen te worden uitgewerkt.
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7.4.3 Pakket 11 Grondwater

• Einddoel:
- een zodanig beheerste grondwatersituatie (zowel kwantitatief als

kwalitatief), dat een duurzaam gebruik van grondwater door belang-
hebbende sectoren èn een duurzame ontwikkeling van natuur en
landschap gewaarborgd zijn.

• Tussendoel 1995:
- de omvang en intensiteit van de verdroging in Nederland zijn niet

toegenomen ten opzichte van de situatie in 1989; dit om de
doelstelling van het Nationaal Milieubeleidsplan75 te kunnen reali-
seren dat de verdroging in 2000 niet groter mag zijn dan in 1985;

- er is een feitelijk begin gemaakt met de waterhuishoudkundige
regeneratie van verdroogde bos- en natuurgebieden, zoals genoemd
in het Natuurbeleidsplan;

- de verbetering van de grondwaterkwaliteit is gerealiseerd conform
de doelstellingen van het Nationaal Milieubeleidsplan;

- ten behoeve van de natuur en de drinkwatervoorziening op lange
termijn en onder bijzondere omstandigheden zijn zonodig grondwa-
tervoorkomens gereserveerd;

- de grondwaterproblemen in stedelijk gebied zijn qua omvang en
ernst globaal gehalveerd.

7.4.3.1 Algemeen
Grondwater in Nederland speelt een belangrijke rol in de verdeling van

water voor hoogwaardig gebruik. Door de relatief trage stroming worden
verschillen in waterkwaliteit afgevlakt, zodat water ontstaat van een
constante samenstelling die voor veel hoogwaardige doeleinden nodig is.

De stroming van grondwater in Nederland wordt sterk beheerst door
menselijk bepaalde condities. Peilbeheer, ontwatering, onttrekkingen en
infiltraties bepalen in sterke mate waar het grondwater naar toe stroomt.
Veranderingen in de condities doen de stroming in richting en grootte
wijzigen.

Door plaatselijke veranderingen in het grondwaterregime wordt de
natuurlijke grondwatersituatie beïnvloed, soms tot op onverwacht grote
afstand van de ingreep.

De zorg voor het grondwater als onderdeel van de zorg voor de water-
huishouding is opgedragen aan de provincies. De bovenregionale
samenhang tussen de verschillende grondwatersystemen maakt het
nodig dat de provinciale overheden hun grondwaterbeleid op elkaar
afstemmen. Bij de voorbereiding van de in de afgelopen jaren vastge-
stelde grondwaterplannen is dat nog onvoldoende het geval geweest.
Dat blijkt uit de inmiddels uitgevoerde evaluatie van de provinciale
grondwaterplannen door de commissie Grondwaterbeheer8.

Daarnaast is er in het grondwaterbeheer een aantal problemen van
nationale aard, die afstemming van beleid tussen de rijksoverheid en de
provinciale overheden noodzakelijk maken. Te noemen zijn hier:
- de bescherming van de kwaliteit van het grondwater;
- de bescherming en waarborging van de openbare watervoorziening;
- de bescherming, het behoud en waar nodig het herstel van de ecolo-

gische hoofdstructuur van Nederland, zoals aangeduid in het Natuur-
beleidsplan. Naast aanpak van de vermesting en verzuring betreft dit
met name ook het beleid tot terugdringing van de verdroging van
zeldzame vochtige en natte natuur;

- het scheppen van randvoorwaarden op het gebied van de waterbe-
heersing voor ontwikkelingen in de landbouw, wat onder andere
gerealiseerd wordt via het rijksbeleid voor de landinrichting;
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- het beïnvloeden van het watergebruik door de huishoudens, de
industrie en de COAR (Commerciële, Openbare, Agrarische en
Recreatieve)-sector.
De Commissie Grondwaterbeheer wijst in haar advies8 op de noodzaak

van onderlinge afstemming van grondwaterbeheer en oppervlaktewater-
beheer, zowel kwantitatief als kwalitatief, bij het oplossen van bovenge-
noemde problemen.

Voorwaarde voor een juiste onderbouwing van het grondwaterbeleid is
dat er een goed en kwantitatief inzicht bestaat in de grondwatertoestand.
Sinds 1948 worden de grondwaterstanden in ons land periodiek
vastgelegd. In 1967 is begonnen met een systematische geohydrolo-
gische verkenning van ons land. Als resultaat bestaat er nu een lands-
dekkend beeld van het grondwaterstandsverloop en de aanwezigheid van
watervoerende en weerstandbiedende lagen in de ondergrond. Door de
provincies zijn in het kader van de provinciale grondwaterplannen aanvul-
lende verkenningen verricht. Bij de voorbereiding van landinrichtingspro-
jecten wordt in het algemeen een gebiedsgerichte grondwaterverkenning
uitgevoerd. Het beeld is echter op diverse plaatsen nog te beperkt, onder
meer door onvoldoende gegevens over de stromingspatronen en de
grondwaterkwaliteit. Er is daardoor nog te weinig kennis van de
dynamiek van de watersystemen in de ondergrond. Het is dan ook essen-
tieel dat de grondwaterverkenning wordt voortgezet en tot een
instrument voor het grondwaterbeheer wordt gemaakt. Ook moet worden
gestreefd naar een verdere samenhang en onderlinge afstemming tussen
de landelijke grondwatermeetnetten voor de grondwaterkwantiteit en de
-kwaliteit. De uitvoering dient in samenwerking tussen Rijk en provincies
plaats te vinden.

In de tweede Nota waterhuishouding40 is reeds benadrukt dat grond-
water schaars is en dat er grenzen zijn aan de hoeveelheid die kan
worden onttrokken. Voorshands werd er vanuit gegaan dat een
hoeveelheid van 1940 min m3 winbaar zou zijn. Deze raming van de
winbare hoeveelheid had vooral een indicatief karakter. Een meer
nauwkeurige bepaling moest plaatsvinden in de provinciale grondwater-
plannen. Inmiddels zijn deze plannen voor de eerste keer vastgesteld. De
Commissie Grondwaterbeheer heeft ze vervolgens geëvalueerd. In haar
advies8 constateert de commissie dat een meer nauwkeurige bepaling
van de winbare hoeveelheid niet mogelijk is gebleken. Dat leidt ertoe dat
de toelaatbaarheid van een grondwateronttrekking wordt beschouwd
tegen de achtergrond van de bestaande situatie. Of deze situatie voor de
zogenaamde passieve belangen (met name natuur en in dit geval ook
landbouw) ook de meest gewenste is, blijft dan buiten beschouwing. De
commissie komt tot de conclusie dat het de voorkeur verdient om uit te
gaan van de gewenste grondwatersituatie. In de provinciale waterhuis-
houdingsplannen dient te worden vastgelegd naar welke grondwatersi-
tuatie (stand, stroming en kwaliteit) zal worden toegewerkt, op basis van
een afweging van alle betrokken belangen.

Voor de landbouw is een goede beheersing van de grondwaterstand
nodig. Verbetering van de produktie-omstandigheden in de landbouw
gaat veelal gepaard met een verlaging van de gemiddelde grondwater-
stand. Tevens vindt vaak beregening plaats waarvoor in verschillende
gebieden grondwater wordt gebruikt. Hierdoor wordt de grondwater-
stand (tijdelijk) nog verder verlaagd.

Peilbeheersing en beregening hebben samen met de toeneming van de
permanente grondwateronttrekkingen tot gevolg dat de natuur in toene-
mende mate schade ondervindt in de vorm van verdroging. Dat betekent
ook dat de hoeveelheid grondwater die zonder onaanvaardbare schade
aan de zogenaamde passieve belangen kan worden gewonnen,
aanzienlijk geringer zal zijn dan in de tweede Nota waterhuishouding
werd aangenomen. Daarenboven nemen door verontreiniging van het
grondwater de gebruiksmogelijkheden van het grondwater nog verder af.
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STIJGING OF DALING GRONDWATERSTAND
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Figuur 7.11

Als gevolg van een combinatie van peilbeheer, herinrichting van
het landelijk gebied, grondwateronttrekkingen voor de drink- en
industriewatervoorziening en beregening door de landbouw, is de
grondwaterstand in ons land - met name in de hoger gelegen
delen - bijna overal gedaafd. Op een aantal plaatsen ondervinden
natuurgebieden, die hun waarde vaak ontlenen aan een specifieke
vochtigheidstoestand, hiervan nadelige gevolgen.
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Als vermeld in het tweede Structuurschema drink-en industriewater-
voorziening72 en in de tweede Nota waterhuishouding geldt voor de
waterwinning dat van het grondwater een zuinig, selectief gebruik moet
worden gemaakt en dat het, waar nodig bij voorrang, moet worden
bestemd voor huishoudelijk gebruik en voor die produktieve doeleinden
waarvoor een hoge kwaliteit een voorwaarde is. Ofschoon de kwaliteit
van het grondwater verslechtert en plaatselijk zelfs ernstig wordt
bedreigd, blijft de voorkeur voor het gebruik van grondwater als
grondstof voor de drinkwaterbereiding bestaan. De redenen daarvoor
zijn:

- grondwater heeft een zeer constante kwaliteit, gunstig voor de
bedrijfsvoering;

- grondwater is nauwelijks of niet vatbaar voor plotseling optredende
calamiteiten;

- grondwaterverontreiniging betreft in de meeste gevallen slechts
enkele stoffen waardoor zuivering eenvoudiger is dan zuivering van
het met veel stoffen vervuilde oppervlaktewater.

Een deel van de voordelen van het gebruik van grondwater wordt
teniet gedaan door de voortgaande verontreiniging ervan met bestrij-
dingsmiddelen, nutriënten, verzuring en door andere verontreinigingen
van meer lokale aard. De zuiveringskosten van het grondwater zullen
daardoor in de toekomst steeds hoger worden.

Het grondwater blijft vooralsnog de belangrijkste grondstof voor de
bereiding van drinkwater.

7.4.3.2 Uitgangspunten voor het grondwaterbeheer.
Grondwaterbeheer kan worden omschreven als een actieve bewuste

zorg voor het grondwater in al zijn kwantitatieve en kwalitatieve
aspecten. Dit beheer moet het mogelijk maken dat het grondwater ook
op lange termijn zijn essentiële functies kan blijven vervullen. Om dit te
bereiken, dient de nu optredende dreiging van functieverlies te worden
gekeerd. Daarbij moeten keuzen worden gemaakt. Het belang hiervan
blijkt uit een onderzoek naar de bestuurlijk-juridische knelpunten in het
grondwaterbeheer uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Utrecht31.

Mede op grond van de uitkomsten van dit onderzoek moet worden
gesteld dat voor het grondwaterbeleid de volgende twee uitgangspunten
gelden:
- het grondwaterbeheer dient zich te richten op een zodanige grondwa-

tersituatie dat aan plaatsgebonden en van de grondwaterstand afhan-
kelijke bestemmingen wordt voldaan;

- grondwater dient, waar nodig bij voorrang, slechts te worden benut
voor hoogwaardige toepassingen.

Vanwege de essentiële functies van het grondwater dient het beleid
voorts zodanig te worden opgezet dat:
- de gebruiksmogelijkheden van het grondwater voor de lange termijn

worden veiliggesteld;
- het grondwaterbeheer wordt gevoerd in samenhang met het opper-

vlaktewaterbeheer, het milieubeheer en het ruimtelijk beheer.

Hieronder zal voor de verschillende knelpunten in het grondwater-
beheer, mede op basis van een korte probleemschets, het beleid worden
aangegeven voor de planperiode en voor de periode daarna.
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VERDROGING

Legenda

Niet verdroogd

Lokaal matig tot sterk verdroogd

Matig verdroogd

Matig tot sterk verdroogd

Sterk verdroogd

[[]'] [ 11] Relatief veel verdrogingsgevoelige
EEHIEB vegetaties

[-[—|—[-[ Relatief weinig verdrogingsgevoeiige
11 I 11 vegetaties

['•., j Verdroging onbekend

Stedefijk gebied

(P

1
I

f

J.
ff

•

T
j~

ï.

f
- • ,

1
Sr
'T;1

- " - ^

\
\
)

-1 '

/
i

I

Figuur 7.12

De kaart geeft per eco-hydrologisch district de mate van
verdroging aan van biotopen die hun waarde ontlenen aan een nat
of vochtig milieu.
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* verdroging: alle effecten als gevolg van
daling van de grondwaterstand, zowel als
gevolg van voohttekort als van mineralisatie
en verandering in de invloed van kwel en
neerslag.

7.4.3.3 Verdroging*

Probleemschets

In grote delen van Nederland, met name hoog-Nederland (pleistocene
deel), is de grondwaterstand sinds 1950 gedaald.

De grondwaterstandsdaling is ook in de tweede Nota waterhuis-
houding40 in beeld gebracht. Daartoe waren voor een aantal meetpunten
de verschillen weergegeven van de gemiddelde grondwaterstand van
twee perioden, te weten 1956 - 1960 en 1973 - 1977.

Naar aanleiding van dit globale beeld is nader onderzoek verricht. Door
de Dienst Grondwaterverkenning TNO zijn de gegevens over de grond-
waterstanden gecorrigeerd op klimaatsinvloeden en is het grondwater-
standsverloop over de gehele periode (1950-1986) beschouwd12. Dit
onderzoek bevestigt dat de grondwaterstanden sinds 1950 vooral in het
hoge deel van Nederland structureel zijn gedaald.

Ook blijkt dat naast de grondwaterwinning ook de waterhuishoud-
kundige maatregelen, zoals verbetering van de ontwatering en de
afwatering, alsmede verlaging van het peil van het oppervlaktewater, een
belangrijke invloed hebben op de grondwaterstandsverlaging. Binnen de
gebieden waar deze waterhuishoudkundige maatregelen zijn getroffen,
bedraagt de verlaging van de grondwaterstand gemiddeld ongeveer 35
cm. Buiten deze gebieden bedraagt de grondwaterstandsverlaging
gemiddeld over de regio ongeveer 20 cm.

Tenslotte blijkt dat binnen de directe invloedssfeer van de permanente
grondwaterwinningen de verlagingen soms aanzienlijk zijn, in voorko-
mende gevallen meer dan 1 meter.

Om nader inzicht te verkrijgen in de invloed van de verschillende
oorzaken van verdroging zijn modelberekeningen verricht voor noord-
oost-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe). Daaruit is gebleken dat
de waterhuishoudkundige maatregelen invloed hebben op de grondwa-
terstanden tot ver buiten het gebied waarin ze zijn uitgevoerd. De
berekeningen tonen aan dat deze maatregelen, genomen in de beekdalen
van Drenthe en zuid-oost Friesland sinds de jaren 50, effecten hebfjen
die in de tussengelegen gebieden van dezelfde orde van grootte zijn als
de effecten van de gezamenlijke grondwateronttrekkingen. De figuren
geven een beeld van de verlagingen door de grondwateronttrekkingen,
respectievelijk de waterhuishoudkundige maatregelen.

Als gevolg van de verlagingen van de grondwaterstand zijn grote delen
van met name hooggelegen Nederland verdroogd. Deze verdroging
manifesteert zich in eerste instantie in veranderende abiotische omstan-
digheden (grondwaterstand, lucht-water-verhouding in de bodem,
inundatiefrequentie, verhouding neerslag-oppervlaktewater-kwelwater-
toevoer naar de wortelzone, bufferend vermogen van de grond tegen
verzuring, mineralisatie van de bodem). Vervolgens kunnen door
verdroging veranderingen optreden in natuur en landschap.

De hier genoemde verdroging heeft specifiek betrekking op natuur-
waarden. Tot deze definitie van verdroging worden niet gerekend de
gevolgen van verlaging van de grondwaterstand voor de opbrengst van
landbouwgronden (droogteschade) en voor de kwaliteit van de fundering
van gebouwen in zettingsgevoelige gebieden (zettingsschade).

In 1988 is een onderzoek uitgevoerd naar de teruggang van de
vochtige en natte natuurwaarden in Nederland die een gevolg is van de
verdroging. Het referentiejaar was 1950. Er zijn 475 natuurlijke boster-
reinen (in totaal circa 250 000 ha) onderzocht; van het 50 000 ha grote
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GEMIDDELDE VERLAGING GRONDWATERSTAND
IN 1E WATERVOERENDE PAKKET IN NOORD NEDERLAND

DOOR GRONDWATERONTTREKKINGEN IN 1986
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Figuur 7.13

De onttrekkingen in 1 986 en de waterhuishoudkundige maatre-
gelen in de beekdalen sinds 1950 veroorzaken beide aanzienlijke
effecten in het eerste watervoerend pakket in Drenthe. De water-
huishoudkundige maatregelen in Groningen en Friesland zijn niet
meegenomen. Door de geohydrologische omstandigheden zullen
deze berekende verlagingen in het eerste watervoerende pakket
een goede benadering zijn voor de verlagingen van het
freatische grondwater.
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verdrogingsgevoelig areaal is 72 procent matig tot sterk verdroogd. Van
de 665 000 ha in beschouwing genomen cultuurlandschap bestaat
88 000 ha uit verdrogingsgevoelige natuurelementen; een kwart hiervan
is matig tot sterk verdroogd. De kaart geeft een beeld van de mate van
verdroging van de natte/vochtige standplaatstypen in Nederland.

Met name het keileemgebied van Friesland en Drenthe, delen van
Overijssel en Gelderland, de rand van de Utrechtse heuvelrug, Noord-
Brabant, midden- en noord-Limburg en laagveengebieden grenzend aan
hoog-Nederland zijn matig tot sterk verdroogd.

In 1950 werd in Nederland nog een omvangrijk areaal van zeer natte
gronden met wintergrondwaterstanden van 0 tot 0,2 meter beneden het
maaiveld aangetroffen. Door ingrepen in het grondwaterregime zijn deze
thans verdwenen, met uitzondering van de veenplassengebieden en
boezemlanden in laag-Nederland en kleine arealen in natuurreservaten in
hoog-Nederland.

Vooral de voedselarme en matig voedselarme natte vegetatietypen
hebben grote schade ondervonden. Door de verdroging verdwenen de
zeldzame soorten en kwamen verarmde, verruigde vegetaties daarvoor in
de plaats. Aan de natte terreinen gebonden vogelsoorten, amfibieën en
de ringslang zijn veelal verdwenen.

Dat de verdroging een ernstig probleem is, heeft inmiddels in brede
kring erkenning gevonden. Dit blijkt uit het advies van de Commissie
Grondwaterbeheer aan de minister van Verkeer en Waterstaat8, waarin
gesteld wordt dat de problemen met de verdroging een zodanige
omvang hebben aangenomen dat een zorgvuldiger gebruik van grond-
water noodzakelijk is.

Verdroging kan onder meer worden verminderd met waterhuishoud-
kundige maatregelen. Er is aangetoond55 dat peilopzet van het oppervlak-
tewater, met name in het voorjaar (waterconserverende maatregel), leidt
tot hogere (voorjaars)grondwaterstanden ook buiten de directe omgeving
van de opgezette wateren, en daardoor tot herstel van de terrestrische
en (semi)aquatische natuur.

Er is berekend dat opzetten van het peil van het oppervlaktewater in
lage gebieden van Nederland (gebieden beneden NAP +2m) met 30 cm,
waarbij geen rekening is gehouden met andere van het peil afhankelijke
belangen, een substantieel herstel van terrestrische ecotopen in de
verdroogde gebieden te zien geeft. Het zou, uitgaande van de huidige
situatie, een herstel opleveren van de meeste grondwaterafhankelijke
ecotopen van 5 tot 18 procent. Een volledig herstel is dit nog niet. De
huidige situatie vertoont namelijk op zich gemiddeld 35 procent
teruggang ten opzichte van het referentiebeeld (voor sommige ecotoop-
typen tevens streefbeeld) van begin jaren '50.

Aan de waterbehoefte van de landbouw wordt, met name in de
zomermaanden, in een aantal gevallen voldaan door aanvoer van opper-
vlaktewater van buiten het gebied. Door het infiltreren of inlaten van dit
oppervlaktewater neemt de voedselminnende vegetatie toe13-7'23.

Beleid tot 1995 ten aanzien van verdroging

Conform de doelstelling in het Nationaal Milieubeleidsplan75 dient in
2000 ten opzichte van 1985 het areaal natuur in Nederland met tekenen
van verdroging niet te zijn toegenomen. Om dit te kunnen realiseren is
als tussendoel gesteld dat de verdroging in 1995 niet groter mag zijn
dan in 1989.
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De verarming van de natuur door het verdwijnen van natte ecosys-
teemtypen moet een halt worden toegeroepen. Dit houdt in dat de
effecten van verdroging op de natuur niet mogen toenemen, noch wat
het verdroogde areaal betreft, noch wat de intensiteit van de verdroging
betreft. In het Natuurbeleidsplan18 wordt aangegeven aan welke
gebieden het Rijk daarbij prioriteit geeft. In de Vierde nota over de
ruimtelijke ordening wordt een aantal gebieden genoemd waarvoor dat
eveneens geldt.

Om de doelstelling van het Nationaal Milieubeleidsplan te kunnen
verwezenlijken is ten eerste vanaf heden een stand-still noodzakelijk van
de verdroging van natuur en landschap. Dit betekent in concreto dat
afwaterings- en ontwateringsmaatregelen, permanente grondwateront-
trekkingen en beregening uit grondwater zodanig moeten worden
gepland, c.q. onderling worden afgestemd, dat de hierdoor (vaak
gezamenlijk) teweeggebrachte verdrogingsschade niet toeneemt;

Voorts moet voor 1995 een begin zijn gemaakt met het treffen van
maatregelen in de door verdroging het meest ernstig getroffen gebieden.

Het regeneratieproces van verdroogde natuurgebieden zal naar
verwachting langzaam verlopen. Daarnaast bestaat het gevaar dat elkaar
versterkende effecten van verzuring, vermesting en verdroging tot onher-
stelbare schade leiden. Beide aspecten vereisen dat tijdig met de aanpak
van de verdroging wordt gestart.

Teneinde de verdrogingssituatie van natuurgebieden en van natuurele-
menten in het cultuurlandschap aan het einde van de planperiode
opnieuw te kunnen beoordelen, dient in 1995 een zelfde onderzoek naar
de verdroging van natuur en landschap te worden uitgevoerd zoals dat in
1988 is verricht. Een systematische inventarisatie van verdrogingsge-
voelige natuur vindt momenteel namelijk niet plaats, zodat een
nauwkeurige beschrijving van de verdrogingssituatie die als toetsings-
kader kan dienen, nog ontbreekt. De provincies zullen op korte termijn
die inventarisatie moeten opzetten.

Er bestaat een directe relatie tussen ingrepen in de grondwatersituatie
(onttrekkingen en ontwaterings- en afwateringsmaatregelen) en
verdroging, zoals onder andere blijkt uit bovenaangehaalde studies. Ook
de Commissie Grondwaterbeheer wijst in haar advies8 op deze
samenhang.

Teneinde de genoemde tussendoelstelling in 1995 te bereiken, is het
dan ook evident dat projecten ter verbetering van ontwatering en
afwatering en uitbreiding van de grondwateronttrekkingen ten behoeve
van de drink- en industriewatervoorziening slechts kunnen worden gerea-
liseerd, indien verdrogingsgevoelige gebieden daarmee niet nadelig
worden beïnvloed, dan wel optredende verdroging wordt gecompen-
seerd.

Dit betekent dat nog niet gerealiseerde projecten en uitbreidingen van
grondwateronttrekkingen waar nodig door de provincies nader moeten
worden getoetst op hun verdrogingseffecten.

Daarenboven kunnen de volgende maatregelen bijdragen aan een
substantieel herstel van de van oorsprong natte en vochtige terrestrische
natuur55:
- gerichte verplaatsing van lokaties waar grondwater wordt onttrokken

naar minder verdrogingsgevoelig gebied, gecombineerd met
algemene beperking van het grondwatergebruik voor drink- en
industriewatervoorziening en ruimer gebruik van oppervlaktewater;

- oppervlaktewaterpeilopzet, bij voorkeur het hele jaar (maar ook
alleen in het voorjaar en in de zomer heeft dit effect) en andere
waterconserverende maatregelen in en rondom kansrijke gebieden;

- terugdringen van beregening van landbouwgronden uit grondwater.
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Indien ontwaterings- en afwateringsmaatregelen, permanente grond-
wateronttrekkingen en beregening uit grondwater ieder voor een deel
bijdragen aan de aanwezige verdroging, kan in een onderlinge afweging,
op basis van gestelde prioriteiten, worden bepaald hoe groot het aandeel
van elk van de sectoren zal zijn in de oplossing van het verdrogingspro-
bleem in het betreffende gebied.

Conform het advies van de Commissie Grondwaterbeheer zal het in de
planperiode noodzakelijk zijn dat voor de drink- en industriewatervoor-
ziening alternatieven worden ontwikkeld voor het gebruik van grond-
water; mogelijkheden zijn, afhankelijk van de lokale situatie, dieper
winnen, wateraanvoer, diepinfiltratie danwei geheel of gedeeltelijke
reallocatie van onttrekkingen naar minder verdrogingsgevoelige gebieden
of naar oppervlaktewater. In het laatste geval zijn het gebruik van spaar-
bekkens en oevergrondwaterwinning aan de orde. Uiteraard zullen hierbij
inspanningen ter vermindering van het drinkwaterverbruik nodig zijn.
Omdat de voorbereiding en realisering van dergelijke alternatieven veel
tijd en investeringen vergen, moet elk uitstel worden vermeden. Het in
1991 uit te brengen Beleidsplan voor de drink- en industriewatervoor-
ziening zal duidelijkheid moeten geven over de te realiseren alterna-
tieven, dit mede in het kader van de MER-plicht van dit plan. Bij de
toetsing van het derde Tienjarenplan van de VEWIN59 zal, gelet op het
verdrogingsprobleem, aandacht worden besteed aan de inzet van alter-
natieven.

In de planperiode wordt tevens een begin gemaakt met de waterhuis-
houdkundige regeneratie van verdroogde natuurgebieden door middel
van proefprojecten. In overleg met de provincies en op basis van
adviezen van de interdepartementale werkgroep Verdroging, zal een
keuze worden gemaakt uit de ongeveer veertig18 projectgebieden. De
selectie wordt bepaald door het landelijk beleid dat in het Natuurbe-
leidsplan18 en de Vierde nota over de ruimtelijke ordening67 is gepresen-
teerd en door het provinciaal beleid zoals onder andere verwoord in de
streekplannen. Regeneratie van verdroogde gebieden betekent, dat in
deze gebieden en afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden in de
omgeving daarvan, de ontwatering en de afwatering zullen worden
aangepast en/of de onttrekking van grondwater (op den duur) moet
worden verplaatst naar minder verdrogingsgevoelige lokaties, danwei
wordt verminderd of gestopt.

De verdroging is veelal een probleem dat de provinciegrenzen
overschrijdt en dient daarom via een interprovinciale aanpak te worden
opgelost. De provinciale overheden dienen in gezamenlijk overleg mede
op basis van het vigerende beleid op het gebied van de ruimtelijke
ordening en het milieu per (deel)gebied te bepalen wat de gewenste
grondwatersituatie is en hoe de verdrogingsproblematiek gezamenlijk en
regionaal zal worden opgelost. In de afzonderlijke provinciale waterhuis-
houdingsplannen moet dat verder worden uitgewerkt in een schema van
aanpak. Per (deel)gebied dient daarbij-te worden vastgelegd wat de
gewenste grondwatersituatie (met name grondwaterstand, grondwater-
kwaliteit en grondwaterstroming) is. Op basis daarvan wordt tenminste
voor ieder (deel)gebied vastgesteld:

- of de totale onttrekking van grondwater moet worden verminderd,
kan worden gehandhaafd danwei nog kan toenemen;

- of ontwaterings- en afwateringsmaatregelen kunnen worden toege-
staan, gehandhaafd of moeten worden aangepast.

Benadrukt moet worden dat naast een afgewogen waterkwantiteits-
beheer ook een uitgekiend waterkwaliteitsbeheer en milieubeheer essen-
tieel is voor handhaving, herstel en ontwikkeling van de bedreigde
natuurwaarden: aandacht voor de grondwaterkwaliteit, grondwaterstro-
mingen en kwel maakt daarvan onderdeel uit.
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Het verdrogingsprobleem betreft dus, zoals hierboven uiteengezet:
- de ontwatering, de afwatering en de peilbeheersing;
- de grondwateronttrekkingen voor de drink- en industriewatervoor-

ziening en de lokaties van deze winningen;
- de beregening uit grondwater voor de landbouw.
Ter toelichting wordt het beleid op deze punten hieronder nader

uitgewerkt.

Ontwatering, afwatering en peilbeheersing
In het verleden heeft bij waterhuishoudkundige maatregelen de nadruk

gelegen op het zoveel mogelijk afvoeren van overtollig water. De resul-
taten van bovengenoemde studies maken duidelijk dat hieraan nadelen
verbonden zijn voor met name natuur en landschap. Maar ook de
landbouwsector krijgt als gevolg van de versnelde waterafvoer in de
zomerperiode te maken met problemen die overigens in het algemeen
opwegen tegen de voordelen die daaraan in het voorjaar zijn verbonden
(begaanbaarheid). Een te snelle afvoer van het neerslagoverschot aan het
einde van de winter kan leiden tot watertekorten in het groeiseizoen.
Compensatie middels beregening versterkt dit effect nog eens. De
verlaging die de grondwateronttrekking door beregening van het perceel
teweeg brengt, werkt door naar belendende percelen, die daardoor extra
droogteschade oplopen.

Door bovengenoemde ontwikkelingen is een accentverschuiving van
ontwatering en waterafvoer naar waterconservering noodzakelijk
geworden. Daarbij is het belangrijk dat er in het algemeen zuinig wordt
omgegaan met het gebiedseigen water. Door waterconserverende
maatregelen in de sfeer van ontwatering en afwatering ontstaan meer
kansen voor de terrestrische en aquatische natuur. Hierbij gaat het in
belangrijke mate om optimalisatie van het peilbeheer.

De natuurkarakteristiek voor natte gebieden is ingesteld op hoge
grondwaterstanden in het voorjaar en lagere grondwaterstanden in de
zomer. De landbouw is gebaat bij een lagere voorjaarsgrondwaterstand,
zodat het land eerder te berijden is en de groei eerder begint.

Als peilopzet gedurende het hele zomerhalfjaar plaatsvindt ten
behoeve van de landbouw, is aanvoer van water van elders nodig. Dit zal
leiden tot negatieve effecten voor die standplaatsen met waardevolle
aquatische en semi-terrestrische natuur waar het systeemvreemde water
kan komen. Daarnaast zullen positieve effecten blijven optreden in (de
delen van) terrestrische standplaatsen waar het systeemvreemde water
niet doordringt, maar wel de grondwaterstand stijgt als gevolg van de
wateraanvoer.

Verdroging kan worden tegengegaan door het verminderen van de
dichtheid van het ontwateringsstelsel (drainage, sloten en greppels) en
door het opzetten van het peil in sloten, kanalen en beken. Uit modelbe-
rekeningen blijkt dat deze maatregelen effectief zijn en dat de invloed
hiervan zich over grote afstand kan uitstrekken.

Om verdroogde natuurgebieden waterhuishoudkundig te regenereren
zullen in de ruime omgeving daarvan ondermeer herinrichtingsmaatre-
gelen moeten worden getroffen, bestaande uit:
- waterconservering en retentie (buffering van neerslagwater of

kwelwater;
- aanpassing van het peilbeheer (peilopzet);
- hydrologische isolatie van natuurgebieden (vooral voedselarme tot

zwak zure aquatische ecosystemen) onder andere door middel van
bufferzones en omleidingen;

- herstel vrije meandering (inclusief overstroming) van beken;
- inlaat van ecologisch geschikt oppervlaktewater;
- efficiënt waterhuishoudkundig beheer in de natuurgebieden zelf.
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Dit beleid vereist uitwerking in het provinciaal waterhuishoudingsplan.
De provinciale verantwoordelijkheid op het terrein van het waterbeheer
strekt zich nadrukkelijk uit tot de natuurgebieden, teneinde verdrogings-
schade te voorkomen of te herstellen. Voor de natuurgebieden en de
voor die gebieden van belang zijnde omgeving moeten waterbeheers-
doelstellingen worden geformuleerd die direct worden gekoppeld aan de
doelstellingen met betrekking tot bescherming en het herstel van natuur-
waarden.

Voorts is het van belang dat de waterbeheerder in het kader van de
peilbeheersing de condities schept en in stand houdt voor het natuur-
beheer.

In verband met de verdrogingseffecten van drainage is verbetering van
de onderlinge afstemming van beheersinstrumenten op de verschillende
beleidsterreinen noodzakelijk.

Voor herstel en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke
waarden zal het Rijk in de planperiode in proefprojecten een bijdrage
leveren in de kosten van waterhuishoudkundige herinrichtingsmaatre-
gelen.

Voor de waterhuishoudkundige regeneratie van natuurgebieden zijn in
de komende jaren door het ministerie van Verkeer en Waterstaat de
volgende bedragen gereserveerd:

in 1990 1 miljoen gulden, in 1991 2 miljoen gulden, in 1992 3 miljoen
gulden, in 1993 4 miljoen gulden en in 1994 5 miljoen gulden. Ook de
ministeries van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
en van Landbouw en Visserij zullen een bijdrage leveren in de kosten van
regeneratie van verdroogde natuurgebieden.

In proefprojecten subsidieert het Rijk maximaal 50 procent.
De baten van deze herinrichtingsmaatregelen betreffen behoud,

herstel en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden.

Grondwateronttrekkingen voor de drink- en industriewatervoorziening.
De beleidsanalyse waterhuishouding heeft uitgaande van autonome

groei van de grondwateronttrekkingen voor drink- en industriewatervoor-
ziening met circa 25 procent tot het jaar 2000 aangetoond, dat de
grondwaterstanden op diverse plaatsen in hoog-Nederland verder zullen
dalen. Zonder extra maatregelen zullen de meeste van (grond)water
afhankelijke ecotopen verder teruggaan. Gesproken in termen van volle-
digheid van deze ecotopen, zal de verdere landelijke teruggang van de
vooral voedselarme ecotopen gemiddeld 7,5 procent kunnen bedragen.
Thans kennen de voedselarme ecotopen een volledigheid van circa 45
procent en de voedselrijke een volledigheid van circa 85 procent. Hierbij
wordt ervan uitgegaan dat het referentiebeeld 1950 een 100 procent
volledigheid had.

Berekeningsvarianten waarin de winning voor de drinkwatervoorziening
uit grondwater op het niveau van 1988 wordt bevroren, de winningslo-
caties meer worden geconcentreerd in niet verdrogingsgevoelige
gebieden en de industriële grondwateronttrekkingen met eenderde
worden verminderd, geven een duidelijk herstel te zien van vooral de
voedselarme tot matig voedselarme ecotopen55.

Een landelijk gemiddeld herstel met 2 tot 10 procent ten opzichte van
de oorspronkelijke ecotopen wordt zeker mogelijk geacht. Voor de
verdrogingsgevoelige regio's waar de maatregelen vooral betrekking op
hebben, is het herstel ten opzichte van de huidige situatie procentueel
uiteraard veel groter.

Door deze maatregel (inclusief peilopzet) wordt het streefbeeld, als
men daarvoor het referentiejaar 1950 kiest, wat betreft volledigheid
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landelijk gezien nog lang niet gehaald. Slechts in specifieke kansrijke
gebieden wordt dit streefbeeld benaderd. Een integrale aanpak in deze
kansrijke gebieden is daarvoor nodig.

Om de doelstelling voor 2000 (geen toename verdroogd areaal) te
halen, zal zorgvuldig moeten worden nagegaan hoe de verwachte groei
van de drinkwaterbehoefte van 1150 miljoen m3 per jaar in 1989 naar
1350 miljoen m3 per jaar in 2000 (bron VEWIN69), in de praktijk moet
worden gedekt.

Blijkens de eerder genoemde verdrogingsstudies en sommige provin-
ciale grondwaterplannen kan een deel van de opgetreden verdroging in
verband worden gebracht met de huidige grondwateronttrekkingen. In de
provinciale waterhuishoudingsplannen zal moeten worden aangegeven
welke maatregelen in dit verband nodig zijn. Tevens zal in die plannen
moeten worden aangegeven of, en zo ja, waar, nog uitbreiding van de
grondwaterwinning kan plaatsvinden en waar de grondwateronttrekking
moet worden beperkt.

Gelet op de hiervoor gesignaleerde verdrogingsproblematiek zal lokaal
de drinkwaterbehoefte in de toekomst voor een groter deel gedekt
moeten worden uit oppervlaktewater dan tot dusver het geval is. Op dit
moment zijn hiervoor nog onvoldoende voorzieningen beschikbaar, zodat
in eerste instantie het onttrekkingsniveau van grondwater nog zal stijgen.
Met het oog hierop dienen aan het eind van de planperiode in ieder geval
voldoende alternatieven, zoals diepinfiltratie, oeverfiltratie en de aanleg
van spaarbekkens, te zijn ontwikkeld om de onttrekking van grondwater
weer te kunnen verminderen. Voorts dient de levering aan de industrie
van drinkwater uit grondwater, niet bedoeld voor hoogwaardig gebruik,
nader te worden bekeken en zonodig te worden afgebouwd. Een en
ander zal nader moeten zijn vastgelegd in de plannen voor de drinkwater-
sector.

De industriële grondwateronttrekkingen, 318 miljoen m3 in 1986, zijn
onder te verdelen in onttrekkingen voor hoogwaardige en voor
laagwaardige kwaliteitsdoeleinden. Het laagwaardig gebruik van grond-
water, waarvoor in veel gevallen alternatieven zijn aan te wijzen, zal in
het algemeen moeten worden beperkt of vermeden, gezien de relatieve
schaarste van winbaar zoet grondwater.

Waar industriële grondwateronttrekkingen bijdragen aan de verdroging
van natuur en landschap, dienen ze te worden verminderd.

In die gevallen waarbij grondwater schaars is of dreigt te worden,
moet voorrang worden gegeven aan huishoudelijk gebruik en gebruik
voor hoog-kwalitatieve doeleinden. Laagwaardig gebruik moet worden
teruggedrongen of gestopt.

Behalve de versterkte aandacht voor het ontwikkelen van alternatieven
voor de grondwateronttrekkingen ten behoeve van de drinken industrie-
watervoorziening kan ook het instrument van de vergunningverlening
worden ingezet in de strijd tegen de verdroging. Daarbij kan worden
gedacht aan het verlenen van een vergunning voor grondwateront-
trekking voor een bepaalde periode. In hoeverre dit aanpassing van de
Grondwaterwet vergt, zal in de planperiode worden onderzocht.

Het landelijke beleid voor de grondwateronttrekkingen in de sector
drink- en industriewatervoorziening, zoals hierboven verwoord, geeft in
algemene zin richting aan de ontwikkelingen in de sector. Het berekende
scenario staat hier los van en verkent slechts mogelijke financiële
gevolgen. Pas na uitwerking van het beleid in de regio zal duidelijk
worden in hoeverre het scenario in de praktijk is gevolgd.

Het in deze nota beschreven beleid zal er naar verwachting toe leiden
dat de investeringen reeds in de planperiode op gang komen en groeien
van 4 miljoen gulden in 1990 naar 44 miljoen gulden in 1994. Daarbij is
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ervan uitgegaan dat de ontwikkeling van extra alternatieven voor grond-
waterprojecten en uitwerking van de plannen binnen de drinkwatersector
versneld ter hand moeten worden genomen. Gelet op de voorberei-
dingstijd van deze projecten is het niet uitgesloten dat de programmering
van de financiële middelen in de tijd opschuift.

Beregening uit grondwater
De vergroting van de ontwateringsdiepte van landbouwgronden en de

versnelde afwatering en in bepaalde gebieden de onttrekkingen van
grondwater ten behoeve van de drink- en industriewatervoorziening,
brengen met zich mee dat behoefte ontstaat aan aanvullende watervoor-
ziening. In de hoger gelegen provincies gebeurt dit voornamelijk door
beregening uit grondwater. In droge jaren wordt aldus een aanmerkelijke
hoeveelheid grondwater onttrokken. In een 10 procent droog jaar
bedraagt de omvang hiervan, geschat aan de hand van de provinciale
grondwaterplannen, momenteel circa 150 tot 200 miljoen m3.

In de tweede Nota waterhuishouding werd40 uitgegaan van een zeer
sterke toename van de beregening. Nader onderzoek geeft evenwel aan
dat de situatie zich inmiddels globaal stabiliseert. Door het afnemen van
het areaal cultuurgrond en het feit dat beregening van grasland
bedrijfs-economisch gezien niet rendabel is, is zelfs een geringe
teruggang te verwachten76. Beregening uit grondwater leidt meestal niet
tot een verlaging van de voorjaarsgrondwaterstand. De verlagingen
blijken voorts vooral plaatselijk op te treden. Niettemin zijn de gevolgen
na een extreem droog groeiseizoen nog één tot enkele jaren merkbaar op
gronden met een beperkt vochtleverend vermogen1* 2<33. Op dergelijke
gronden wordt in het algemeen intensief beregend. De omvang en de
gevolgen van beregening kunnen er zodanig zijn, dat het nodig is
beregening aldaar te beperken en zo nodig (tijdelijk) te verbieden. Het
aantal individuele onttrekkers is zo groot dat het instrument van de
vergunningverlening daarvoor niet bruikbaar is gebleken. Momenteel
wordt daarom onderzocht in hoeverre wettelijke voorzieningen nodig zijn
om door toepassing van algemeen verbindende voorschriften de
beregening uit grondwater terug te dringen.

Hierop vooruitlopend is het gewenst dat in of nabij de meest
kwetsbare gebieden (onder andere in bufferzones) de beregening
vergunningplichtig wordt gemaakt, zodat deze kan worden beperkt of
verboden. De wenselijkheid om algemene regels te kunnen stellen in
plaats van de vergunningplicht, zoals aanbevolen door de Commissie
Grondwaterbeheer8 wordt nader bezien. Met name de beregening van
grasland moet worden beschouwd als een vorm van laagwaardig gebruik
van grondwater. Als zodanig heeft deze vorm van beregening lage
prioriteit en dient ze sterk te worden teruggedrongen of indien nodig
plaatselijk te worden gestopt.

Beleid na 1994 ten aanzien van verdroging
In de periode na 1994 zal het beleid ten aanzien van de regeneratie

van verdroogde natuurgebieden worden voortgezet.
De door de drinkwatersector ontwikkelde alternatieven voor de

onttrekking van grondwater zullen, waar nodig, worden gerealiseerd en in
bedrijf genomen. Voorts zal het beleid erop gericht zijn de beregening uit
grondwater verder terug te dringen. Ook zal het terughoudende beleid
ten aanzien van verdergaande ontwatering en afwatering worden voort-
gezet.
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7.4.3.4 Reservering van grondwatervoorkomens

Probleemschets
Mens en natuur moeten ook in de toekomst gebruik van grondwater

kunnen maken. Goed grondwater is van grote waarde vanwege de essen-
tiële functies die het vervult. Voor de natuur is voldoende water van
goede kwaliteit in een aantal gevallen voorwaarde voor het voortbestaan.
Voor de drinkwatervoorziening is het uit een oogpunt van kosten,
kwaliteit, maar vooral ook uit een oogpunt van veiligheid (de vele calami-
teiten die het oppervlaktewater bedreigen, zoals bijvoorbeeld giframpen
in de Rijn of een nucleaire calamiteit als Tsjernobyl), een belangrijke
grondstof.

Het grondwater wordt echter in toenemende mate geleidelijk
aangetast door verontreiniging met bestrijdingsmiddelen, meststoffen en
andere stoffen. Hierdoor nemen de gebruiksmogelijkheden van het
grondwater, voor met name hoogwaardige doeleinden, af. Ook de
kwantitatieve beschikbaarheid van water met een goede kwaliteit neemt
af. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de verslechtering van de
kwaliteit, anderzijds door een toenemend gebruik van grondwater en
versnelde ont- en afwatering. De essentiële functies dreigen hier de dupe
van te worden.

Het beleid dat deze ontwikkelingen zal moeten keren, is met kracht in
gang gezet. Zo wordt in het kader van het milieubeleid gestreefd naar
een algemeen beschermingsniveau, waarmee wordt beoogd op landelijk
niveau een zodanige kwaliteit van de bodem en het zich daarin bevin-
dende grondwater te realiseren, dat de bodem (en dus het grondwater)
in geheel Nederland in de toekomst duurzaam zijn functies kan blijven
vervullen, dat wil zeggen de veiligstelling van de grondwaterkwaliteit
voor de lange termijn. Daarnaast bestaat er ook een bijzonder bescher-
mingsniveau, waaraan invulling wordt gegeven door de provincies. Met
het bijzondere beschermingsniveau wordt beoogd op provinciaal niveau,
in aanvulling op het algemene beschermingsniveau, in bepaalde
gebieden een zodanige bescherming van de bodem te realiseren, dat een
bijzondere kwaliteit c.q. specifieke gebruiksmogelijkheden (met name
vanuit de invalshoek van natuur en drinkwatervoorziening) van de bodem
en/of het grondwater behouden blijft danwei blijven.

Een eerste invulling van het bijzondere beschermingsniveau heeft
plaatsgevonden in de provinciale grondwaterbeschermingsverordeningen
en -plannen. In de provinciale milieubeleidsplannen zal dit beleid verder
gestalte krijgen.

Ook op het vlak van het kwantitatieve beheer van het grondwater is het
beleid volop in opbouw. Een eerste generatie grondwaterplannen is
uitgebracht. Een verdere uitwerking van het beleid terzake zal plaats-
vinden in de in het kader van de Wet op de waterhuishouding uit te
brengen provinciale waterhuishoudingsplannen.

Naast de lijn van het waterbeheer en het milieubeheer speelt uiteraard
ook de ruimtelijke ordening (streek- en bestemmingsplannen) een rol bij
de bescherming van het grondwater (vaststellen van functies en
voorkomen van voor het grondwater bedreigende bestemmingen).

Het is duidelijk dat het bovenbeschreven beleid niet van de ene op de
andere dag zal leiden tot een geheel andere situatie. De problemen zijn
ontstaan gedurende een periode van vele tientallen jaren. Oplossing van
deze problemen zal ook de nodige tijd kosten.

In het licht van de gesignaleerde problemen is in de Vierde nota over
de ruimtelijke ordening aangegeven dat de mogelijkheden tot en de
ruimtelijke consequenties van aanwijzing van strategische watervoor-
raden zullen worden onderzocht. In deze nota stelt de regering dat een
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actief beleid, gericht op het veiligstellen en selectief gebruik van strate-
gische watervoorraden, zowel voor de openbare watervoorziening als ook
voor het natuurbeleid, van groot belang is. De reden van dit standpunt is
dat het van belang kan zijn, gelet op de hierboven omschreven
problemen, de daarvoor in aanmerking komende (grond)watervoor-
komens, binnen afzienbare tijd, te reserveren voor de openbare water-
voorziening en de natuur. Dit heeft als doel functieverlies te voorkomen
en er voor te zorgen dat het grondwater als grondstof voor
hoogwaardige doeleinden bruikbaar blijft, voor zowel de lange termijn als
in geval van calamiteiten. Wat dit laatste betreft zou de reservering in
ieder geval voldoende moeten zijn voor de drinkwatervoorziening zonder
dat dit ten koste gaat van de functie natuur.

Het vraagstuk van de reservering van grondwatervoorkomens maakt
momenteel onderdeel uit van twee studies, enerzijds gericht op het
inventariseren van bestuurlijke en juridische knelpunten in het grondwa-
terbeheer en anderzijds op een nadere verkenning van de gedachte van
strategische watervoorraden in het kader van de Vierde nota over de
ruimtelijke ordening. Eerstgenoemde studie is reeds afgerond. De
verkennende studie naar strategische grondwatervoorraden zal eind dit
jaar gereed zijn.

Beleid tot 1995 ten aanzien van reservering van grondwatervoorkomens
Op dit moment is nog onvoldoende uitwerking gegeven aan de

gedachte van specifieke reservering van bepaalde grondwatervoor-
komens. Aan de provincies wordt gevraagd om de reservering van grond-
watervoorkomens onderdeel te laten zijn van de eerste generatie provin-
ciale waterhuishoudings- en milieubeleidsplannen.

Concreet gaat het daarbij om de vraag of er gebieden c.q. grondwater-
voorraden zijn die kwantitatief en kwalitatief gezien potentieel van groot
belang zijn voor de natuur en/of voor de drinkwatervoorziening. Dit moet
voortkomen uit de aangegeven gewenste grondwatersituatie in de
provinciale waterhuishoudingsplannen. De gewenste grondwatersituatie
zal immers een beeld moeten geven over de toedeling van het grond-
water aan verschillende belangen. Deze toedeling zal moeten gebeuren
op basis van een belangenafweging, waarbij behalve aan kwantitatieve
aspecten ook aandacht zal moeten worden besteed aan de kwaliteit en
de beschermbaarheid van het grondwater. De reservering van grondwa-
tervoorkomens dient behalve in het waterbeheer ook plaats te vinden in
het kader van de ruimtelijke ordening. In het kader van het streekplan
dient allereerst te worden vastgelegd welke functies blijvend in stand
moeten worden gehouden. Vervolgens moet ook worden verzekerd, dat
in het gebied waar tot reservering van grondwatervoorkomens wordt
overgegaan, geen activiteiten kunnen plaatsvinden die de beoogde
functies van het grondwater kunnen aantasten. Naast de mogelijke
aanwijzing van te reserveren belangrijke grondwatervoorkomens zal
bezien moeten worden op welke wijze met deze voorraden moet worden
omgegaan. Daarbij zal onder meer de vraag moeten worden beantwoord
of en zo ja hoe deze veelal relatief schone gebieden extra beschermd
moet worden in aanvulling op het algemeen beschermingsniveau dat als
minimum geldt. Het zo spoedig mogelijk realiseren van het algemeen
beschermingsniveau is een minimum vereiste. Daartoe is primair het
bodembeschermingsbeleid het geëigende beleidskader. In dit verband
kan worden gedacht aan het bevorderen van activiteiten die met de
handhaving van hoge kwaliteit in overeenstemming zijn, zoals bosaanleg.
Daar waar het natuurbeschermingsbeleid en relatienotabeleid goed
kunnen samengaan met de bescherming van belangrijke grondwater-
voorkomens, zal dat worden bevorderd. Ook kan het nodig zijn ontwikke-
lingen te weren die potentieel bedreigend zijn voor de kwaliteit van het
grondwater in deze gebieden, zoals wegaanleg en vestiging van tanksta-
tions.
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Bij de verdere gedachtenvorming van de provincies kan het Rijk een
ondersteunende rol vervullen. De voorliggende derde Nota waterhuis-
houding doet dit onder meer door het aangeven van resultaten van
verschillende studies. Studierapporten zoals de resultaten van het
onderzoek naar bestuurlijk-juridische knelpunten in het grondwater-
beheer en de verkennende studie naar strategische grondwatervoorraden
kunnen door de provincies worden gebruikt ten behoeve van de beleids-
ontwikkeling over de reservering van grondwatervoorkomens.

Het landelijk beleid ten aanzien van het gewenste beschermingsniveau
voor gebieden waar reservering van grondwatervoorkomens plaatsvindt,
zal in het Actieplan gebiedsgericht milieubeleid verder worden uitge-
werkt. Met dit plan, dat ingevolge het Nationaal Milieubeleidsplan75 in
1990 wordt uitgebracht, wordt een geïntegreerde benadering van het
beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieu beoogd.
De tien gebieden die in de Vierde nota over de ruimtelijke ordening67 en
het Nationaal Milieubeleidsplan als eerste zijn aangewezen voor deze
geïntegreerde benadering, bieden, waar dat van toepassing is, tevens
mogelijkheden voor een verdere uitwerking van het beleid door
provincies en Rijk tezamen.

Op basis van de provinciale planvorming in het kader van de water-
huishoudingsplannen en de streekplannen, zal de regering eind 1991
haar standpunt nader bepalen. Dit zal gebeuren in het kader van de
Structuurschets landelijke en stedelijke gebieden op basis van een zo
breed mogelijke ruimtelijke afweging. Daarbij wordt eventueel
overgegaan tot de aanwijzing van te reserveren (grond)watervoor-
komens. Voorts zal in een in 1992 uitte brengen evaluatienota over het
grondwaterbeheer onder meer nader worden ingegaan op de voortgang
die in de waterhuishoudingsplannen wordt geboekt bij het reserveren en
beschermen van (grond)watervoorraden

Voor wat de bescherming van de kwaliteit van het grondwater op
landelijk niveau betreft, is in het Nationaal Milieubeleidsplan in 1994
voorzien in een evaluatie van de voortgang van het beleid. In dat verband
zal worden bezien of een aanscherping van het beleid terzake nodig is.

Beleid na 1994 ten aanzien van reservering van grondwatervoorkomens
Afhankelijk van de opgedane ervaringen zal bezien worden of nader

beleid terzake noodzakelijk is.

7.4.3.5 Grondwaterproblemen in het stedelijk gebied

Probleemschets
In een aantal stedelijke gebieden in Nederland heeft men te kampen

met wateroverlast door te hoge grondwaterstanden. Inventariserend
onderzoek geeft aan dat volgens een voorlopige schatting momenteel
circa 3 procent van het Nederlandse woningenbestand, ofwel circa
165 000 woningen, te kampen heeft met daadwerkelijke grondwater-
overlast36. Er zijn echter aanwijzingen dat veel meer woningen met dit
probleem te maken hebben. Ook blijkens een enquête van het blad
Bouwwereld3 zou met dit aantal het probleem nog laag ingeschat zijn.
Voorshands is echter, ook bij het ramen van de financiële omvang van
het probleem, uitgegaan van het getal van 165 000 woningen.

De belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van deze overlast zijn het
onjuist of onvoldoende bouwrijp maken van terreinen en daarmee
samenhangend het ontbreken van een voldoende functionerend ontwa-
teringssysteem. Ook het beperken of staken van grondwateronttrek-
kingen vormt een oorzaak van overlast. Tenslotte treedt soms grondwa-
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teroverlast op na rioolrenovatie, waarbij de drainerende functie die een
verouderd riool onbedoeld heeft gekregen, verloren gaat.

De kosten gemoeid met het oplossen van problemen rond grondwater-
overlast verschillen sterk per geval. In de meeste situaties kan worden
gerekend op bedragen tussen 2000 gulden en 3000 gulden per woning
met een minimum van 1000 gulden en een maximum van 5000 gulden.
De totale kosten voor oplossing van de problematiek kunnen derhalve
zeer globaal worden geschat op circa 500 miljoen gulden.

Over de schade door de grondwateroverlast zijn geen exacte gegevens
bekend. Op basis van beschouwingen over de schade aan pand en
inboedel door vochtproblemen, kosten verband houdend met gezond-
heidseffecten en extra kosten als uitvloeisel van de wateroverlast, lijkt de
schade gemiddeld per woning op tenminste 5000 gulden per tien jaar te
moeten worden gesteld36.

Bekende voorbeelden van plaatsen waar grondwateroverlast optreedt
zijn Den Haag en Enschede.

In sommige gebieden wordt de grondwaterstand verlaagd door
onttrekking van grondwater, drainage van grondwater door lekke
riolering en peilverlaging van het oppervlaktewater. Als gevolg hiervan
dalen de bodem, de bestrating, rioleringen en leidingen. Voorts kunnen
de koppen van houten paalfunderingen droog komen te staan. Deze
problemen doen zich in verschillende steden voor.

Beleid tot 1995 ten aanzien van grondwaterproblemen in het stedelijk
gebied

Voor de bewoonbaarheid en de leefbaarheid van de bebouwde
omgeving is het van belang dat de stand van het grondwater wordt
beheerst op een bepaald niveau.

Om de bestaande problemen krachtig te kunnen aanpakken, is het
nodig dat de bestaande verantwoordelijkheden voor ont- en afwatering in
het stedelijk gebied worden vastgelegd in provinciale verordeningen.
Deze verantwoordelijkheden zijn dat in het stedelijke gebied de
gemeente de zorg heeft voor de ontwatering en het waterschap voor de
afwatering (zie Pakket 12 Bestuurlijke organisatie).

De provinciale besturen dienen een stimulerende en coördinerende rol
te vervullen bij het bereiken van een voldoende afstemming van het
beleid van gemeenten en waterschappen.

Omdat de problematiek van grondwateroverlast van geval tot geval
sterk kan verschillen, zal bij de sanering per project bekeken moeten
worden welke maatregelen nodig zijn om de overlast op te heffen.

Ter voorkoming van nieuwe problemen in de toekomst komt
normstelling ten aanzien van de aan te houden mate van ontwatering in
aanmerking. Vastlegging van een algemene, voor het gehele land
geldende norm ligt niet voor de hand. Het is beter dat deze wordt
afgestemd op de gesteldheid van het gebied en de bestemming van het
terrein. De uitwerking van de aan te houden normen zou in het kader van
de bovengenoemde provinciale verordening moeten geschieden.

De provinciale besturen dienen in hun waterhuishoudingsplannen het
beleid met betrekking tot de stedelijke grondwaterproblemen vast te
leggen.

De kosten (maximaal 5000 gulden per pand) kunnen in veel gevallen
binnen circa tien jaar zijn terugverdiend gezien de vermeden schade aan
pand, inboedel en volksgezondheid. De sanering van de grootste
knelpunten zou dan ook spoedig ter hand moeten worden genomen.

Gezien de verschillende verantwoordelijkheden geldt voor de verdeling
van de kosten dat maatregelen ter verbetering van de afwatering ten
laste van de waterbeheerder komen en dat de realisering van basisvoor-
zieningen voor de ontwatering door de gemeente worden bekostigd.
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Met het oplossen van de grondwateroverlast in stedelijke gebieden zijn
in de planperiode bedragen gemoeid van: 6 miljoen gulden in 1990, 17
miljoen gulden in 1991, 24 miljoen gulden in 1992, 35 miljoen gulden in
1993 en 45 miljoen gulden in 1994. Deze bedragen komen, zoals in de
tabellen 6.13 tot en met 6.17 is aangegeven, via gemeentelijke
heffingen, voor rekening van de bewoners en de gemeenten voor zover
het ontwatering betreft, en van het waterschap (omslag) waar het de
afwatering betreft.

Beleid na 1994 ten aanzien van grondwaterproblemen in het stedelijk
gebied

Het in de planperiode te volgen beleid zal in de periode daaropvolgend
kunnen worden voortgezet.

7.4.3.6 Grondwaterkwaliteit

Probleemschets
Het probleem van de verontreiniging van grondwater met nutriënten en

organische microverontreinigingen is reeds uitgewerkt in de pakketten 2
en 4. Ook wordt verwezen naar beleid terzake in het Nationaal Milieube-
leidsplan. Om deze reden wordt het probleem van de verslechterende
grondwaterkwaliteit hier slechts globaal aangestipt. Specifiek ten aanzien
van het grondwater kunnen over deze verontreinigingen nog aanvullende
opmerkingen worden gemaakt.

Een algemeen beeld van de slechter wordende grondwaterkwaliteit is
gegeven in de RIVM-nota Zorgen voor Morgen28; dit is daarna uitgewerkt
in de nota De grondwaterkwaliteit van Nederland29 . Problemen als
aanwezigheid van landbouwbestrijdingsmiddelen in grondwater, fosfaat-
belasting, vermesting en verzuring (bijvoorbeeld uitspoeling aluminium
en nitraat naar het grondwater) komen in deze nota's aan de orde.

Niet van alle verontreinigingen in bodem en grondwater bestaan
voldoende gegevens, maar van de nitraatverontreiniging is voldoende
bekend om voorspellingen op te kunnen baseren.

Nederland heeft circa 255 pompstations waar grondwater ten behoeve
van de drinkwatervoorziening wordt gewonnen, verspreid over de twaalf
provincies. Gfondwaterwinning uit ondiepe lagen loopt relatief meer kans
met nitraat verontreinigd te raken dan diepe winning; deze kans wordt
groter als beschermende deklagen ontbreken.

Grondwaterwinning in het zuiden en oosten van het land heeft reeds
met nitraatverontreiniging te maken: bij tientallen winplaatsen stijgen de
nitraatgehaltes. Bij twee waterwinplaatsen wordt nu reeds grondwater
opgepompt met een stikstof/nitraat-gehalte boven de grenswaarde van
50 mg per liter nitraat (de drinkwaternorm). Het RIVM verwacht, bij
doortrekken van de waargenomen tendensen, dat dit binnen 100 jaar
voor 35 winningen het geval zal zijn. Het RIVM heeft berekend dat op
veel winplaatsen in het oostelijk en zuidelijk zandgebied veel freatische
winplaatsen reeds rond het jaar 2000 een overschrijding van de drinkwa-
ternorm voor nitraat te zien geven.
In dit onderzoek is overigens nog geen rekening gehouden met het in de
Structuurnota Landbouw17 en het Nationaal Milieubeleidsplan75 gepre-
senteerde beleid ten aanzien van vermesting.

Het beleid blijft erop gericht om emissies omlaag te brengen. Op
winplaatsen waar ondanks de emissiebeperkende maatregelen de norm
van 50 mg per liter nitraat wordt overschreden, wordt in eerste instantie
tijdelijk overgegaan op bijmengen met goed (grond)water van elders of
op het ter plaatse aanboren van diepere, nog niet verontreinigde, water-
voerende lagen. Op die manier slaagt men erin op de thans reeds veront-
reinigde locaties Reuver en Montferland drinkwater te leveren van de
vereiste kwaliteit. In tweede instantie wordt aan nitraatzuivering gedacht.
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Deze is nog niet operationeel. Afhankelijk van de toe te passen methode
bedragen de kosten van nitraatzuivering 50 cent tot 125 cent per m3. Dit
zal plaatselijk een verdubbeling van de drinkwaterprijs kunnen betekenen.
Een andere mogelijkheid is sluiting van het puttenveld en overgaan op
grondwater van elders of op oppervlaktewater.

In de landbouw wordt een groot aantal bestrijdingsmiddelen gehan-
teerd. Bekend zijn atrazin bij de teelt van snijmaïs en dinoseb alsmede
dichloorpropeen (met als schadelijk bijprodukt dichloorpropaan) bij de
aardappelteelt. Sommige van deze middelen, die persistent zijn, spoelen
uit en zullen nog tientallen jaren na een verbod op toepassing in het
diepe grondwater voorkomen. Op een aantal pompstations vindt
zuivering van drinkwater op pesticiden plaats.

Van sommige bestrijdingsmiddelen wordt aangenomen dat ze het
grondwater niet bereiken omdat ze in de bovenste grondlagen achter-
blijven of worden afgebroken. Deze stoffen, verzameld op de
zogenaamde witte lijst, zijn toegestaan voor gebruik door de landbouw in
waterwingebieden. Er is gebleken dat een aantal van deze middelen in
concentraties boven de norm voor drinkwater in het grondwater
aanwezig zijn15.

Voor de sanering van bestaande grondwaterverontreinigingen wordt
verwezen naar het Nationaal Milieubeleidsplan. Wanneer die sanering
gepaard gaat met grondwateronttrekking, dient rekening te worden
gehouden met de betrokken belangen als bedoeld in de Grondwaterwet.

Beleid tot 1995 ten aanzien van grondwaterkwaliteit
Voor het beleid ten aanzien van de landbouwbestrijdingsmiddelen

wordt verwezen naar pakket 4, «Organische microverontreinigingen». In
het Nationaal Milieubeleidsplan wordt vermeld dat in het jaar 2000
vanuit de landbouwbedrijven geen persistente bestrijdingsmiddelen meer
naar het grondwater uitspoelen.

De bemesting met stikstof in de vorm van kunstmest, dierlijke mest en
andere organische meststoffen zal in gebieden waar het grondwater, kan
worden gebruikt voor drinkwaterwinning (dat wil zeggen grondwater met
minder dan 150 mg chloride per liter) in het jaar 2000 zijn teruggebracht
tot een niveau, waarbij onder landbouwpercelen de norm van 50 mg
nitraat per liter in het grondwater op een diepte van twee meter onder de
grondwaterspiegel niet wordt overschreden. Hierbij wordt er van
uitgegaan dat de landbouwgewassen over voldoende stikstof kunnen
beschikken en dat er technieken beschikbaar komen om daarbij de
milieudoelstelling te respecteren.

Voor de planperiode wordt in het algemeen volstaan met de grondwa-
terbescherming zoals die in de Wet bodembescherming (met de extra
maatregelen, te treffen in grondwaterbeschermingsgebieden) en in
andere wetgeving verankerd is. Alleen voor de bescherming van de
toekomstige (potentiële) winplaatsen voor de drinkwatervoorziening en
later aan te wijzen gebieden met te reserveren grondwatervoorraden
geldt dat daarvoor onder meer de vraag moet worden beantwoord of en
zo ja hoe deze veelal relatief schone gebieden extra beschermd moeten
worden in aanvulling op het algemeen beschermingsniveau dat als
minimum geldt.

Bescherming van terrestrische ecosystemen die van het grondwater
afhankelijk zijn, kan mede worden gerealiseerd door het toepassen van
de regeling bodembeschermingsgebieden uit de Wet bodembe-
scherming. Dit kan plaatsvinden door, behalve in het betreffende gebied
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zelf, ook in een zone daaromheen een aanvullende bescherming van de
bodem tot stand te brengen. Hierdoor zal de belasting van het betref-
fende ecosysteem via het grondwater kunnen verminderen en kan
bijvoorbeeld een passende bescherming worden geboden tegen
vermesting.

Hetzelfde geldt voor aquatische ecosystemen die in belangrijke mate
via het grondwater worden beïnvloed door menselijke activiteiten in het
omliggende gebied. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld beken
die een ecologische kwaliteitsdoelstelling van het hoogste niveau hebben
gekregen.

In een aantal provincies wordt overwogen dit instrument eveneens in
te zetten ter bestrijding van verdroging.

De provincies zijn verplicht vóór 1 januari 1990 een intentieprogramma
bodembeschermingsgebieden vast te stellen.
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7.5 Scherm 4 Organisatie en instrumentarium

7.5.1 Pakket 12 Organisatie

• Einddoel:
- waterschappen zijn zoveel mogelijk per waterstaatkundige eenheid

gevormd;
- het kwantiteitsbeheer, het kwaliteitsbeheer en (waar doelmatig) het

vaarwegbeheer van het oppervlaktewater zijn zoveel mogelijk in één
hand gebracht; hoofdwateren in handen van Rijk, overige wateren in
handen van waterschappen.

• Tussendoel:
- voor de hoofdwateren is integratie van beheer gerealiseerd; het

streven is er op gericht om de overige wateren over te dragen;
- voor de overige oppervlaktewateren is door de provincies aange-

geven op welke wijze aan de bestuurlijke organisatie van de regionale
en lokale waterhuishouding vorm is gegeven; de vorming van water-
schappen per waterstaatkundige eenheid en integratie van beheer zijn
hierbij een centraal element.

7.5.1.1 Algemeen
Zoals in hoofdstuk 5 (scherm 4) al is uiteengezet wordt bij integraal

waterbeheer een groot aantal samenhangen in het beleid en beheer in
het oog gehouden. Naast de noodzaak tot taakafstemming tussen de
verschillende onderdelen van het waterbeheer zelf strekt de afstem-
mingsbehoefte met betrekking tot integraal waterbeheer zich in toene-
mende mate uit tot de externe functionele samenhangen. De problemen
waarmee de waterbeheerder wordt geconfronteerd, vragen steeds meer
om een integrale aanpak en om een adequate bestuurlijke organisatie.
Deze dient zo goed mogelijk te zijn afgestemd op de eisen die het water-
beheer nu en in de toekomst stelt. In het interimrapport van het
onderzoek naar de bestuurlijke aspecten van integraal waterbeheer wordt
er in dit verband op gewezen, dat de bestaande gevarieerde bestuurlijke
organisatie van het waterbeheer op vooral regionaal en lokaal niveau een
van de belemmerende factoren is voor het bereiken van meer bestuur-
lijke afstemming.

De gedachtenontwikkeling over de gewenste bestuurlijke organisatie is
het afgelopen decennium verder geëvolueerd. In de regeringsnota Naar
een nieuw waterschapsbestel (1977)38 viel het accent nog sterk op het
aspect van de optimale waterschappelijke gebiedsindeling. In de nota
van 1977 wordt tot de belangrijkste organisatorische uitgangspunten
gerekend dat de organisatie van het waterbeheer gebonden is aan
fysieke objecten, dat wil zeggen stelsels van op elkaar aansluitende
wateren. Voorts zegt deze nota dat men bij die zorg te maken heeft met
een waterstaatkundige eenheid, bestaande uit een of meer gebieden
waarin het water in uiteindelijk dezelfde bedding tot uitstroming komt
(stroomgebied), of waarin men uit een oogpunt van waterbeheersing op
een samenhangend stelsel van wateren is aangewezen (boezem- en
poldergebied).

In de nota wordt daarop voortbouwend nog gewezen op algemene
criteria voor de relatie tussen taak en omvang, zoals schaal en draagvlak.
Gezien de verscheidenheid van factoren viel echter geen nader uitge-
werkte reeks van criteria voor een waterschappelijke indeling te maken.

In de tweede Nota waterhuishouding40 wordt de nadruk al meer
gevestigd op het streven naar integratie (en tevens decentralisatie),
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De toekomst van het waterbeheer in de Wormer,
Jisp en Neck

Het watersysteem van Wormer, Jisp en Neck maakt
onderdeel uit van het Noordhollandse veenweide
gebied. Het systeem kenmerkt zich door veel open en
ondiep water en verspreid liggende percelen die vaak
alleen varend te bereiken zijn. Het systeem heeft
diverse functies. Onmiskenbaar is de natuurfunctie. Het
is een belangrijk veenweidegebied en onderdelen van
het watersysteem hebben een ecologische doelstelling.
Daarnaast is ook de agrarische en recreatieve functie
niet zonder betekenis voor het systeem. Deze verwe
venheid van functies is een belangrijk uitgangspunt
voor het beleid en beheer van dit waterrijke veenweide-
gebeid. De natuurfunctie van het systeem moet worden
beschermd en ontwikkeld, terwijl tegelijkertijd positieve
voorwaarden voor landbouw en recreatie worden
gecreëerd. In de praktijk staat dit uitgangpunt onder
druk.

Bij het beheer van dit watersysteem wordt men
geconfronteerd met diverse problemen. Centraal hierbij
staat de baggerproblematiek. Door deels natuurlijke
oorzaak en deels achterstallig onderhoud is de
hoeveelheid bodemslib in het watersysteem sterk
toegenomen. Hierdoor dreigen waterlopen te verlanden.
wat de bereikbaarheid van percelen in het water-
systeem vermindert. Dit betekent dat agrarische en
natuurbeheersmaatregelen achterwege blijven, met als
gevolg dat het landschap verruigt en het open karakter
van het landschap wordt aangetast. Een en ander
maakt het gebied minder aantrekkelijk voor weide-
vogels. Het baggerprobleem kent ook een kwalitatief
effect. Door nalevering vanuit het met voedingsstoffen
verzadigde bodemslib is het oppervlaktewater in sterke
mate geëutrofieerd. In vooral ondiepe wateren in het
systeem treedt dan ook een sterke algengroei op.

De genoemde problemen vragen om een integrale

aanpak. Vanuit hun verantwoordelijkheden voor het i
waterhuishoudkundig beheer zijn dat de provincie
Noord-Holland, het Waterschap «De Waterlanden» en
het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen.
Daarnaast zijn betrokken de landinrichtingsdienst,
enkele gemeenten, vertegenwoordigers van de
Landbouw, het Recreatieschap Waterland en de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.

Concrete bestrijdingsmaatregelen zoals het baggeren
van de waterbodem, het verbeteren van het riolerings-
netwerk en het aanleggen van mestdepots zijn nog niet
ten uitvoer gebracht. Oorzaken hiervoor zijn bijvoor-
beeld de grote onzekerheid over de effecten van de
voorgestane maatregelen op de waterkwaliteit, en het
niet beschikken over depots waar het verontreinigde
bodemslib kan worden gedeponeerd.

Momenteel ontwikkelt de provincie een strategische
visie op de toekomst van de waterrijke veenweidege-
bieden. Daarbij is de vraag aan de orde of en in
hoeverre de verweving van functies voor waterrijke
veenweidegebieden nog een reële optie is, vooral gelet
op de terugloop van het aantal agrariërs, de
omvangrijke en structurele baggerproblematiek en de
beperkte financiële middelen. Weliswaar is in diverse
nota's gewezen op het belang van het openhouden van
het gebied voor natuur en recreatie alsmede van hot
scheppen van goede condities voor de landbouw, maar
er is onvoldoende rekening gehouden met de conse-
quenties voor net beheer. Bij het bepalen van een
integrale strategie voor de toekomst zullen die beheers-
consequenties duidelijk worden vastgesteld. Hierbij is
ook voor de waterbeheerder een belangrijke rol
weggelegd.
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waarin naast kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater
ook het vaarwegbeheer wordt betrokken.Een extra impuls voor de
voortgang van het proces in deze richting vormt de in de notitie
«Omgaan met water» (1985)41 geschetste visie op integraal waterbeheer.

Voortbouwend op de bovengenoemde regeringsnota's en de notitie
Omgaan met water en gelet op het in hoofdstuk 5 (scherm 4) gestelde,
worden in deze Nota waterhuishouding de volgende uitgangspunten
gehanteerd voor de gewenste bestuurlijk organisatie van het water-
beheer:
- de bestuurlijke organisatie is zoveel mogelijk gebaseerd op een

waterstaatkundige eenheid;
- de beheerstaken die de zorg voor de regionale en lokale waterhuis-

houding betreffen, zijn of worden opgedragen aan waterschappen,
tenzij dit niet verenigbaar is met het belang van een goede organi-
satie van de waterstaatkundige verzorging;

- het kwantiteitsbeheer, het kwaliteitsbeheer en (waar doelmatig) het
vaarwegbeheer zijn zoveel mogelijk in één hand gebracht.
Hieronder worden deze uitgangspunten in aanvulling op het in

hoofdstuk 5 (scherm 4) geformuleerde beleid nader toegelicht.

7.5.1.2 Decentralisatie natte waterstaatswerken
De genoemde uitgangspunten voor de bestuurlijke organisatie houden

voor de wateren onder beheer van het Rijk een herverdeling in van het
waterbeheer. Deze is gericht op decentralisatie en tegelijkertijd ook op
integratie van het beheer van natte waterstaatswerken door het Rijk. In
algemene zin houdt dit in dat het Rijk uiteindelijk alleen het beheer (maar
dan wel integraal: waterkwantiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en
vaarwegbeheer) zal hebben over de wateren die een landelijke functie
vervullen, de zogenaamde hoofdwateren. Deze zijn aangewezen in een
bijlage behorende bij de op de Wet op de waterhuishouding gebaseerde
«Uitvoeringsregeling Waterhuishouding», waarvan het ontwerp thans
voor advies bij de Raad van State ligt. De aangewezen wateren zijn op
een enkele uitzondering na ontleend aan de tweede Nota waterhuis-
houding. Het streven naar integraal beheer ten aanzien van de hoofdwa-
teren door het Rijk, waarbij het samenstel van zomerbed en winterbed
van de rivieren als een waterhuishoudkundig systeem wordt beschouwd,
brengt met zich mee dat in enkele gevallen waarin het Rijk in het
verleden het kwaliteitsbeheer van een hoofdwater ingevolge de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren heeft gedelegeerd, dit ongedaan
gemaakt moet worden. Het betreft de Twenthekanalen, het Zwolle-
IJsselkanaal, het Zwartewater, het Zwolsch Diep en het onbeperkt
winterbed van de Maas. Met de beheerders van de eerste vier genoemde
wateren is inmiddels overeenstemming bereikt, zodat de integratie van
het beheer spoedig kan worden gerealiseerd.

Het beheer van alle andere wateren zal uiteindelijk berusten bij de
lagere overheden. Ter bevordering van de op decentralisatie gerichte
herverdeling is per 1 maart 1988 de Stuurgroep decentralisatie natte
waterstaatswerken onder voorzitterschap van mr. G. Brokx aan het werk
gegaan. De stuurgroep heeft tot taak het bestuurlijk overleg voor te
bereiden over de mogelijkheden om te komen tot een overdracht van het
beheer van natte waterstaatswerken van het Rijk naar provincies en
waterschappen. Het streven is er op gericht de herverdelingsoperatie in
het begin van de jaren negentig zijn beslag te laten krijgen.

In het verlengde van de aanwijzing van de hoofdwateren in de Uitvoe-
ringsregeling waterhuishouding wateren zullen de zogenaamde «zijwa-
teren» worden aangewezen die met de hoofdwateren in open verbinding
staan. Het gaat hier om die zijwateren waarvan het beheer van directie
invloed is op de waterhuishoudkundige situatie van het aangrenzende
hoofdwater.Dit betreft bijvoorbeeld de havens langs de hoofdwateren.
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Het beheer (beheer van de waterinfrastructuur met het oog op de exploi-
tatie van de havens) van deze havens hangt in het algemeen zo nauw
samen met de havenfunctie, dat dit bij uitstek tot de verantwoorde-
lijkheid van de havenbeheerder dient te blijven.

Een specifiek aspect dat in het kader van de zijwateren-problematiek
nog om een oplossing vraagt, betreft de begrenzing van het rivierkundig
en waterhuishoudkundig beheer van het winterbed van de grote rivieren.
Hierover vindt nog overleg plaats met de betrokken provinciale besturen
en waterschappen.Het resultaat zal niet worden neergelegd in de Uitvoe-
ringsregeling waterhuishouding, maar in een afzonderlijke algemene
maatregel van bestuur, het Besluit aanwijzing zijwateren. Voor regeling in
een afzonderlijk aanwijzingsbesluit is gekozen, omdat dit besluit wellicht
van tijd tot tijd aanpassing behoeft en het tevens uitwerking geeft aan de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren; door een afzonderlijk besluit is
de koppeling aan beide wetten beter herkenbaar.

7.5.1.3 Decentralisatie en integratie regionaal waterbeheer
De bestuurlijke organisatie op regionaal en lokaal niveau is gevarieerd

en voldoet in verscheidene opzichten nog onvoldoende aan de in deze
nota geformuleerde beleidsuitgangspunten. Meer nog dan de organisatie
van het waterbeheer op landelijk niveau, gaat het hier om een langdurig
en veelomvattend proces, zeker indien daarbij ook de kwestie van het
vaarwegbeheer door waterschappen wordt betrokken. Op het punt van
het waterkwantiteitsbeheer is grote vooruitgang geboekt. Het proces van
concentratie van kleine kwantiteitsbeherende waterschappen naar
grotere waterschappelijke verbanden per waterstaatkundige eenheid is
thans ver gevorderd (van 2500 in 1950 naar 130 nu). Met het integratie-
proces is echter nog weinig vooruitgang geboekt. Veelal zijn het kwanti-
teitsbeheer en het kwaliteitsbeheer nog gescheiden. Voorts zijn in een
aantal provincies het kwaliteitsbeheer en/of het boezembeheer nog een
provinciale aangelegenheid. Ook gemeenten verrichten beheerstaken, zij
het op beperkte schaal.

Tot slot doet zich in een aantal gevallen de situatie voor dat een water-
staatkundige eenheid in meer dan één provincie is gelegen, terwijl de
beheersstructuur niet op zo'n waterstaatkundige eenheid is afgestemd.

Het is primair aan de provincies als organisatiegezag voor de regionale
en lokale waterhuishouding om de gewenste bestuurlijke organisatie tot
stand te brengen op basis van de in deze nota geformuleerde beleidsuit-
gangspunten. Zoals in hoofdstuk 5 al is gesteld zijn de beleidsuitgangs-
punten zodanig geformuleerd, dat aan de provincies ruimte wordt
gegeven om bij de verdere invulling daarvan rekening te houden met de
regionale situatie, die per provincie verschillend kan zijn. Dit neemt niet
weg dat het Rijk in het kader van het toezicht ook een eigen verantwoor-
delijkheid heeft. In dit verband is het van belang dat in de ontwerp-
Waterschapswet (mede op aandrang van de Tweede Kamer) het beginsel
is vastgelegd dat de beheerstaken betreffende de regionale en lokale
waterhuishouding aan waterschappen moeten worden opgedragen, tenzij
de betrokken provincie aantoont dat daarvan in een concreet geval
redelijkerwijs moet worden afgeweken in het belang van een goede
waterstaatkundige verzorging.

Van belang is verder ook nog dat de ontwerp-Waterschapswet voorziet
in de gewenste versterking van het sturingsinstrumentarium van het Rijk.
Deze versterking vindt plaats in aanvulling op de reeds bestaande
goedkeuringsbevoegdheid met betrekking tot provinciale organisatiebe-
sluiten en de bevoegheid tot geschillenbeslechting voor de interprovin-
ciale problematiek. Zij wordt tot stand gebracht door het aan het Rijk
verschaffen van een positief middel tot beïnvloeding van het provinciaal
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beleid inzake de waterstaatkundige verzorging en de daarmee samenhan-
gende waterschapsreglementering. Het gaat hier meer precies om de in
de artikelen 1.8 en 1.9 geregelde bevoegdheid om in het belang van de
goede waterstaatkundige verzorging van een bepaalde waterstaat-
kundige eenheid over te gaan tot een gerichte uitnodiging aan het betref-
fende provinciaal bestuur en om, wanneer daaraan feitelijk geen gevolg
wordt gegeven, zelf de betreffende maatregelen te nemen (overgaan tot
instelling en/of reglementering van een waterschap). De in deze artikelen
neergelegde mogelijkheid tot bestuurlijk ingrijpen door de Kroon is van
toepassing ongeacht of de problematiek (binnen)provinciaal of interpro-
vinciaal is. Het spreekt vanzelf dat het in de Waterschapswet voorziene
positieve sturingsinstrument met zeer grote terughoudendheid zal
moeten worden toegepast. Het is echter een noodzakelijk instrument om
de door het Rijk wenselijk geachte wijzigingen in het bestel tegen de
achtergrond van de in deze nota geformuleerde uitgangspunten, zo
nodig, door te zetten.

De rijksvoorkeur voor zogenaamde all-in waterschappen laat intussen
onverlet dat zo'n waterschap een sterk gedecentraliseerde opbouw kan
hebben op het punt van het kwantiteitsbeheer. Met deze zogenaamde
binnenwaterschappelijke decentralisatie in de vorm van «afdelingen»
(zoals bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap Delfland die kent) houdt de
Waterschapswet rekening.

Met betrekking tot het vaarwegbeheer (bestaande uit de zorg voor de
waterweg ten behoeve van de scheepvaart) dient tot slot nog te worden
opgemerkt dat de zorg voor de regionale openbare vaarwegen primair
een taak is en blijft van het algemeen bestuur: de provincie.

Dit laat onverlet dat het uit een oogpunt van integratie gewenst en
bovendien doelmatig kan zijn dat het waterschap een of meer aspecten
van de betreffende taak (waarbij vooral moet worden gedacht aan het
feitelijk beheer) uitoefent; een en ander gebeurt dan op basis van
opdracht daartoe in het reglement van het waterschap, dan wel op grond
van een bestuursovereenkomst tussen een provincie en een waterschap.
Naarmate met de vervulling van die beheerstaak belangen zijn gediend
die niet rechtstreeks en continu aan het waterschapsgebied zijn
gebonden (bovenwaterschappelijke belangen), dient deze taaktoedeling
te geschieden onder verrekening van de daarmee gemoeide beheers-
kosten.

7.5.1.4 Waterbeheer in stedelijk gebied
Het beginsel dat beheerstaken die de regionale en lokale waterhuis-

houding betreffen, aan waterschappen worden opgedragen, is niet
beperkt tot het landelijk gebied, maar betreft ook het stedelijk gebied. Dit
betekent allereerst dat bij stedelijke uitbreidingen de waterstaatkundige
verzorging van het betreffende gebied een waterschapstaak dient te
blijven.

Voorts dienen stedelijke gebieden die in het verleden ten gevolge van
de realisering van uitbreidings- of bestemmingsplannen ontpolderd zijn,
zoveel mogelijk weer in waterschapsverband te worden gebracht. Tot nu
toe is er op dit punt veelal nog sprake van een ad-hoc-aanpak in het
kader van het in groter waterschapsverband opnemen van kleine kwanti-
teitsbeherende waterschappen. Een meer consequente beleidslijn van de
provincies is gewenst. Uit de voorkeur voor enerzijds uitoefening van
taken in waterschapsverband en anderzijds het in één hand doen zijn van
kwantiteitsbeheer en kwaliteitsbeheer vloeit voort dat de provincie, als
organisatiegezag, zorgt voor beëindiging van eventueel nog bestaande
situaties waarin het kwantiteitsbeheer nog berust bij een gemeente.
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Juist bij het weer in waterschapsverband brengen komt overigens de
noodzaak van taakafbakening tussen gemeente en waterschap scherp
naar voren. Vooral de bestuurlijke problematiek van de beheersing van
de grondwaterstand in stedelijke gebieden maakt een doelmatige taakaf-
bakening tussen gemeente en waterschap nodig. In hoofdstuk 5 (scherm
4) is de voorgestane taakafbakening reeds uiteengezet: ontwatering door
de gemeente en afwatering door het waterschap. Een dergelijke
functionele benadering noodzaakt tot een nauwe samenwerking tussen
gemeente en waterschap en voorts tot een vroegtijdige wederzijdse
beleidsafstemming in het kader van het opstellen van structuur/bestem-
mingsplannen of waterhuishoudkundige beheersplannen. De provincie
kan daarbij in het kader van de strategische planvorming (waterhuishou-
dingsplan en streekplan) een belangrijke coördinerende rol vervullen.
Mede tegen de achtergrond van de gedecentraliseerde opzet van het
regionale en lokale waterbeheer is de provincie voorts het aangewezen
bestuurlijke niveau om (onverlet de eigen beheerstaak op grond van de
Grondwaterwet) de geschetste taakverdeling in het kader van haar regel-
gevende bevoegdheid bij (autonome) verordening vast te leggen. Aan
regeling primair op dat niveau moet worden gedacht, omdat het bij een
doelmatige beheersing van de grondwaterstand immers primair gaat om
meer plaatselijk en regionaal te behartigen taken.

Indien zou blijken dat de provincies in gebreke blijven om van hun
regelgevende bevoegdheid terzake gebruik te maken, zal worden
overwogen een medebewindstaak van de provincie wettelijk te veran-
keren.

Het hier in essentie geschetste scenario dat samenhangende taken
functioneel scheidt, betreft primair de preventieve kant van het grondwa-
teroverlastvraagstuk. De sanering van de bestaande grondwateroverlast
is vooral een financieel probleem en vergt een eigen aanpak. Daarbij kan
het hier geschetste scenario inzake de bestuurlijke verantwoordelijkheid
wel richtlijnen bieden voor het ontwikkelen van een verdeelsleutel voor
de financiering van de sanering. Een algemene verdeelsleutel is
overigens niet te geven, omdat de situatie plaatselijk zeer verschillend is.

Tenslotte is met betrekking tot het waterbeheer in stedelijk gebied,
toegespitst op het rioleringsbeheer, het volgende van belang. De
duurzaamheid van rioleringsvoorzieningen zal moeten worden veiligge-
steld door het toekomstig beheer en onderhoud vast te leggen in
integrale gemeentelijke rioleringsplannen. Daarbij dient ook de
afstemming met andere plannen en betrokken instanties, vooral de
waterbeheerders, te worden verbeterd. Op het voor de tot standkoming
van dergelijke plannen geëigende instrumentarium zal in het nog in 1989
uit te brengen beleidsstandpunt (NMP-actie punt 5675) nader worden
ingegaan.
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7.5.2 Pakket 13: Instrumentarium

• Einddoel:
- het instrumentarium op het gebied van het waterbeheer biedt

optimale mogelijkheden voor integraal waterbeheer. Onder andere is
daartoe de Wet op de waterhuishouding uitgebouwd tot een
integrale waterbeheerswet. Ook andere niet wettelijk geregelde
instrumenten ten behoeve van de externe bestuurlijke afstemming
zijn beschikbaar.

• Tussendoel 1995:
- realisering eerste fase uitbouw Wet op de waterhuishouding;

realisering tussentijdse aanpassingen van bestaande wetgeving ter
oplossing van acute knelpunten;

- verbetering niet-wettelijk geregelde instrumenten ten behoeve van
de externe bestuurlijke afstemming.

7.5.2.1 Algemeen
Het instrumentarium op het gebied van het waterbeheer dient zodanig

te zijn dat het optimale mogelijkheden biedt voor het voeren van een
samenhangend en doelmatig beleid en beheer. Het gaat daarbij niet
alleen om wettelijk geregelde instrumenten maar ook om instrumenten
zonder wettelijke status, dit laatste vooral ten behoeve van de verbe-
tering van de condities voor de samenwerking tussen waterbeheerders
en andere bij het waterbeheer betrokken instanties.

Wat de wettelijk geregelde instrumenten betreft, verschaft de
inmiddels tot stand gekomen Wet op de waterhuishouding (in samen-
hang met de toekomstige regeling van de milieubeleidsplanning en
de regeling van de ruimtelijke planning) voor de strategische beleidsbe-
paling een goed integrerend instrumentarium. Het betreft immers een
planstelsel waarmee het hele terrein van het waterbeheer wordt
bestreken, alle betrokken belangen binnen de gezichtskring worden
gebracht, waarin voorzien is in bestuurlijke afstemming binnen het
waterbeheer zowel horizontaal als verticaal, en ook de verhouding tot
beleidsterreinen als milieubeheer en ruimtelijke ordening wordt geregeld.
Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar harmonisatie en ook
integratie van de regeling van het waterbeheer.

Op het uitvoerende vlak is de wetgeving nog onvoldoende geharmoni-
seerd en geïntegreerd. Het juridische (en ook het financiële) instrumen-
tarium met betrekking tot de verschillende onderdelen van het water-
beheer is nog grotendeels verspreid over verschillende wetten, te weten:
- oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer in de Wet op de waterhuis-

houding;
- oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer in de Wet verontreiniging opper-

vlaktewateren;
- (in hoofdzaak) kwantitatief grondwaterbeheer in de Grondwaterwet;
- beheer van de waterinfrastructuur als waterstaatsobject met

verschillende functies (verder te noemen: infrastructureel beheer) in
diverse regelingen, namelijk de Wet van 28 februari 1891 tot
vaststelling van bepalingen inzake 's-Rijkswaterstaatswerken en de
Rivierenwet van 1908 voor de wateren onder beheer van het Rijk en
de Waterstaatswet 1900 (deels), provinciale verordeningen, water-
schapskeuren en (soms) gemeentelijke verordeningen voor de
overige wateren.
Vooral voor de oudere (zg. klassieke) beheerswetgeving geldt dat het

instrumentarium vaak te specifiek en beperkt van opzet is en mede
daardoor onvoldoende perspectief biedt voor de gewenste samenhan-
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gende benadering van het waterbeheer in al zijn onderdelen. Voor de
beheerswetgeving van meer recente datum geldt dit in mindere mate,
vooral nu de Wet op de waterhuishouding een aantal coördinatievoorzie-
ningen bevat, waardoor het beheersinstrumentarium van de verschillende
onderdelen van het waterbeheer dienstbaar wordt gemaakt aan het
geheel van het waterbeheer. Door de voorziene koppeling aan de strate-
gische plannen wordt de toepassing van het beheersinstrumentarium van
de Wet op de waterhuishouding, maar ook van de Wet verontreiniging
opppervlaktewateren en de Grondwaterwet, getoetst aan de strategische
plannen die het hele veld van het waterbeheer bestrijken. Met betrekking
tot de relatie tussen het kwantitatief en kwalitatief oppervlaktewater-
beheer voorziet de Wet er daarnaast op diverse manieren in dat steeds
(bij gesplitst beheer) een dwarsverband aanwezig is tussen kwantiteits-
en kwaliteitsbeheer. Nietemin kent ook de meer recente beheerswet-
geving een aantal tekortkomingen die verbetering behoeven.

Ook los van het streven naar harmonisatie en integratie van de
wetgeving is er behoefte aan tussentijdse aanpassingen van de
bestaande wetgeving in verband met knelpunten die op korte termijn om
een oplossing vragen. In paragraaf 7.5.2.9. wordt hierop nader ingegaan.

De verdere verbetering van de wetgeving voor het bereiken van de in
deze nota geformuleerde beleidsdoelen zal in hoofdzaak plaats vinden
door middel van een gefaseerde uitbouw van de Wet op de waterhuis-
houding tot uiteindelijk een integrale waterbeheerswet. De vorm waarin
dit het beste kan gebeuren, wordt nog nader bezien.

De reikwijdte van de uitgebouwde Wet op de waterhuishouding blijft
niet beperkt tot onderwerpen geregeld in de Wet op de waterhuis-
houding, Wet verontreiniging oppervlaktewateren en Grondwaterwet,
maar omvat in verband met de nauwe samenhang met het waterbeheer
ook de materie van het in de klassieke beheerswetgeving geregelde
infrastructureel beheer (de belangen waar het om gaat, vallen groten-
deels samen).

De belangrijkste onderwerpen die in de eerste fase worden behandeld,
worden hierna in de paragrafen 7.5.2.2. tot en met 7.5.2.8 verder toege-
licht. Onderwerpen als de toekomstige financieringsstructuur (zie ook
pakket 14 hierna), informatievoorziening en openbaarheid van de
wateren (en daarmee samenhangende aspecten als normering en bedie-
ningstijden) behoeven nog nadere studie en komen pas in de tweede
fase aan bod. Indien wordt besloten tot regeling op wetsniveau van de
materie van de openbaarheid van de wateren en wat daarmee samen-
hangt, zal dat in een afzonderlijke wet (Wet op de openbare wateren)
gebeuren. De materie van de openbaarheid van de wateren hangt
(anders dan de materie van het infrastructureel beheer) immers niet
zodanig nauw samen met het waterbeheer, dat regeling daarvan in de
waterbeheerswetgeving wenselijk/noodzakelijk is.

De verbetering van het wettelijk uitvoeringsinstrumentarium betreft
primair, maar niet uitsluitend, de versterking van de condities voor de
interne samenhangen in het waterbeheer. Aan de versterking van de
condities voor de bestuurlijke afstemming tussen waterbeheerders en
andere betrokken instanties kunnen in aanvulling op de wettelijke ook
niet wettelijk geregelde instrumenten, waaronder financiële, een belang-
rijke bijdrage leveren. In paragraaf 7.5.2.10 wordt hierop nader
ingegaan.

7.5.2.2 Harmonisatie en verruiming reikwijdte belangenkader voor de
diverse onderdelen van het waterbeheer

De reikwijdte van het belangenkader bij de toepassing van het
beheersinstrumentarium zal worden geharmoniseerd en verruimd. De
huidige wetgeving kent per sector een verschillend belangenkader. Zo
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wordt in de Wet op de waterhuishouding gesproken van het «belang van
de waterhuishouding», in de Grondwaterwet van «de bij het grondwater-
beheer betrokken belangen», in de Wet verontreiniging oppervlaktewa-
teren van het «tegengaan van verontreiniging van oppervlaktewateren»,
in de Rivierenwet van «openbaar rivier- en stroombelang» en in de Wet
van 28 februari 1891 van «bescherming van rijkswaterstaatwerken en
verzekering van het veilig en doelmatig gebruik daarvan».

Het is de bedoeling voor die onderdelen van het waterbeheer die in de
Wet op de waterhuishouding zullen opgaan, een breed belangenkader te
introduceren dat het belang van de bescherming en ontplooiing van de
waterhuishoudkundige systemen in brede zin zal omvatten. Vooruit-
lopend hierop zal de reikwijdte van het belangenkader van de klassieke
beheerswetgeving tussentijds worden verruimd. Zie hiervoor paragraaf
7.5.2.3 hierna.

7.5.2.3 Modernisering wetgeving beheer waterinfrastructuur
Het infrastructureel beheer van de rijkswateren is thans geregeld in

diverse op de Wet van 18 februari 1891 tot vaststelling van bepalingen
inzake 's Rijkswaterstaatswerken gebaseerde uitvoeringsregelingen,
alsmede in de Rivierenwet van 1908, zijnde een lex specialis van de Wet
van 1891. Voor de overige wateren is dit beheersaspect geregeld in
(deels) de Waterstaatswet 1900, provinciale verordeningen, water-
schapskeuren en (soms) gemeentelijke verordeningen.

De beheerswetgeving voor het infrastructureel beheer van de rijkswa-
teren dateert van rond de eeuwwisseling. Hoewel met deze wetgeving en
de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen in de beheerspraktijk ook
thans nog over het algemeen een doelmatig beheer kan worden gevoerd,
is deze wetgeving in verscheidene opzichten verouderd. Een van de
meest naar voren springende knelpunten betreft de beperkte breedte van
de doelstelling van de Wet van 1891 en de Rivierenwet en in verband
hiermee de reikwijdte van het belangenkader. Vooral de Rivierenwet
omschrijft de belangen ten behoeve waarvan die wet kan worden
toegepast, vrij eng, namelijk: openbaar rivier- en stroombelang. Een
andere tekortkoming betreft het ontbreken van een regeling van de
vergunningprocedure, waardoor er onvoldoende waarborgen zijn voor
een verantwoorde besluitvorming. Dat tekort zal overigens voor een
aanzienlijk deel worden opgeheven door de toekomstige Algemene wet
bestuursrecht. Niettemin zal de beheerswetgeving in enige uitwerking en
aanvulling moeten voorzien (zie ook paragraaf 7.5.2.4 hierna). Ook het
ontbreken van differentiatie binnen het reguleringsinstrumentarium
vraagt om nadere bezinning (zie ook paragraaf 7.5.2.5 hierna). Tot slot
zijn de sancties te laag.

Modernisering van de wetgeving is dan ook geboden. Het gaat daarbij
primair om het instrumentarium ten behoeve van het infrastructureel
beheer voor de wateren onder beheer van het Rijk. Voor de overige
wateren zal dit alleen op hoofdlijnen gebeuren en voor het overige
worden overgelaten aan de provincies en de waterschappen.

Vooruitlopend op de algehele modernisering zullen de Wet van 1891
en de Rivierenwet op korte termijn tussentijds worden gewijzigd. Een en
ander hangt onder meer samen met ontwikkelingen in de jurisprudentie,
waardoor twijfel is ontstaan over de breedte van de doelstelling van die
wetgeving - en mede daardoor - van de reikwijdte van het belangen-
kader van die wetgeving. De wetswijziging gericht op verruiming van de
strekking van beide wetten en de met de toepassing daarvan te
beschermen belangen, vindt plaats in samenhang met de reeds ver
gevorderde voorbereiding van de modernisering van de op deze
wetgeving gebaseerde uitvoeringsregelingen (Algemeen reglement van
politie voor rivieren en Rijkskanalen, Baggerreglement, Rijksrivierdijken-
reglement, Rijkszeeweringenreglement en Rijkswegenreglement). Deze
zullen worden vervangen door een nieuwe algemene maatregel van
bestuur. Het moderniseren van genoemde reglementen is de directe
aanleiding voor de tussentijdse wijziging van beide wetten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 250, nrs. 1-2 251



Integraal waterakkoord Dommel

De Dommel is een laaglandbeek. Het afvoerregime
wordt gekenmerkt door hoge afvoeren in de winter er,
lagere afvoeren gedurende de zomerperiode. Zoals voor
elke laaglandbeek geldt ook voor de Dommel dal bij het
beheer rekening wordt gehouden met het functioneren
van het totale stroomgebied.

Behalve aan het waterkwantiteits- en waterkwaliteits-
beheer wordt in toenemende mate aandacit besteed
aan de natuur- en landschapsfunctie van de Dommel.
Belangrijke delen van het stroomgebied hebben een
voorlopige ecologische doelstelling gekregen.

Een meer ecologisch georiënteerd waterbeheer wordt
echter bemoeilijkt door de eisen die andere maatschap-
pelijke functies, zoals landbouw, drinkwatervoorziening
en industrie en dergelijke aan het beheer van het
Dommelsysteem stellen.

De hoge grondwateronttrekkingen hebben geleid tot
een sterke afname van de oppervlaktewaterafvoer van
de Dommel. De kwaliteit van het oppervlaktewater en
de waterbodem is sterk beïnvloed door de veelvuldige
en ongecontroleerde lozingen in het verleden. Ook nu
nog wordt het Dommelsysteem aanzienlijk belast, niet
alleen door lozingen in België, maar ook door fosfaat-
en stikstofemissies vanuit de landbouw en vanuit de
rioolwaterzuiveringsinrichting van de gemeente
Eindhoven. Bij het beheer van het beeksysteem van de
Dommel zijn vele organisaties betrokken. De taken en
bevoegdheden ten aanzien van het watersysteem
Dommel zoals het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van
grond- en oppervlaktewater en het vaarwegbeheer
enerzijds en de ruimtelijke ordening, de landbouw en
het milieubeheer anderzijds zijn verdeeld over verschil-
lende actoren op diverse bestuursniveaus. Afstemming
en coördinatie is dan ook vereist om integraal water-
beheer te bereiken. De waterbeheerder heeft daarbij
duidelijk eigen taken en bevoegdheden.

Voor het stroomgebied van de Dommel is nog geen
algemeen en integraal strategisch afwegingskader
beschikbaar. Op dit niveau dient afstemming te worden

bereikt via hot zogenoemde «haasje over spelen». Dit
betreft de afstemming van de waterkwaliteitsplannen
on de grondwaterplannen op het streekplan en het
milieubeleidsplan.

Behalve de bestuurlijke afstemming op strategisch
niveau dient ook afstemming op operationeel niveau te
worden nagestreefd. Voor het Dommelgebied zijn de
gemeenten ingevolge een provinciale verordening
verplicht om de rioloringsplannen in nauw overleg met
het waterschap te ontwikkelen. Toch doet zich bij de
afstemming op operationeel niveau een aantal
knelpunten voor. zoals:
- het ontbreken van een voldoende financiële

grondslag vooi de nodig geachte samenhangende
maatregelen;

- een gebrek aan kennis over de aard en intensiteit
van de afstemmingsrelaties waardoor een samen-
hangende beleidsafweging wordt geblokkeerd.

-- lacunes in regelgeving betreffende sommige afstem-
mingsrelaties.

Vooralsnog is gekozen voor een gefaseerde aanpak
van het waterbeheerprobleem van het Dommelsysteem,
waarbij gestart is met de rioolwaterproblematiek.

Op basis van de resultaten van een functionele
analyse van de relaties binnen het Dommelsysteem zal
hestuurlijke afstemming kunnen plaatsvinden met
betrekking tot beleid en beheer. Voor de doorwerking
van deze afspraken naar het operationele niveau kan
gebruik worden gemaakt van een integraal waterak-
koord. Dit instrument is door de provincie Noord-
Brabant ontwikkeld teneinde aan de uitvoering van de
gezamenlijk overeengekomen maatregelen voor het
integraal waterbeheer een zekere bestuurlijke status te
verbinden.

In het provinciaal waterhuishoudingsplan zal worden
aangegeven of het Dommelsysteem deel uitmaakt van
de watersystemen waarvoor een integraal waterakkoord
zal worden opgesteld.
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7.5.2.4 Harmonisatie van vergunningprocedures
Op het terrein van de vergunningverlening (-wijziging en -intrekking)

kennen de bestaande wetten nog verschillende procedures of is er geen
procedure geregeld (bijvoorbeeld Rivierenwet, Wet van 1891). De
beoogde harmonisatie van vergunningprocedures zal de mogelijkheid
bieden om, daar waar binnen het waterbeheer verschillende vergun-
ningstelsels blijven bestaan, in geval van samenloop van vergunningen-
vereisten tot harmonisatie van de procedures te komen.

Overigens zal bij die harmonisatie zo veel mogelijk worden aangesloten
bij algemene wetgeving op dit terrein, zoals de algemene Wet bestuurs-
recht en de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, welke wet thans
reeds van toepassing is op de WVO-vergunningprocedure.

7.5.2.5 Differentiatie binnen het reguleringsinstrumentarium
In de huidige wetgeving overheerst (naast instrumenten als melding,

registratie, absoluut verbod en verklaring van ongenoegzaamheid) de
vergunning/ontheffing als reguleringsihstrument. Bovendien bestaat er
wat vergunningprocedures betreft slechts in geringe mate de
mogelijkheid om te differentiëren tussen lichte en zware gevallen. Vooral
bij het grondwaterbeheer levert dit een knelpunt op, getuige onder meer
de beleidsaanbeveling van de Commissie Grondwaterbeheer in haar
eindrapport over de grondwaterplannen8 om voor kleine onttrekkingen
algemene regels te introduceren in plaats van de vergunningplicht.
Momenteel wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het regule-
ringsinstrumentarium verder te differentiëren. Daarbij wordt onder meer
nagegaan of de introductie van algemene regels, zoals reeds voor lozing
op het oppervlaktewater of de riolering in het wetsvoorstel tot wijziging
en uitbreiding van de Wabm met onder meer een hoofdstuk vergun-
ningen en algemene regels voor inrichtingen is voorzien, ook zou kunnen
worden uitgebreid tot de overige onderdelen van het waterbeheer.
Voorts wordt aandacht besteed aan verruiming van de mogelijkheden
voor differentiatie binnen de vergunningprocedure (lichte en zware
procedures; zie ook 7.5.2.4 hiervoor).

In nauwe samenhang met de in dit onderzoek geformuleerde
probleemstelling vindt eveneens een evaluatie-onderzoek plaats naar de
toepassing van het beheersinstrumentarium van de Grondwaterwet. De
resultaten van beide onderzoeken, die begin 1990 beschikbaar komen,
zijn belangrijke bouwstenen om te komen tot een beter afgewogen (een
ook gedereguleerde) inzet van instrumenten.

7.5.2.6 Verbreding waterakkoord
Het in de Wet op de waterhuishouding geregelde waterakkoord is

primair een kwantiteitsbeheersinstrument ten behoeve van het maken
van afspraken tussen kwantiteitsbeheerders over het te voeren aan- en
afvoerbeleid. De reikwijdte van dit horizontaal werkende afstemmingsin-
strument is in zoverre breed dat de kwaliteitsbeheerder van het betref-
fende oppervlaktewater (in de situatie van gesplitst beheer) eveneens als
partij deelneemt aan de vaststelling van een waterakkoord; dit houdt
verband met de gevolgen die iedere waterbeweging kan hebben voor de
kwaliteit van het oppervlaktewater, en voorts omdat de waterkwaliteit
door middel van kwantatieve maatregelen kan worden verbeterd. Ook
andere beheerders met een waterstaatkundige taak (b.v. haven- en
vaarwegbeheerders) kunnen door de betrokken kwantiteitsbeheerder
wordt uitgenodigd om aan het akkoord deel te nemen.

In het kader van de verdere verbetering van de beheerswetgeving zal
worden bezien of de reikwijdte van het waterakkoord kan worden
verruimd, zowel wat de inhoud betreft als de deelnemers. Daarmee kan
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ook dit instrument meer dienstbaar worden gemaakt aan het bevorderen
van integraal waterbeheer. Daarbij kan in het bijzonder gedacht worden
aan de samenhangen tussen kwantiteit, kwaliteit, grondwater en infra-
structureel beheer. Denkbaar is dat daarnaast ook voor instanties op
aanpalende beleidsterreinen de mogelijkheid wordt geopend om desge-
wenst deel te nemen.

7.5.2.7 Verbreding regeling buitengewone omstandigheden
In de Wet op de waterhuishouding is als bestanddeel van de regeling

van het kwantiteitsbeheer van het oppervlaktewater een regeling
opgenomen die erin voorziet dat het bevoegde gezag in geval van
(dreigende) grote schaarste of overvloed aan oppervlaktewater, aanmer-
kelijke verslechtering van de kwaliteit daarvan of het in het ongerede
raken van een waterhuishoudkundig werk, maatregelen kan treffen om
eventuele nadelen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Hoewel
de regeling zich in beginsel richt op het kwantitatieve oppervlaktewater-
beheer, geldt voor de toepassing ervan het ruime criterium van het
belang van de waterhuishouding (dus ook het belang van de kwaliteit van
het oppervlaktewater en de grondwaterbelangen). Er zal worden bezien
of de regeling zodanig dient te worden verbreed, dat zij zich over het
gehele terrein van de waterhuishouding uitstrekt.

7.5.2.8 Verbetering handhavingsinstrumentarium en handhaving regel-
geving

Het handhavingsinstrumentarium zal worden verbeterd door :
- handhavingsbepalingen zoveel mogelijk in algemene wetten neer te

leggen; voor de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet
verontreiniging zeewater zal daartoe worden aangesloten bij de
regeling in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; voor de
overige wetgeving zal in beginsel aansluiting worden gezocht bij het
hoofdstuk handhaving in de toekomstige Algemene wet bestuurs-
recht en voorts bij de Algemene wet toezicht en opsporing;

- uitbreiding van het instrumentarium met de transactiemogelijkheid
wordt overwogen;

- de dwangsom, die op korte termijn voor het oppervlaktewaterkwali-
teitsbeheer beschikbaar komt door middel van een wijziging van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, zal ook voor de overige
beheersaspecten beschikbaar moeten komen;

- harmonisatie van de toezichts- en opsporingsbevoegdheden;
regeling van deze materie in de Algemene wet toezicht en opsporing
heeft daarbij de voorkeur. De positie en rol van de provincie ten
opzichte van de met de handhaving belaste waterbeheerder zal
daarbij worden bezien;

- verzwaring van de in de Wet op de economische delicten neerge-
legde strafmaat voor de bestraffing van overtreders van milieude-
licten waaronder de Wet verontreiniging oppervlaktewater en de
Wet verontreiniging zeewater; dit heeft tot doel een grotere preven-
tieve werking van het strafrecht op milieudelicten te doen uitgaan
dan thans het geval is; hiermee wordt tevens bereikt dat de
bevoegdheden worden verruimd en dat de verjaringstermijn voor
milieudelicten wordt verlengd.

De handhaving van de regelgeving zal plaatsvinden door middel van
intensief toezicht op de naleving van wetten en vergunningsvoorschriften
en de opsporing van strafbare feiten. Op iedere geconstateerde
overtreding zal het bevoegd gezag een reactie moeten laten volgen, die
bestuurlijk, privaatrechtelijk of strafrechtelijk van aard kan zijn. In de
komende planperiode zal ten behoeve van de te maken keuze een beleid
worden ontwikkeld waarbij voorop staat dat gekozen moet worden voor
het meest doeltreffende instrument rekening houdend met de personele
inzet ter zake.
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De naleving van de regelgeving zal worden verbeterd door:
- het regelmatig uitvoeren van toezichtsacties op de naleving van

wetten en vergunningsvoorschriften; hierbij zal met name worden
samengewerkt met andere bij de handhaving betrokken instanties;
voor de afstemming van het beleid wordt in het kader van de
Commissie uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren de
instelling van een werkgroep overwogen. In het kader van het
wetsontwerp Vergunningen en algemene regels van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne is overigens al voorgeschreven
dat op provinciaal niveau coördinatiecommissies voor de handhaving
van de milieuwetgeving moeten worden ingesteld;

- het bevorderen van zelfregulering door de doelgroep; hierbij wordt
met name gedacht aan de inzet van andere instrumenten (conve-
nanten, wateractieplannen) in die gevallen dat een wettelijke
regeling nog niet mogelijk is; door het vergroten van het eigen
belang van de doelgroep wordt verwacht dat de naleving van derge-
lijke afspraken groot is;

- het stimuleren van bedrijfsinterne milieuzorg; hiermee wordt
eveneens het eigenbelang van het bedrijfsleven vergroot; in samen-
werking met het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
ordening en Milieubeheer is een subsidieregeling opgezet, die voor
wat betreft de bijdrage van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
daarin met name tot doel heeft proefprojekten van het bedrijfsleven
te stimuleren en de gevolgen voor de aard van de Wvo-vergunning-
verlening en -handhaving inzichtelijk te maken.

7.5.2.9 Tussentijdse wijzigingen bestaande wetgeving
De verdere verbetering van het wettelijk instrumentarium door middel

van uitbouw van de Wet op de waterhuishouding is een complexe en
tijdrovende operatie.Voor sommige onderwerpen kan daarop niet worden
gewacht en is een tussentijdse aanpassing van de bestaande wetgeving
op korte termijn noodzakelijk. Op de noodzaak van een spoedige
aanpassing van de klassieke beheerswetgeving is reeds in paragraaf
7.5.2.3 gewezen.

Een ander onderwerp dat op korte termijn aanpassing van de
wetgeving vereist, betreft het kunstmatig in de bodem brengen van
oppervlaktewater (infiltreren van water) voor het onttrekken van grond-
water ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Wijziging van de
Grondwaterwet is nodig in verband met de implementatie van de in de
EG-Grondwaterrichtlijn van 17 december 1979 opgenomen regeling
inzake het infiltreren van water ten behoeve van de openbare drinkwater-
voorziening. De wijziging hangt onmiddellijk samen met een bij uitspraak
van 17 september 1987 gewezen arrest van het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen dat de Richtlijn naar het oordeel van het Hof
onvoldoende nauwkeurig in nationaal recht is omgezet. De thans in
voorbereiding zijnde wetswijziging komt erop neer dat de regeling van
het vergunningvereiste in de Grondwaterwet wordt gehandhaafd, met
dien verstande dat de provincie de vergunning pas mag afgeven na een
verklaring van geen bezwaar van de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (te regelen in een Besluit op basis
van de Wet bodembescherming), waarin de voorschriften en beper-
kingen ter bescherming van de bodem en het grondwater worden
neergelegd.

Twee andere onderwerpen waarvan thans wordt bezien of zij wijziging
van de Grondwaterwet op korte termijn noodzakelijk maken, hangen
samen met enkele beleidsaanbevelingen in het eindadvies van de
Commissie grondwaterbeheer over de provinciale grondwaterplannen8 en
in het eindrapport van een onderzoek naar de bestuurlijk-juridische
knelpunten in het grondwaterbeheer31 . Het betreft onder meer de aanbe-
veling om vooral voor onttrekkingen voor beregening in de landbouw,
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gezien de aard en omvang van deze ontrekkingen, algemene regels te
introduceren die de vergunningplicht opheffen. Op deze wijze is een
meer flexibele regulering mogelijk van deze categorie van onttrekkingen,
waarmee meer adequaat kan worden ingespeeld op de problemen die
zich bij deze onttrekkingen kunnen voordoen in kwetsbare gebieden en in
bepaalde perioden. Het gaat voorts om de aanbeveling om in de Grond-
waterwet expliciet een voorziening te treffen voor de problemen die
verband houden met vrijwillige (belangrijke) vermindering of beëindiging
van een grondwateronttrekking waarvoor vergunning is verleend (water-
overlast in stedelijk gebied).

7.5.2.10 Versterking condities samenwerking tussen waterbeheerders en
andere instanties

In paragraaf 7.5.2.1 is reeds gewezen op de belangrijke betekenis van
het planstelsel van de Wet op de waterhuishouding (in samenhang met
dat van het milieubeheer en de ruimtelijke ordening) voor de verbetering
van de condities voor de samenwerking tussen waterbeheerders en
andere instanties. Of met de Nota waterhuishouding en het provinciaal
waterhuishoudingsplan door het Rijk en de provincies voldoende richting
kan worden gegeven aan de keuze van samenhangende projecten, moet
worden afgewacht.

In de praktijk wordt voor het bevorderen van de taakafstemming
tussen het waterbeheer en andere beleidsterreinen reeds naar aanvul-
lende, niet wettelijk geregelde instrumenten gezocht.

Voor het formuleren van strategisch beleid ten aanzien van een
concreet watersysteem wordt voor een aantal grote wateren reeds op
basis van een projectgerichte aanpak de figuur van het integraal
beleidsplan gehanteerd. Voor de Oosterschelde en het Krammer/
Volkerak is zo'n plan reeds vastgesteld; voor andere zijn de plannen in
voorbereiding of in ontwerp gereed.

In het plan worden de gewenste ontwikkelingen met betrekking tot alle
gewenste functies van het betreffende watersysteem in onderlinge -
samenhang geschetst. Ook wordt erin aangegeven welke activiteiten
nodig zijn om de gewenste ontwikkelingen te bewerkstelligen.
Kenmerkend voor deze planfiguur is verder dat alle betrokken overheden
(waterbeheerders en overige betrokken instanties) daarbij een gelijk-
waardige inbreng hebben, en dat er geen overdracht van bevoegdheden
plaatsvindt. Bij de ondertekening van het plan zeggen de betrokken
overheden toe het overeengekomen beleid te vertalen naar hun sector-
en facetbeleid.

Door de projectgerichte aanpak is dit plan in beginsel een flexibel
instrument, waarmee bovendien goed kan worden aangesloten bij de
variatie in watersystemen.

Of deze planfiguur in de praktijk aan de verwachtingen voldoet, welke
instantie als trekker moet fungeren voor het van de grond brengen van
een bepaald project, of de gemaakte afspraken op operationeel niveau
voldoende doorwerken (is bijvoorbeeld voorzien in een conflictoplos-
singsregeling?), of met het integraal beleidsplan een vergelijkbaar
integraal afwegingskader op beheersniveau wenselijk is, alsmede in
hoeverre er naast de thans wettelijk geregelde planstructuur nog
behoefte is aan deze buitenwettelijke planfiguur, zijn even zovele vragen
die nader zullen moeten worden bezien.

In het meergenoemde interimrapport van het onderzoek naar de
bestuurlijke aspecten van integraal waterbeheer zijn reeds enkele
voorlopige suggesties gedaan. Ze behoeven echter nadere doordenking
en uitwerking op basis van een meer gedetailleerd inzicht in de praktijk-
ervaringen met deze nog betrekkelijk nieuwe planfiguur. Inmiddels is een
evaluatieonderzoek gestart.
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Naast het integrale beleidsplan kunnen ook andere instrumenten in
aanvulling op het wettelijk instrumentarium een bijdrage leveren aan het
bevorderen van op uitvoering gerichte maatregelen. Zo kan in specifieke
gevallen, waarin bijvoorbeeld nog geen wettelijke regeling voorhanden is
of niet haalbaar is, de figuur van het convenant worden gebruikt. Het in
mei van dit jaar gesloten defosfateringsconvenant tussen het Rijk, Inter-
provinciaal Overleg en Unie van Waterschappen is daar een voorbeeld
van.

In de financiële sfeer tenslotte kan het verschaffen van bijdragen een
stimulans zijn. Ook uit de voorlopige bevindingen van het onderzoek naar
de bestuurlijke aspecten van integraal waterbeheer komt duidelijk naar
voren dat de financiering van maatregelen ter bevordering van de
afstemming een groot knelpunt is. In het interimrapport is in dit verband
de suggestie gedaan om vooruitlopend op een mogelijke aanpassing van
de financieringsstructuur van het waterbeheer een Bijdrageregeling
integraal waterbeheer in te stellen.
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7.5.3 Pakket 14 Financieringsstructuur

• Einddoel:
- de financieringsstructuur is afgestemd op de integrale aanpak van

het waterbeheer door middel van de watersysteembenadering.

• Tussendoel:
- verbeterde en volledige inzet van bestaande financieringsinstru-

menten; de noodzakelijke aanpassingen van de financieringssyste-
matiek van het kwaliteitsbeheer zijn doorgevoerd en de financie-
ringssystematiek van de sanering van de waterbodems is geregeld.

7.5.3.1 Algemeen
Bij discussie over de financiering van het waterbeheer speelt een

aantal uitgangspunten en randvoorwaarden een belangrijke rol.
In de eerste plaats betreft dit de voor het Rijk gehanteerde uitgangs-

punten voor de financiering van overheidstaken op het terrein van onder
andere het waterbeheer; hierbij wordt de volgende prioriteitsvolgorde
gehanteerd:
- waar dit mogelijk is het rechtstreeks in rekening brengen van de

gemaakte kosten bij de veroorzaker dan wel de belanghebbende
(burger, industrie enzovoort);

- wanneer de overheid collectieve voorzieningen treft en individuele
kostentoerekening niet mogelijk is, worden de kosten verhaald op
veroorzakers/belanghebbenden via retributies of via heffingen, dan
wel omslagen;

- als laatste mogelijkheid, wanneer financieringsvormen volgens a en
b redelijkerwijs niet uitvoerbaar zijn, kan financiering vanuit de
algemene middelen plaatsvinden.

Naast deze algemene uitgangspunten is in de tweede plaats in het
waterbeheer duidelijkheid gewenst over de begrenzing van taken en
verantwoordelijkheden van onderdelen van het beleidsterrein. Daarbij
gaat het om vragen als in hoeverre oevers en waterbodem onderdeel
uitmaken van het waterkwaliteitsbeleid respectievelijk het waterkwanti-
teitsbeleid danwei het bodembeschermingsbeleid. In paragraaf 5.5.1 is
hierop ingegaan. Hier komen we dadelijk op terug.

In de derde plaats zal vrijwel altijd bij financieringsvraagstukken
waarbij de kosten via heffingen worden verhaald, de spanning tussen
rechtvaardigheid en doelmatigheid een rol spelen. Daarbij zijn met name
perceptiekosten van belang. Algemeen uitgangspunt zal zijn dat de
perceptiekosten slechts een beperkt deel van de opbrengsten mogen
uitmaken.

In het onderstaande worden de beleidslijnen voor de planperiode van
de verschillende onderdelen van het waterbeheer nader uitgewerkt en
toegelicht, waarbij de geschetste uitgangspunten en randvoorwaarden
een belangrijke rol spelen.

Het beleid in de planperiode is er met name op gericht het gebruik van
de bestaande financieringsmogelijkheden te optimaliseren. Tevens zal
onderzoek worden afgerond naar verbetering van de financierings-
structuur.

7.5.3.2 Beleid kwaliteitsbeheer oppervlaktewater tot 1995

Begrenzing taakgebied
Onder het waterkwaliteitsbeheer wordt verstaan de zorg voor de

kwaliteit van het oppervlaktewater, inclusief de waterbodem, met het
oog op de aan het oppervlaktewater toegekende functies.
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Primair vindt de uitvoering plaats door het terughouden van afval-
stoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen. Kader hiervoor is de
vergunningverlening en handhaving via de Wet verontreiniging opper-
vlaktewater. Door waterschappen en zelfzuiverende provincies vindt
bovendien actief waterkwaliteitsbeheer plaats in de vorm van de bouw en
exploitatie van zuiveringsinrichtingen.

Ook andere activiteiten verricht met het oog op de verbetering van de
waterkwaliteit dienen echter tot de taak van de waterkwaliteitsbeheerder
te worden gerekend. In dit verband kunnen worden genoemd (niet
limitatief) baggeren van verontreinigde specie als dit vanuit waterkwali-
teitsbeheer noodzakelijk of wenselijk is; doorspoelen of andere kwanti-
teitsmaatregelen ten behoeve van de waterkwaliteit (een uitzondering
hierop vormt de verziltingsbestrijding voor zover het chloride-gehalte van
het oppervlaktewater in relatie staat tot het bodemgebruik, wat als taak
van de kwantiteitsbeheerder moet worden beschouwd) en actief biolo-
gisch beheer teneinde de negatieve effecten van verontreiniging van het
oppervlaktewater te verminderen. De begrenzing van de taak van de
waterkwaliteitsbeheerder ligt daarin dat activiteiten die verder gaan dan
verbetering van de waterkwaliteit, hiertoe niet behoren. Voorbeelden
daarvan zijn voorzieningen ten behoeve van de recreatie op, aan en in
het water, voorzieningen ten behoeve van natuurontwikkeling, enzovoort.
Daarnaast zijn ook in praktische zin de mogelijkheden van de waterkwali-
teitsbeheerder tot bescherming van de waterkwaliteit beperkt doordat
voor verontreiniging vanuit bepaalde diffuse bronnen geen instrumen-
tarium ter beschikking staat. Vermindering van emissies van deze
bronnen zal langs andere sporen van het milieubeleid moeten worden
gerealiseerd (zie ook scherm 1).

Financiering waterkwaliteitsbeheer
De basis voor de financiering van het waterkwaliteitsbeheer is het

heffingenhoofdstuk van de Wet verontreiniging oppervlaktewater.
Uitgangspunt daarbij is het beginsel «de vervuiler betaalt». In de huidige
financieringsstructuur wordt dit vorm gegeven doordat de bedrijven zelf
de kosten van noodzakelijke saneringen dienen te dragen, terwijl de
kosten van door de waterkwaliteitsbeheerders gebouwde en geëxploi-
teerde zuiveringsinrichtingen en de overige beheerskosten worden
opgebracht uit de heffing op zuurstofbindende stoffen en zware metalen
door de inwoners en de bedrijven (vooral uit perceptieoverwegingen
wordt voor de lozing van organische micro-verontreinigingen geen
heffing opgelegd). In tegenstelling tot de meeste andere waterkwaliteits-
beheerders kent het Rijk alleen een heffing op zuurstofbindende stoffen
en kent het Rijk tevens een uitkeringsregeling waaruit bijdragen worden
verleend in de kosten van saneringsmaatregelen van lozingen van
zuurstofbindende stoffen op de rijkswateren.

Een aantal ontwikkelingen heeft er toe geleid dat de opzet van het
huidige heffingssysteem het laatste jaar onderwerp van discussie is
geweest:
- de vraag of het Rijk niet eveneens een heffing op zware metalen

dient in te stellen vraagt nadrukkelijk om een antwoord, nadat
besloten is ter uitvoering van het Saneringsprogramma van water-
bodems rijkswateren 1988-198947, 40 miljoen gulden uit de
opbrengst van de rijksheffingen aan te wenden, mits de beleids-
ruimte dit toelaat;

- in toenemende mate komen de waterkwaliteitsbeheerders voor
kosten te staan die niet terug te voeren zijn op de lozing van
zuurstofbindende stoffen. Naast de waterbodems gaat het om
kosten van vergunningverlening en handhaving, van inventarisatie
van lozingen, van chemisch en biologisch onderzoek van het opper-
vlaktewater enzovoort;

- in de fosfatennotitie van eind 198773 worden nieuwe beleidslijnen
met betrekking fosfaatlozingen geformuleerd die tot aanzienlijke
kosten voor de waterkwaliteitsbeheerder zullen leiden. Daarnaast
vormen aanvullende maatregelen met betrekking tot stikstofverwij-
dering een punt van discussie.
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Genoemde ontwikkelingen waren aanleiding om een conceptnotitie
«Waterverontreiniging op bredere grondslag58 om advies toe te zenden
aan de Commissie uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewateren en
de Raad van de Waterstaat.

In de notitie wordt vereenvoudiging van het heffingssysteem bepleit
door verbreding van toepassing van de inkomsten op de heffing van
zuurstofbindende stoffen (waarbij een aparte metalenheffing zou kunnen
vervallen). Deze vereenvoudiging wordt gemotiveerd vanuit het idee dat
de aanslag voor de lozing van zuurstofbindende stoffen gemiddeld
genomen een redelijke maatstaf vormt voor de totaliteit van het door de
lozers geloosde afvalwater. Daarnaast is in de notitie een voorstel gefor-
muleerd voor de financiering van de sanering van waterbodems. Ook is
de mogelijkheid gesignaleerd in de toekomst een deel van de finan-
ciering van het waterkwaliteitsbeheer te baseren op het belang bij een
goede waterkwaliteit.

De gevoerde discussie en de ontvangen adviezen zijn aanleiding
geweest standpunten op een aantal punten bij te stellen, zodat voor de
financiering van het waterkwaliteitsbeheer het onderstaande beeld
ontstaat:

zuurstofbindende stoffen als maatstaf voor de totale afvalwaterlozing
Vooropgesteld dient te worden dat het beginsel «de vervuiler betaalt»

ook in de toekomst de basis moet vormen voor de financiering van het
waterkwaliteitsbeheer. Het rechtlijnig toepassen van dit beginsel zou
betekenen dat alle stoffen die worden geloosd, belast worden naar
evenredigheid van kostenveroorzaking. Een dergelijke rechtlijnigheid is
praktisch echter onuitvoerbaar. Daarom zal gekozen moeten worden voor
een systeem waarin een optimum wordt bereikt in de afweging tussen
doelmatigheid en rechtvaardigheid.

Uit de adviezen met betrekking tot eerder genoemde conceptnotitie is
duidelijk geworden dat de stap naar een heffing op alleen zuurstofbin-
dende stoffen onvoldoende wordt gedragen. Op grond hiervan moet
worden geconcludeerd dat er onvoldoende aanleiding is het afschaffen
van heffingen op metaallozingen door regionale waterkwaliteitsbe-
heerders te bepleiten. Ook zal de mogelijkheid van het eventueel
instellen van heffingen op andere dan zuurstofbindende stoffen
vooralsnog worden opengehouden.

beleids- en beheerskosten Rijk
Voor de beleidskosten die het Rijk maakt, geldt dat deze vanouds

ten laste worden gebracht van de algemene middelen. Temeer daar de
beleidskosten geen directe relatie hebben met de kosten als gevolg van
lozingen op de rijkswateren is het ten laste brengen van de rijksheffing
van deze kosten niet gewenst. De huidige financieringsvomn zal daarom
ook in de toekomst uitgangspunt blijven.

Voor wat betreft beheerskosten kan worden geconcludeerd dat het
Rijk als beheerder van de rijkswateren met kosten wordt geconfronteerd
waarmee eveneens de andere waterkwaliteitsbeheerders te maken
hebben. Te noemen zijn apparaatskosten als gevolg van vergunningver-
lening, handhaving planvorming, waterkwaliteitsmonitoring en waterkwa-
liteitsbewaking enzovoort. Ook wordt het Rijk geconfronteerd met kosten
van waterbodemsanering. Door middel van uitkeringen wordt bijge-
dragen in de kosten van bepaalde saneringsmaatregelen.

Deze kosten worden reeds nu en zullen ook in de toekomst moeten
worden gefinancierd uit de opbrengsten van de rijksheffing.

Zoals hiervoor reeds aangegeven, zijn er echter ontwikkelingen die
aanleiding zijn om de rijksheffing en de Uitkeringsregeling verontrei-
niging rijkswateren op een tweetal punten aan te passen.
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De eerste aanpassing betreft het instellen van een heffing op zware
metalen. In toenemende mate wordt ook het Rijk geconfronteerd met
kosten die niet terug te voeren zijn tot de lozing van zuurstofbindende
stoffen. Weliswaar, zo is ook in de nota «Bestemming-Remming-
Profijt49» aangegeven, is er in het algemeen wel sprake van een zekere
relatie tussen de lozing van zuurstofbindende stoffen en andere stoffen,
maar dit geldt ondermeer niet voor een aantal specifieke zware metalen-
lozers. Hoewel er in beginsel, gezien ook de aangegeven relatie tussen
zuurstofbindende en andere stoffen, geen belemmeringen zijn om de
opbrengsten van de heffing op zuurstofbindende stoffen tevens voor
maatregelen samenhangend met andere verontreinigingen aan te
wenden - ook de Wet verontreiniging oppervlaktewater biedt hiertoe de
ruimte - is het vanuit een oogpunt van rechtvaardigheid gewenst de
grote lozers van zware metalen een aparte heffing op zware metalen op
te leggen. Om doelmatigheidsredenen (perceptiekosten) is het gewenst
het aantal onder deze heffingen vallende lozingen te beperken. Daarom
zal gezocht worden naar een eenvoudig systeem.

In tegenstelling tot de huidige opzet voor zuurstofbindende stoffen zal
voor zware metalen geen uitkeringsregeling worden opgezet. Een tweetal
redenen liggen hieraan ten grondslag. Belangrijkste reden is dat voor
zware metalen sprake is van een reeds jaren bestaand beleid, op grond
waarvan reeds bij een belangrijk aantal lozingen saneringsmaatregelen
zijn getroffen. Het in een laat stadium opzetten van een uitkeringsre-
geling zou betekenen dat uitstel van sanering wordt beloond met een
uitkering. Een bijkomende overweging is, dat een dergelijke regeling in
de praktijk voor een belangrijk deel zou uitmonden in het rondpompen
van geld tussen een zeer beperkt aantal grote lozers.

Op het terrein van emissies van nutriënten is sprake van nieuw beleid.
Verwezen zij naar de in pakket 2 aangegeven aanpak van fosfaat- en
stikstoflozingen. Dit is aanleiding tot een tweede aanpassing: het
opstellen van een uitkeringsregeling voor de sanering van fosfaat- en
stikstoflozingen. Ook daarbij doet zich direct de vraag voor welke relatie
er dient te zijn met de heffing. Een heffing op fosfaat en totaal-stikstof
vergelijkbaar met de huidige opzet van de heffing op zuurstofbindende
stoffen is weliswaar mogelijk, maar daaraan zijn hoge perceptiekosten
verbonden. Om die reden zal daarom door het Rijk worden nagegaan hoe
een fosfaatheffing kan worden vormgegeven die enerzijds eenvoudig van
opzet is en anderzijds voldoende recht doet aan het beginsel «de
vervuiler betaalt». De uitkeringsregeling ten aanzien van sanering van
fosfaatlozingen zal hierbij moeten aansluiten.

Slibverwerking heeft een nauwe relatie met de fosfaatproblematiek,
aangezien de huidige technieken van defosfatering leiden tot aanzienlijke
toename van het totaal geproduceerd slib. Dit feit, alsmede de
aanscherping van het bodembeleid, waardoor afzet van zuiveringsslib in
de landbouw sterk zal moeten worden beperkt, leiden ertoe dat op korte
termijn alternatieve slibverwerkingsmogelijkheden moeten worden
gecreëerd, zoals de bouwvan slibverbrandingsinstallaties. Het Rijk stelt
zich op het standpunt dat investeringen onderdeel vormen van zuive-
ringstechnische werken en voor subsidie op basis van de Uitkeringsre-
geling Verontreiniging rijkswateren in aanmerking komen. Dit geldt ook
indien slibverbrandingscapaciteit ten behoeve van bestaande zuiverings-
inrichtingen wordt gerealiseerd.

Financiering waterbodemsanering
In het voorgaande is al aangegeven dat kosten als gevolg van veron-

treiniging van de waterbodem onderdeel vormen van de beheerskosten
van het waterkwaliteitsbeheer. Voor de kosten van sanering van op dit
moment ten gevolge van vaak historische lozingen verontreinigde water-
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bodems is echter een andere benadering noodzakelijk en wenselijk. Naar
analogie van de Interimwet bodemsanering zal daarom in aanvulling op
gedeeltelijke financiering door de waterbeheerder een regeling worden
opgezet voor bijdragen in de kosten door het Rijk vanuit de algemene
middelen. Afhankelijk van de resultaten van proefprojecten zal een finan-
cieringsregeling worden ontworpen. Voor andere sterk verontreinigde
waterbodems zal aansluiting worden gezocht bij de financieringsyste-
matiek van het wetsvoorstel tot opneming van een saneringsregeling in
de Wet bodembescherming. Een en ander is mede afhankelijk van het
resultaat van de inventarisatie van sterk verontreinigde regionale water-
bodems. Het onderscheid tussen enerzijds met nutriënten verontreinigde
waterbodems en anderzijds bodems verontreinigd met microverontreini-
gingen is gebaseerd op het gegeven, dat in het algemeen voor nutriënten
in tegenstelling tot microverontreinigingen een duidelijke relatie met
lozingen in het beheersgebied kan worden gelegd.

Heffing op emissies vanuit diffuse bronnen
Hoewel diffuse bronnen in aanzienlijke mate bijdragen aan de veron-

treiniging van het oppervlaktewater zijn de emissies van deze bronnen
veelal niet via het W.V.O.-instrumentarium aan te pakken. Ook het
opleggen van een heffing is doorgaans onmogelijk. Veelal zal vermin-
dering van de belasting van het oppervlaktewater via andere milieu-
wetten moeten worden bereikt. Daarbij geldt dat in een aantal situaties
reeds van heffingen sprake is, zoals de brandstofheffing en de meststof-
fenheffing.

Waar het huidige heffingensysteem van de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren de mogelijkheid biedt verontreiniging vanuit diffuse
bronnen aan een heffing te onderwerpen, zal dit zolang de doelmatigheid
zich daar niet tegen verzet worden bevorderd. Op korte termijn zal
onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheid emissies vanaf landbouw-
gronden onder de heffing te brengen, mede in relatie tot de bestaande
heffing zoals hier boven genoemd en de aangekondigde heffingen voor
bestrijdingsmiddelen.

Financiering van het waterkwaliteitsbeheer op basis van belang
Belangrijkste uitgangspunt voor de financiering van het waterkwali-

teitsbeleid is, zoals hiervoor aangegeven, het beginsel de vervuiler
betaalt. Niettemin krijgt met name de laatste jaren, waarin het zwaar-
tepunt van het beheer steeds meer verschuift van zuiveringstaak naar het
beheer van oppervlaktewateren, de waterbeheerder meer dan voorheen
te maken met kosten die geen rechtstreeks verband houden met de
geloosde vervuiling. Dit roept de vraag op of niet in aanvulling op het
gehanteerde veroorzakingsbeginsel een gedeeltelijke financiering van het
waterbeheer kan plaats vinden op basis van het belang bij een goede
waterkwaliteit. Hoewel een dergelijke fundamentele wijziging van het
financieringssysteem van het waterkwaliteitsbeheer zeer wel het
overwegen waard lijkt, zal alvorens tot besluitvorming kan worden
overgegaan een grondige analyse noodzakelijk zijn. Daarbij zullen vragen
beantwoord worden als aan wie en met welke maatstaf een dergelijke
kwaliteitsaanslag zou kunnen worden opgelegd en of op termijn een
integratie denkbaar is met kwantiteitsomslag, enzovoort. In de planpe-
riode zal onderzoek naar de mogelijkheden van een kwaliteitsomslag
worden uitgevoerd en de besluitvorming hieromtrent worden afgerond.

7.5.3.3 Beleid kwantiteitsbeheer oppervlaktewater tot 1995

Begrenzing taakgebied
Onder het kwantiteitsbeheer van het oppervlaktewater wordt verstaan

de beheersing van de hoeveelheid oppervlaktewater. Dit gebeurt door
het zorgdragen voor voldoende aan- en afvoer van water; het daarmee
beheersen van het waterpeil en de waterbeweging en het daartoe
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zorgdragen voor de aanleg en het instandhouden van een adequate
waterhuishoudkundige infrastructuur. Uitgangspunt voor het beheer
vormen de maatschappelijk gekozen doelstellingen en functies van
watersystemen. Waterbodem en oevers maken onderdeel uit van de
waterhuishoudkundige infrastructuur en vragen om een zodanige
inrichting en beheer, dat deze passen in de doelstellingen en functies die
zijn geformuleerd ten behoeve van een gezond en duurzaam functio-
neren van de wateren. Ze zijn als zodanig dan ook object van zorg voor
de kwantiteitsbeheerder. Dit geldt voorzover het uit de vooromschreven
waterstaatkundige taak voortvloeit. Voor zowel de waterbodem als voor
de oevers geldt dat daarnaast vanuit bepaalde functies eisen worden
gesteld, waarvoor geldt dat de verantwoordelijkheid ten aanzien hiervan
niet ten volle tot de directe taken van de kwantiteitsbeheerder kunnen
worden gerekend. Voor de waterbodem betreft dit bijvoorbeeld de
noodzaak tot baggeren ten behoeve van de vaarwegfunctie, waarvoor de
verantwoordelijkheid bij de vaarwegbeheerder berust. Voor de oevers
gaat het om specifieke belangen als recreatie en natuurontwikkeling,
verdergaand dan het hiervoorbedoelde beheer gericht op een gezond en
duurzaam ecosysteem.

De kwantiteitsbeheerder kent echter ten aanzien van deze belangen
wel degelijk verantwoordelijkheden. Zo zal bij de belangenafweging ten
behoeve van het peilbeheer terdege rekening gehouden moeten worden
met de vaarwegfunctie. In dezelfde lijn ligt het eventueel treffen van
compenserende maatregelen bij inrichtingsmaatregelen door de water-
beheerder. Een voorbeeld hiervan kan zijn het aanbrengen van vispas-
sages bij de aanleg van sluizen of stuwen. Ook bij oevers geldt dat zowel
de doelstellingen ten aanzien van het systeem als de toekenning van
functies eisen stellen aan de vormgeving en kwaliteit van de oever bij de
uitvoering van werken door de waterbeheerder (milieuvriendelijke
oevers). Specifieke activiteiten gericht op de functie natuur worden
echter tot het natuurbeheer gerekend en worden dus niet als taak van de
waterbeheerder gezien.

Samenvattend kan worden gesteld dat het kwantiteitsbeheer zich
uitstrekt tot het verwezenlijken van die basisvoorwaarden (peil, waterbe-
weging, infrastructuur) die nodig worden geacht voor het realiseren van
alle aan watersystemen toegekende functies.

Financiering
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen beleidskosten en beheers-

kosten. De beleidskosten van Rijk en provincies worden betaald uit de
algemene middelen. Voor de waterschappen worden de beleidskosten
niet specifiek onderscheiden.

De beheerskosten van het Rijk en de provincies worden betaald uit de
algemene middelen en door de waterschappen via de kwantiteitsomslag
gedekt. De omslag wordt uitgaande van de trits belang-betaling-zeggen-
schap opgelegd aan de eigenaren bebouwd en onbebouwd onroerend
goed.

De ontwerp Waterschapswet voorziet in de mogelijkheid om ook
gebruikers van het onroerend goed en ingezetenen in de omslag te
betrekken.

Het instandhouden en bevorderen van vastgestelde functies voor een
bepaald waterkwantiteitsbeheer behoren tot de taak van de kwantiteits-
beheerders. De financiering moet dan gevonden worden in de omslag.
Ten aanzien van de vaak gesignaleerde knelpunten tussen landbouw-
belang en natuurbelang leidt dit tot de volgende consequenties:
- terwijl in het verleden vaak een eenzijdige belangenbehartiging van

de landbouw ten koste van de natuur heeft plaatsgevonden, is alom
het besef gegroeid dat de waterstaatkundige verzorging van bos- en
natuurterreinen tot de taak van de kwantiteitsbeheerder behoort. De
bestaande financieringsstructuur biedt voldoende mogelijkheden

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 250, nrs. 1-2 263



voor een goede kostentoerekening, zowel als het gaat om een
positief belang, als in het geval dat noodzakelijke compenserende
maatregelen kosten met zich brengen. De kosten van (compense-
rende) waterstaatkundige voorzieningen ten behoeve van de instand-
houding van bos- en natuurterreinen dienen te worden gedragen
door het waterschap en volgens het geldende omslagsysteem te
worden verhaald.

- waar een natuurbelang aan de orde is zonder dat terreinbeheer
plaatsvindt (gedacht kan worden aan eerder in dit hoofdstuk
genoemde inrichtingsmaatregelen), is geen sprake van een specifiek
taakbelang, maar van een algemeen taakbelang. De huidige financie-
ringsstructuur kent de beperking dat dit natuurbelang slechts als
verwant belang kan worden meegewogen. Aangezien dit algemene
taakbelang aan de inwoners kan worden toegeschreven, biedt de
ontwerp Waterschapswet met de invoering van een ingezetenen-
omslag hier belangrijke aanvullende financieringsmogelijkheden.
Maatregelen ten behoeve van het verwezenlijken van toegekende
functies die verder gaan dan de waterstaatkundige taak van de
kwantiteitsbeheerder (bijvoorbeeld natuurbouw, doorspoelen ten
behoeve van het waterkwaliteitsbeheer, baggeren ten behoeve van
de vaardiepte dan wel ten behoeve van het waterkwaliteitsbelang
enzovoort), dienen te worden gefinancierd door de belangheb-
benden. Hierbij kan sprake zijn van het verrichten van diensten door
de kwantiteitsbeheerder, waarvoor kostenverrekening plaatsvindt.

7.5.3.4 Beleid kwantiteitsbeheer grondwater tot 1995

Begrenzing taakgebied
In feite is in de huidige situatie het kwantitatieve grondwaterbeheer

formeel beperkt tot het passieve beheer door de provincie, gebaseerd op
de instrumenten planvorming en vergunningverlening. Op deze wijze kan
slechts invloed worden uitgeoefend op het onttrekken van grondwater
door middel van een inrichting en het in verband daarmee infiltreren van
water in de bodem. Daarnaast oefent de waterkwantiteitsbeheerder via
het peilbeheer van het oppervlaktewater invloed uit op de grondwater-
stand. Voor de beheersing van de (ondiepe) grondwaterstand in het
stedelijk gebied is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van gemeente en waterbeheerder. Daarbij is de gemeente verantwoor-
delijk voor de ontwatering en de waterbeheerder voor de afwatering.

Financiering
De financiering van het kwantitatieve grondwaterbeheer, afgezien van

de kosten voor ontwatering en afwatering, geschiedt gedeeltelijk uit de
algemene middelen en gedeeltelijk uit de heffingen op grond van artikel
48 van de Grondwaterwet.

De grondwaterheffing dient alleen ter bestrijding van kosten van
provinciaal onderzoek en voor de voorkoming of vergoeding van schade.

Niet alle provincies zijn overgegaan tot het instellen van een heffing. In
Gelderland wordt in plaats van de heffing een deel van het onderzoek
bekostigd door de waterleidingbedrijven. In Flevoland en Zeeland wordt
ook gestreefd naar financiële afspraken over uitvoering van onderzoek
met de waterleidingbedrijven, zijnde de grootste grondwateronttrekkers.

De financiering van onderzoek van landelijk en algemeen belang
geschiedt door het Rijk. Dit betreft ook de grondwaterverkenning door de
Dienst Grondwaterverkenning/TNO en de instandhouding van het Archief
van Grondwaterstanden bij deze dienst. Indien deze activiteiten mede ten
behoeve van het provinciale grondwaterbeheer geschieden, vindt tevens
provinciale medefinanciering plaats.

Het voorkomen of vergoeden van schade ten laste van de heffingop-
brengst is mogelijk voor schade door uitvoering van onderzoek (art. 31),
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voor schade door wijziging van de vergunning c.q. de vergunningvoor-
waarden (art. 41), of wanneer niet duidelijk is welke grondwateront-
trekking de schade veroorzaakt. Het lijkt niet uitgesloten dat dit laatste
zich bij schade aan de natuur door verdroging in toenemende mate zal
voordoen. Wat de consequenties hiervan zijn voor de grondwaterheffing,
is nog onduidelijk. Dat zal nog nader worden onderzocht.

Nader onderzoek moet ook duidelijk maken in hoeverre schade als
gevolg van het staken van onttrekkingen of infiltraties kan worden
verhaald op de (aanvankelijke) vergunninghouder.

De kosten van het ambtelijk apparaat komen deels ten laste van de
provincie, deels van het Rijk. Dit laatste betreft de kosten van de
Technische Commissie Grondwaterbeheer (TCGB) voor het opstellen van
rapporten over vergunningaanvragen en adviezen tot schaderegeling. Tot
op zekere hoogte lijken de kosten van de TCGB voor het Rijk een
oneigenlijke last. In de planperiode zal worden bezien in hoeverre het
wenselijk is de apparaatskosten gedeeltelijk ten laste van de grondwater-
onttrekkers te brengen, hetzij rechtstreeks, hetzij via de grondwater-
heffing.

Met betrekking tot de grondwaterstand in het stedelijk gebied biedt de
geschetste taakverdeling tussen gemeente (ontwatering) en waterbe-
heerder (afwatering) duidelijkheid over de kostenverdeling, uitgaande van
een werkbare afbakening tussen ontwatering en afwatering. Een
aanpassing van de financieringsstructuur is hiertoe niet noodzakelijk. Ten
aanzien van reeds bestaande problemen in het stedelijk gebied zal dit
niet in alle gevallen een oplossing bieden, te meer daar deze problemen
in een aantal gevallen (mede) het gevolg zijn van het staken of vermin-
deren van grondwateronttrekking. De stedelijke problemen vragen om
een oplossing per geval.

Voor het landelijk gebied is de financieringsstructuur van het opper-
vlaktewaterbeheer ook van toepassing.

7.5.3.5 Beleid rioleringsbeheer tot 1995

Begrenzing taakgebied
Bij het rioleringsbeheer kunnen twee functies worden onderscheiden:
a. de inzamel- en transportfunctie met betrekking tot afvalwater en

hemelwater
b. de milieufunctie met betrekking tot (de kwaliteit van) lozingen van

afvalwater op het riool
Voor de eerste functie ligt de primaire verantwoordelijkheid bij de

gemeente. Voor de tweede functie ligt de verantwoordelijkheid primair
bij de waterkwaliteitsbeheerder, maar ook de gemeente heeft hierin een
verantwoordelijkheid.

Financiering
Knelpunt in de financiering van het rioleringsbeheer is vooral de bekos-

tiging van het onderhoud van rioleringen, wat voor een deel samenhangt
met het ontbreken van een planmatige aanpak. Belangrijk in dit verband
is het ontbreken van mogelijkheden tot reservering ten behoeve van
lange-termijn-planning. In een onlangs (voorjaar 1989) aan de Tweede
Kamer gezonden rapport «Opties voor toekomstig rioleringsbeheer in
Nederland20» zijn mogelijkheden geschetst voor onder meer het opheffen
van deze knelpunten. De regering zal op grond hiervan nog in 1989 het
beleidsstandpunt uitbrengen (NMP-actiepunt 5675) waarin nader wordt
ingegaan op het geëigende instrumentarium voor de planvorming en
financiering van de zorg voor de riolering.
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7.5.3.6 Beleid vaarwegbeheer tot 1995

Begrenzing taakgebied
Onder vaarwegbeheer wordt verstaan het scheppen en het in stand

houden van de waterstaatkundige voorwaarden met het oog op de zorg
voor de behoefte aan vervoer te water en de bevordering van een veilig
en vlotte afwikkeling van de scheepvaart, zodanig dat -binnen het kader
van het totale overheidsbeleid- een zo groot mogelijke bijdrage wordt
geleverd aan het algemeen welzijn.

Bij het vaarwegbeheer kunnen een aantal aspecten worden onder-
scheiden, waarbij zeer nauwe relaties met het waterhuishoudkundig
beheer bestaan:
- planning en functietoekenning
- aanleg en reconstructie
- beheer en onderhoud alsmede bediening
- scheepvaartregulering

De eerste twee aspecten worden tot de competentie van het algemene
bestuur gerekend, mede gezien de relatie met de ruimtelijke ordening. Bij
de laatste twee aspecten komt in de praktijk ook het waterschap in
beeld, gezien de verwevenheid van vaarwegbeheer en waterbeheer. Uit
doelmatigheidsoverwegingen kunnen beheer en onderhoud van de infra-
structuur ten behoeve van de waterhuishouding effectief worden gecom-
bineerd met het infrastructurele vaarwegbeheer. Aangezien de regulering
van de scheepvaart een sterke relatie met het waterbeheer heeft, kan de
provincie besluiten het nautisch beheer aan een waterschap op te
dragen.

Financiering
Het vaarwegbeheer wordt gefinancierd uit de algemene middelen van

Rijk en provincies en in enkele gevallen uit tol en bruggeld of water-
schapsomslag op eigenaren van onroerend goed (bebouwd en
onbebouwd), voor zover rechtstreeks en continu belang aanwezig is.

In de planperiode zal worden onderzocht in hoeverre, gezien de
bestaande achterstand in de aanleg en onderhoud van vaarwegen, het
bedrijfsleven betrokken kan worden bij de financiering van aanpassings-
werken (public-private-partnership).

In de Memorie van Toelichting bij de begroting 1989 Verkeer en
Waterstaat is opgemerkt, dat met de nu beschikbare middelen een
aanpassingsprogramma kan worden uitgevoerd zodanig dat in het jaar
2000 het gewenste beeld van het Nederlandse vaarwegennet groten-
deels zal zijn bereikt. Versnelling is slechts mogelijk door substantiële
bijdragen van belanghebbenden.

Behalve kosten samenhangend met de aanleg en het beheer en
onderhoud van vaarwegen leidt de scheepvaartfunctie van wateren in het
algemeen ook tot kosten voor het waterhuishoudkundig beheer door de
waterschappen. Voorbeelden daarvan zijn extra kosten voor het
onderhoud van oevers, kosten samenhangend met peilhandhaving en
soms bedieningskosten voor schutsluizen. Een bijdrage van de scheep-
vaartsector in dit verband lijkt dan ook alleszins redelijk

In dat kader behoort een vaartuigbelasting tot de opnieuw te bestu-
deren mogelijkheden. Overigens zal hierbij de positie van Nederland als
distributieland (Europa-1992) een belangrijke randvoorwaarde zijn.
Harmonisatie van tarieven ligt daarbij voor de hand. Een vaartuigbe-
lasting voor de recreatievaart ondervindt hiervan geen beperkingen. De
regering is dan ook voornemens met ingang van 1992 een vaartuigbe-
lasting voor de recreatievaart in te voeren, mede ter bekostiging van het
waterhuishoudkundig beheer in verband met aan de scheepvaart gerela-
teerde kosten. De opbrengsten zullen deels ten gunste van het water-
huishoudkundig beheer worden besteed. Daarbij gaat het om herstel en
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inrichtingsmaatregelen met betrekking tot oevers, uiterwaarden, ecolo-
gische verbindingsassen, zowel in rijkswateren als in regionale wateren.
Deels ook zal de opbrengst worden aangewend voor natte natuurpro-
jecten passend in het integraal waterbeheer die in het Natuurbeleidsplan
zijn opgenomen.

De financiering van de beheersaspecten van de vaarwegen voorzover
de waterschappen daarmee belast zijn, zal worden bepaald door de mate
van het rechtstreekse en continue belang conform de ontwerp-Water-
schapswet. Evenals bij het waterkwantiteitsbeheer zal de ontwerp-
Waterschapswet ook hier de mogelijkheid openen om gebruikers van het
onroerend goed, onder wie ingezetenen, bij rechtstreeks en continu
belang in de omslag te betrekken. Voorzover de beheerskosten de mate
van betrokkenheid te boven gaan, dienen zij extern te worden gefinan-
cierd.

7.5.3.7 Beleid waterkeringbeheer en milieuvriendelijke oevers tot 1995

Begrenzing taakgebied
Onder waterkeringbeheer wordt verstaan het scheppen en het in stand

houden van de waterstaatkundige voorwaarden met het oog op de zorg
voor de bescherming van het achterliggende gebied tegen overstroming.
Deze zorg is gericht op de fysieke bescherming van de leefruimte en het
leefmilieu van een ieder die woonachtig is in het gebied.

Bij het waterkeringbeheer kunnen een aantal aspecten worden onder-
scheiden:
- de te handhaven veiligheidsnormen
- aanleg en versterking
- beheer en onderhoud alsmede bewaking
- toetsing van de sterkte van de waterkering.

Bij de watersysteembenadering is er in het waterhuishoudkundig
beheer op het grensvlak van oever en water een duidelijke relatie met de
wijze van aanleg en onderhoud van waterkeringen. De afgelopen jaren is
bij onderhoud en/of versterking van zee- en rivierwaterkeringen
(onbeheerst buitenwater) veel aandacht gegeven aan systemen met een
beperkt ruimtegebruik (oevers van stenen en asfalt). Het is wenselijk
meer de nadruk te leggen op aanleg en onderhoud van meer natuurlijk
opgebouwde oevers en waterkeringen dan op oevers van stenen en
asfalt.

Bij andere wateren dan de zee en de rivieren is het waterpeil
beheersbaar in het kader van de waterhuishouding. Daar waar deze
wateren tijdelijk of permanent op een hoger niveau liggen dan het omlig-
gende land, zijn deze (boezem)wateren bedijkt (boezemkaden). Deze
kaden beschermen enerzijds de laaggelegen gebieden en houden ander-
zijds het waterhuishoudkundig stelsel intact. Als zodanig vormen deze
kaden een essentieel onderdeel van het waterhuishoudkundig systeem.

Financiering
De directe aanlegkosten van de primaire waterkeringen worden voor

een groot deel gefinancierd uit de algemene middelen van het Rijk. Voor
de versterkingswerken ingevolge de Delta-Wet geldt een 100 procent
rijksfinanciering; voor de rivierdijken versterkingen geldt een rijksbijdrage
van 80 procent.

De directe onderhoudskosten van de primaire waterkeringen wordt
voor 60 procent door het Rijk uit de algemene middelen gefinancierd.

Van de niet-primaire waterkeringen komen de kosten van aanleg en
onderhoud door middel van de omslag voor rekening van de direct
belanghebbenden (belang, betaling, zeggenschap).

Zowel voor de primaire als de niet primaire waterkeringen geldt dat de
financiering van het waterkeringbeheer in principe geen belemmeringen
behoeft in te houden voor het aanleggen van milieuvriendelijke oevers.
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Daarbij wordt er van uitgegaan dat de totale kosten van aanleg en
onderhoud voor harde en weinig onderhoudsgevoelige oeververdedi-
gingen enerzijds en milieuvriendelijke meer onderhoudsgevoelige ander-
zijds van gelijke orde van grootte zijn.

Evenals de aandacht die wordt gegeven aan de landschappelijke
inpassing van de waterkeringen dient het beschouwen van de aanleg van
milieuvriendelijke oevers dan ook vanzelfsprekend te zijn.

Nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de financiering zijn dat de
ontwerp-Wet op de waterkering de regeling voor de rivierdijkverster-
kingen een wettelijke basis zal geven. Tevens zal de bestaande onder-
houdsbijdrage voor primaire waterkeringen worden omgezet in een
bijdrage van 20 procent in de totale kosten.
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7.5.4 Pakket 15 Internationale samenwerking

• Einddoel:
- oppervlaktewater en waterbodems bevatten bij de grens duidelijk

minder verontreinigingen (tenminste 50 procent) en bij de grens
wordt voldaan aan de toegekende functies en doelstellingen;

- de hydro-, bio- en morfologische toestand van oppervlaktewater en
waterbodem garanderen een ecosysteem met inheemse plante- en
diersoorten;

- integrale besluitvorming (functietoekenning, kwaliteitsniveau) voor
elk van deze wateren door de betrokken landen vindt gecoördineerd
plaats via internationale commissies voor de Rijn, Noordzee,
Schelde, Maas, Eems en Waddenzee.

• Tussendoel 1995:
- uitvoering van de actieprogramma's voor Rijn en Noordzee;
- voor de Maas, Schelde en de Eems zijn internationaal de functies en

doelstellingen overeengekomen;
- de belasting van de Rijn, Maas, Schelde en Eems met verontreini-

gende stoffen is met tenminste 50 procent verminderd ten opzichte
van 1985;

- totstandkoming van verdragen met België over de kwaliteit van Maas
en Schelde en over de verdeling van het Maaswater.

7.5.4.1 Algemeen
Een belangrijk deel van de doelen die in deze nota worden gesteld kan

slechts bereikt worden in samenwerking met de landen waarmee
Nederland zeeën en rivieren deelt, dan wel vanwaaruit Nederland via de
atmosfeer in belangrijke mate verontreinigende stoffen ontvangt. Het
bereiken van die samenwerking stelt hoge eisen aan onze inzet in het
internationale overleg op de toepasselijke gebieden van wetenschap,
techniek en vooral het waterbeleid.

Uitgangspunt van het Nederlandse internationale waterbeleid is de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de staten die een stroomgebied
delen voor de kwaliteit van een watersysteem. Watersystemen gaan over
staatsgrenzen heen en verbinden landen. Kwaliteit geldt daarbij in de
meest ruime zin: kwaliteit van het water, het zwevende en het bodemslib,
de flora en fauna in het water en de waterbodem, maar ook het (kunst-
matige) afvoerpatroon van rivieren en de beïnvloeding van waterstanden
aan oevers en kusten.

De bestaande internationale regelingen en verdragen moeten optimaal
worden benut. Een open oog is echter nodig voor de beperkingen die zij
met zich brengen. De ervaringen van de afgelopen tien jaar wijzen uit dat
de bestaande overlegkaders sommige beoogde regelingen al maar niet
tot stand konden brengen.

Daarentegen werden goede ervaringen opgedaan met een nieuwe
aanpak, namelijk ministeriële afspraken over een voorgenomen aktiepro-
gramma-benadering. Daarbij werden internationaal de doelstellingen
overeengekomen, maar werd aan de deelnemende landen de nodige
vrijheid gelaten bij de invulling van de middelen. Dergelijke afspraken
(zoals het Rijnactieprogramma14 en het Noordzee-actieprogramma21)
bevatten aansprekende einddoelen en houden door een verdeling van het
uitvoeringstraject in overzienbare fasen de inspiratie beter vast dan de
klassieke verdragen. Door hun expliciete politieke lading en hun schets-
matig karakter lenen zij zich voor snelle besluitvorming op ministerieel
niveau. Voor de implementatie wordt gebruik gemaakt van bestaande
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nationale beleidsinstrumenten. Daarnaast wordt, waar doelmatig, gebruik
gemaakt van bestaande internationale regelingen en verdragen. Het
ontbreken van de verplichtende vorm, zoals bij verdragen, vergemakke-
lijkt althans in de aanloopfase het overleg. De uitwerking en de uitvoering
van de programma's kunnen daardoor relatief vlot verlopen. De
toepassing van dit soort instrumenten zal dan ook door Nederland
worden gestimuleerd.

7.5.4.2 Ministersconferenties
Omdat de accenten in de internationale samenwerking geleidelijk

verlegd zijn in de richting van ministeriële afspraken, worden periodieke
ministeriële bijeenkomsten voor de toekomst steeds belangrijker.

Dit geldt vooral met het oog op een goede voortgangscontrole van de
gemaakte afspraken. Ook kunnen op deze wijze nieuwe impulsen
gegeven worden voor aanvullende of verdergaande maatregelen.

In de verschillende internationale kaders van het waterbeleid dienen
derhalve met een passende frequentie ministeriële conferenties te
worden belegd.

de Rijn
Sinds de ramp met de Sandoz-fabriek in Schweizerhalle in 1986 is het

Rijnbeleid in een stroomversnelling geraakt. Het vooruitzicht van jaarlijks
weerkerende ministersconferenties legt thans een sterke morele druk op
de uitwerking en de uitvoering van dit programma. Het blijft hiermee een
programma van de ministers, waarvoor zij zich persoonlijk verantwoor-
delijk voelen, en waaraan zij regelmatig nieuwe impulsen kunnen geven.

Voor verschillende andere rivieren en voor enkele zeegebieden zijn
inmiddels vergelijkbare programmma's opgezet. De jaarlijkse Rijnminis-
tersconferenties blijken daarbij de trend te zetten. In toenemende mate
worden ook landen buiten het Rijnstroomgebied als waarnemer bij de
conferenties betrokken. Dit schept voor de Rijnministers een bijzondere
verantwoordelijkheid van tenminste Europese schaal.

De Noordzee en de Waddenzee
De tijdens de tweede Noordzee-ministersconferentie te Londen (1987)

gemaakte afspraken betekenen een doorbraak in het internationale
zeebeleid. Uitgaande van het voorzorgsprincipe moet het binnen
nauwkeurig omschreven tijdperioden tot een substantiële vermindering
van verontreiniging te komen.

De implementatie van deze afspraken geschiedt onder eigen verant-
woordelijkheid van de Noordzeelanden. Over de voortgang zal periodiek
in internationaal verband worden gerapporteerd. Regelmatige ministers-
conferenties (in principe om de drie jaar) zijn van groot belang om de
goede naleving van de gemaakte afspraken te verzekeren en de nodige
nieuwe impulsen te geven. Ook geven ze, indirect, de nodige sturing aan
de werkzaamheden van de bestaande internationale zeecommissies,
zoals de Parijse en de Oslo Commissie, de Commissie ingevolge het
Verdrag van Bonn en de International Maritime Organisation (IMO).

De Waddenzeelanden (Nederland, de Bondsrepubliek Duitsland en
Denemarken) overleggen eveneens driejaarlijks op regeringsniveau.
Daarbij wordt naast het natuurbeheer ook in toenemende mate de water-
kwaliteit van dit kwetsbare gebied onderwerp van gesprek.

De Maas en de Schelde
Al sinds het ontstaan van de staat België in 1839 beheersen Schelde-

en Maaskwesties de betrekkingen tussen België en Nederland. De
belangen van de twee landen lopen niet parallel. Nederlandse rivieren en
kanalen zijn voor België de verbinding naar zee en naar het achterland.
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Door België gewenste verbeteringen in die infrastructuur zijn voor
Nederland vaak niet zonder problemen. Aan de andere kant hanteert
België als bovenstrooms land de kraan van Maas en Schelde en gebruikt
men het water voor velerlei doelen. Het Nederlandse belang in die
rivieren legt daaraan beperkingen op. Via regelmatige contacten op
ministerieel niveau dienen deze problemen aangepakt en opgelost te
worden.

7.5.4.3 Instellen, verbreden en versterken van de internationale
commissies

In sommige internationale kaders heeft het overleg reeds een
duurzaam karakter met een overlegstructuur via permanente commissies
en met ondersteuning van permanente secretariaten.

In andere kaders, met name het Nederlands-Belgisch overleg over
Schelde en Maas, is dit nog niet het geval.

Om redenen van continuïteit en resultaatgerichtheid wordt het van
groot belang geacht dat de voor Nederland relevante grensoverschrij-
dende overlegkaders permanent van aard zijn en met kwalitatief goede
bevoegde secretariaten zijn uitgerust. Dit is een essentiële voorwaarde
om de doelstellingen van het nationale beleid mede door goede interna-
tionale afspraken en regelingen te kunnen realiseren.

De Rijn
De werkzaamheden van de Internationale Rijncommissie concen-

treerden zich in het verleden sterk op het meetprogramma en op de
totstandbrenging of de uitvoering van het Rijn-chemieverdrag, het
Rijn-zoutverdrag en het Rijn-warmteverdrag. Deze activiteiten met eerste
prioriteit vroegen in de praktijk reeds zoveel aandacht, dat nieuwe
beleidsterreinen en een integrale aanpak van de Rijnproblemen onvol-
doende aan de orde kwamen. Dit uitte zich in verkokering en relatieve
traagheid, soms stagnatie, van het internationale Rijnbeleid.

Het Rijnactieprogramma14 van 1987 schiep voor het eerst een kader
voor de gewenste integrale aanpak. Nieuwe beleidsterreinen werden
toegevoegd en prioriteiten konden opnieuw worden gesteld. Het Rijnche-
mieverdrag werd gedeeltelijk ingehaald door globale reductieafspraken
en sectoriële normeringen.

Het zoutprobleem werd, zonder de onrechtmatigheid en de schade-
lijkheid van de zoutlozingen te ontkennen en zonder de saneringsdoel-
stelling op te geven, tot zijn relatieve proporties teruggebracht. Dat
betekent dat alleen kosteneffectieve saneringsmaatregelen in
aanmerking komen. Het Rijn-zoutverdrag is daarbij uiteindelijk een zeer
onvolkomen hulpmiddel gebleken. De aandacht zal zich thans moeten
richten op het zo snel mogelijk afbouwen van de de grote zoutlozingen in
Frankrijk en in Duitsland en op effectgerichte beheersmaatregelen in
Nederland zelf.

De Noordzee
Op het terrein van de bescherming en verbetering van het mariene

milieu zijn verschillende internationale overlegkaders aktief, waaronder:
- de Noordzee-ministersconferenties;
- de Commissie ter voorkoming van verontreiniging vanaf het land (de

Parijse Commissie);
- de Commissie ter voorkoming van verontreiniging ten gevolge van

het storten uit schepen en luchtvaartuigen (de Oslo Commissie);
- de Commissie inzake samenwerking bij de bestrijding van verontrei-

niging van de Noordzee door olie en andere stoffen.
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Op de Noordzee-ministersconferenties komen alle voor de waterkwa-
liteit relevante facetten van het internationale zeebeleid aan de orde. De
andere overlegkaders daarentegen richten zich op specifieke bronnen
van verontreiniging. De Parijse en Oslo Commissies bestrijken daarbij
een ruimer geografisch gebied dan de Noordzee, nl. het gehele noord-
oosten van de Atlantische Oceaan. Onlangs hebben ook Oosteuropese
landen aangegeven bij het internationale zeeoverleg betrokken te willen
worden. Nederland is van oordeel dat deze betrokkenheid moet worden
gestimuleerd en gehonoreerd.

Het gemeenschappelijke secretariaat dat de Waddenzee-eilanden in
1987 hebben ingesteld, is een belangrijke katalysator voor de bilaterale
samenwerking in Waddenzee-verband.

De Maas en de Schelde
In de in 1975 geparafeerde waterverdragen zijn bilaterale commissies

voorzien die de uitvoering van de verdragen moeten begeleiden en
toekomstige problemen ondervangen. Intussen is er veel veranderd en
heeft Nederland belangrijke ervaringen opgedaan met andere rivier- en
zeeverdragen. Een van die ervaringen is, dat alleen met een hecht actie-
programma en met een sterke en permanente structuur voldoende
voortgang te bereiken is. De commissies zullen daar, meer dan vroeger is
voorzien, op toegesneden moeten worden. Evenals vergelijkbare
commissies zullen zij ook de regelmatige impuls van ministersconfe-
renties behoeven.

Kleine grensoverschrijdende wateren
Met de Bondsrepubliek Duitsland en België vinden halfjaarlijkse

bilaterale contacten plaats over aangelegenheden betreffende de kleine
grensoverschrijdende wateren. Het overleg met de Bondsrepubliek
Duitsland is gebaseerd op het Grensverdrag van 1960. De contacten met
België vloeien voort uit ministeriële afspraken.

Het streven is er op gericht om in de geest van goed nabuurschap tot
gezamenlijke oplossingen te komen voor gemeenschappelijke problemen
aan weerszijden van de grens.

Na een aanvankelijk accent op waterkwantiteitszaken en aangelegen-
heden van beheer en onderhoud, neemt de waterkwaliteit thans een
steeds belangrijkere plaats in. Zo vraagt de realisatie van het vigerende
provinciale waterkwaliteitsbeleid afstemming met het kwaliteitsbeleid
bovenstrooms aan gene zijde van de grens.

Ook de aanvullende nationale verplichtingen van de kleine wateren,
zoals die uit het Rijn-14 en Noordzee-21aktieprogramma voortvloeien,
vereisen een intensivering van de bilaterale samenwerking.

In zowel het Nederlands-Duitse als het Nederlands-Belgische grens-
gebied zijn initiatieven genomen om voor het gehele stroomgebied van
grensoverschrijdende wateren tot een gemeenschappelijk beheersplan te
komen.

7.5.4.4 Doelstellingen en beleid ten aanzien van de verschillende inter-
nationale wateren

De Rijn
Voorop staat de uitvoering van het Rijnaktieprogramma. Belangrijke

nieuwe arbeidsterreinen zijn daartoe aan het internationale Rijnbeleid
toegevoegd (onder andere waterbodems, calamiteiten en meldingen).
Het verzekeren van de Rijn als veilige bron voor de drinkwatervoorziening
blijkt bij het detecteren van steeds meer organische microverontreini-
gingen een zware opgave.

Tenslotte is ook de ecologie van de Rijn een zorg voor de Interna-
tionale Rijncommissie geworden. Alleen een integrale aanpak belooft een
duurzame verbetering van de kwaliteit van de Rijn.
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De Noordzee
De integratie van het beleid in de verschillende overlegkaders zal er

toe moeten leiden dat de Noordzee-ministersconferenties en de andere
fora wederzijds bevruchtend werken. De ministersconferenties
verschaffen nieuwe impulsen qua inhoud en vorm. De andere overleg-
kaders beschikken over de specialistische kennis en samenwerkings-
structuren die voor een gecoördineerde uitwerking van de gemaakte
afspraken onontbeerlijk zijn.

De Maas en de Schelde
In 1975 zijn de waterverdragen, over de kwaliteit van Maas en

Schelde, de verdeling van het Maaswater en de verbetering van de
maritieme toegangsweg tot Antwerpen, geparafeerd. In België werden zij
echter nimmer aan het parlement voorgelegd. Nederland is steeds bereid
deze verdragen te actualiseren. Voor de Maas en de Schelde zijn
regelingen nodig, vergelijkbaar met die voor de Rijn. Bij de actualisering
zal rekening gehouden moeten worden met de ontwikkelingen in het
internationale waterbeleid sinds 1975 en met de sindsdien opgedane
ervaringen. Met name zijn daarbij te noemen het Noordzee- Aktiepro-
gramma (waaraan ook België zich verbonden heeft), het Rijnaktiepro-
gramma en het stelsel van EG-richtlijnen.

De Europese Gemeenschap
De Europese Gemeenschap zal een belangrijke rol moeten blijven

spelen bij het tot stand komen van geharmoniseerde regelgeving, zowel
ten aanzien van integrale emissienormstelling van puntbronnen als bij het
bestrijden van verontreiniging ten gevolge van stoffen die diffuus in het
milieu komen.

In dit verband is het van veel belang dat snel verdere stofsgewijze
uitwerking plaatsvindt van de kaderrichtlijn van zwarte en grijze lijst-
stoffen in het aquatische milieu. Voor veertien zwarte-lijststoffen zijn
inmiddels richtlijnen van kracht.

Behalve voor de puntbronnen is ook bijzondere aandacht voor de
diffuse bronnen geboden.
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BIJLAGE 1, Getalswaarden algemene milieukwaliteit (kwaliteits-
doelstelling 2000)

Algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000), toetsingswaarde en signaleringswaarde voor het zoete oppervlaktewater
en waterbodem

water - totaalgehalte in water (in ng/l, tenzij anders vermeld)

bodem = gehalte in waterbodem (in mg/kg), omgerekend naar de standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum); voor standaard
zwevend materiaal (20% organische stof en 40% lutum) liggen de waarden voor zware metalen en organische stof respectievelijk een factor
1,5 en 2 hoger dan voor de bodem.

Parameters Nieuw Oud

M-lijst I-lijst voorlopige voorlopige basiskwaliteit voorlopige voorlopige
water bodem water bodem toeta!n88- signalerings- w a t e r b o d e m toetsings- signalerings-

waarde waarde waarde waarde
waterbodem waterbodem waterbodem waterbodem

Algemene parameters

idem

25
5

4
3

> 6,5
«e 9.0
0.5

Nutriënten en eutrof. parameters

totaal-fosfaat (j, z, n, mg P/l) 0.15 0.15
totaal stikstof (z, n, mg N/l) 2.2
(Kj-N + NOs + N02)
chlorofyl-a(n, z, (xg/l) 100 100
ammoniak (mg N/l) 0.02 0.02
nitraat + nitriet (n, mg N/l) 10

Zouten

chloride (n, mg Cl/l) 200 200
fluoride (mg F/l) 1.5
bromide (mg Br/l) " 8
sulfaat (mg SOVI) 100 100

Radioactiviteits parameters

(Bq/1,(1 Bq = 27 pCi))
totale a-activiteit (j) 0.1 - 0.1
rest p-activiteit (j) 1.0 1.0
tritium-activiteit (j) 200 200

Bacteriologische parameter

thermotolerante coli's 20 20
(mediaan, MPN/ml)

biologische per watersysteem
beoordelingssystemen uitwerken*

j = jaargemiddelde
n = afwijkingen van nature zijn toegestaan.
z = zomergemiddelde waarde voor eutrofiëringsgevoelige, stagnante wateren, april t/m september.
* = deze uitwerking kan voor stagnante wateren geschieden volgens een systeem gebaseerd op Caspers en Karbe, en voor stromende

wateren volgens een systeem dat recent in opdracht van de STORA is ontwikkeld.

kleur, geur, schuim, vast
afval, troebeling

temperatuur (°C)
zuurstof (mg/l)
echter:
- genormaliseerde

beken/gestuwde
beken/kanalen/wielen/
petgaten

- stadswateren/sloten
zuurgraad (n, pH)

doorzicht (z, n. meteri

het water mag
niet zichtbaar of
ruikbaar
verontreinigd zijn

25
5

4
3

> 6,5
< 9.0
0.4
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Algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000), toetsingswaarde en signaleringswaarde voor het zoete oppervlaktewater
en waterbodem

water = totaalgehalte in water (in jj.g/1, tenzij anders vermeld)

bodem = gehalte in waterbodem (in mg/kg), omgerekend naar de standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum); voor standaard
zwevend materiaal (20% organische stof en 40% lutum) liggen de waarden voor zware metalen en organische stof respectievelijk een factor
1,5 en 2 hoger dan voor de bodem.

Parameters

Metalen

cadmium
kwik
koper
nikkel
lood
zink
chroom
arseen

EOX

AOX

som-MAK's

PAK's

benzo(a)antraceen
benzo(ghi)peryleen
benzo(a)pyreen
fenantreen
indeno(123cd)pyreen
pyreen
dibenzo(ah)anthraceen
anthraceen
benzo(b)fluorantheen
benzo(k)fluorantheen
chryseen
fluorantheen
som-PAK's (6 van Borneff)

Nieuw

M-lijst

water

0.2
0.03
3

10
25
30
25

0.07

I-lijst

bodem water

2
0.5

35
35

530
480
480

15

0.05
0.05

0.05

0.2
0.2

0.3
0.6

bodem

85

0.05

0.05

0.05
0.05
0.05

0.05

voorlopige
toetsings-
waarde
waterbodem

7.5
1.6

90
45

530
1000
480

85

7.0

0,8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0,8
0.8
0.8
2.0
4.5

voorlopige
signalerings-
waarde
waterbodem

30
15

400
200

1000
2500
1000
150

20.0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7

17

Oud
basiskwaliteit

water

2.5
0.5

50
50
50

200
50
50

5

40
(med.)

2
(med.)

0.1
(med,)

bodem

0.8
0.3

36
35
85

140
100
29

5.5
(med.

. 0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.6
0.6
0.2
1.2
2.3

voorlopige
toetsings-
waarde

voorlopige
signalerings-
waarde

waterbodem waterbodem

7.5
1.6

90
45

160
1000

155
45

7.0

)

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0,8
0,8
0.8
0.8
0.8
0.8
2.0
4.6

30
15

400
100
700

2500
600
100

20,0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7

17

Vluchtige halogeen koolwaterstoffen
VOX 5

1,3-dichloorpropeen
trichlooretheen
hexachloorethaan

(med.)

Chloorbenzenen

dichloorbenzenen
trichloorbenzenen
tetrachloorbenzenen
pentachloorbenzeen
hexachloorbenzeen

2
0.4
0.2

0.004

03
0.3
0.3 0.3

0.02
0.5
0.5 0.01

(med.)

0.003
0.003

0.02
0.02

0.5
0.5
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Algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000), toetsingswaarde en signaleringswaarde voor het zoete oppervlaktewater
en waterbodem

water = totaalgehalte in water (in jj.g/1, tenzij anders vermeld)

bodem = gehalte in waterbodem (in mg/kg), omgerekend naar de standaardbodem (10% organische stof en 25% Iutum); voor standaard
zwevend materiaal (20% organische stof en 40% Iutum) liggen de waarden voor zware metalen en organische stof respectievelijk een factor
1,5 en 2 hoger dan voor de bodem.

Parameters Nieuw

M-lijst I-lijst

Oud

water bodem water

voorlopige voorlopige basiskwaliteit voorlopige voorlopige
toetsings- signalerings- w a t e r bodem" t o e t s i n 9s- signalerings-
waarde waarde waarde waarde
waterbodem waterbodem waterbodem waterbodem

PCB's

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
som-PCB's (7)

0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004

0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.2

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4 0.007

(med.)

0.004
0.004
0.004

0.004
0.004
0.004
0.02

0.03
0.03
0,03

0.03
0.03
0.03
0.2

.0,1

0,1
o;i

iö.1"

Organochloor-bestrijdingsmiddelen

aldrin + dieldrin

endrin

DDT + derivaten

a-endosulfan + -sulfaat 0.01

oc-HCH

P-HCH
Y-HCH

heptachloor + epoxide

chloordaan
hexachloorbutadieën
som-pesticiden

anionische detergenten

non-kationische
detergenten

0.04

0.04

0.01

0.01

0.01 0,001

0.12

0.04

0.04

0.02

0.02

0.02

0.02
0.02

0.02 0.02

0.02
0.02 0.02

0.10

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5
0.5

0.5

0.5
2,5

0.01
(med.)

0.01
(med,)

0,01
(med.)

0,01
(med.)

0.01
(med.)

0.01
(med.)

0,01
(méd.)

0.02
jmed.)

100
(med.)

100
(med.)

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003

0.003
0.003

0.003

0.003
0.02

0.02

0.02

0.02

0,02

0.02

0.02
0.02

0.02

0.02
0.10

44

Q.5;

'QJ5

;#!

•0.5'

Chloorfenolen

dichloorfenolen
pentachloorfenol

w.v.-fenolen

0.08
0,05 0.02 0.05

(med,)
5

(med.)

Chlooranilines

som-anilines

ï(i«ft
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Algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000), toetsingswaarde en signaleringswaarde voor het zoete oppervlaktewater
en waterbodem

water = totaalgehalte in water (in u.g/1, tenzij anders vermeld)

bodem = gehalte in waterbodem (in mg/kg), omgerekend naar de standaardbodem (10% organische stof en 25% Iutum); voor standaard
zwevend materiaal (20% organische stof en 40% Iutum) liggen de waarden voor zware metalen en organische stof respectievelijk een factor
1,5 en 2 hoger dan voor de bodem.

Parameters Nieuw Oud

M-lijst I-lijst voorlopige voorlopige basiskwaliteit voorlopige voorlopige
water bodem water bodem toetsings- signalerings- w a t e r b o d e m toetsings- signalerings-

waarde waarde waarde waarde
waterbodem waterbodem waterbodem waterbodem

Organofosfor-bestrijdingsmiddelen*

cholinesterase remming 0,5

dichloorvos
triazofos
azinfos-methyl
azinfos-ethyl
demeton
fenitrotion
parathion-methyl
parathion-ethyl
disulfoton
trichloorfon
cumafos
diazinon
fention
faxim
malation
mevinfos
pyrazofoz
oxydemethon-methyl

0.002
0.03
0.02
0.05
0.4
0.05
0.2
0.02
1.5
0.005
0.002
0.03
0.02
0.2
0.03
0.005
0.003
0.1

0.5
(med.)

Organotin-verbindingen

tributyltin-verbinden
trifenyltin-verbindingen

0.01
0.01

1.5
1.0

Overige niet-gehalogeneerde verbindingen

Fenolherbiciden
dinoseb
DIMOC

0,02
0.3

Carbamaten

aldicarb
oxamil
carbendazim

0.5
0.5
0.03

Dithiocarbamaten

maneb
thiram
zineb
metham-natrium

benzeenhydroxide(fenol)
minerale olie
aniline
NTA

1000

1.0
0.02
0.6
0.01

2
200

3000 5000 500 3000 5000

Aanvullende eis omdat combinatietoxiciteit i
gemeten gehalte van de stof

algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000)
1 niet in rekening is gebracht.
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Algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000), toetsingswaarde en signaleringswaarde voor het zoete oppervlaktewater
en waterbodem

water = totaalgehalte in water (in jj.g/1, tenzij anders vermeld)

bodem = gehalte in waterbodem (in mg/kg), omgerekend naar de standaardbodem (10% organische stof en 25% Iutum); voor standaard
zwevend materiaal (20% organische stof en 40% Iutum) liggen de waarden voor zware metalen en organische stof respectievelijk een factor
1,5 en 2 hoger dan voor de bodem.

Parameters Nieuw Oud

M-lijst I-lijst

water bodem water bodem

voorlopige
toetsings-
waarde
waterbodem

voorlopige basiskwaliteit voorlopige voorlopige
signalerings- w a t e r b o d e m toetsings- sighalerings-
waarde
waterbodem

waarde waarde
waterbodem waterbodem

Overige gehalogeneerde verbindingen

Chloorphenoxy-carbonzuur (herbiciden)

2,4-d
mcpa
mecoprop

Triazines

atrazine
simazine

Pyrethroiden*

cypermethrin
deltamethrin
permethrin
bifenthrin

11
0.2
0.1

0.1
0.4

Halogeennitro-aromaten

trifluoralin
pentachloornitrobenzeen

0.2
0.4

0.6
0.4
0.8
1.6

Aniliden

propachloor

Aromatische chloor-aminen

linuron
3,3-dichloorbenzidine

Carboximiden

captafol
captan

0.1

0.1
0.2

0.2
0.3

* Aanvullende eis omdat combinatietoxiciteit i
gemeten gehalte van de stof

algemene milieukwaliteit (kwaliteitsdoelstelling 2000)
1 niet in rekening is gebracht.
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Toelichting

1. Algemene parameters

Met uitzondering van zuurstof en doorzicht zijn de waarden onver-
anderd ten opzichte van het Indicatief meerjarenprogramma water
1985-1989. Voor zuurstof is een differentiatie naar watersystemen
toegepast op basis van een recent advies van de Commissie uitvoering
Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De nieuwe norm voor doorzicht
is afgestemd op de doelstelling voor totaal-fosfaat van 0,15 g per liter,
en alleen van toepassing als zomergemiddelde waarde voor eutrofië-
ringsgevoelige stagnante wateren.

Voedingsstoffen en eutrofiëringsparameters
De kwaliteitsdoelstelling voor het zomergemiddelde gehalte voor

chlorofyl is ongewijzigd. De waarden voor ammoniak is ongewijzigd en
geldt als het jaargemiddelde voor alle wateren in verband met de
toxiciteit voor aquatische organismen en de drinkwaterbereiding. Voor
totaal-fosfaat is gelet op het belang van de aangevoerde fosfaatvrachten
naar eutrofiëringgevoelige stagnante binnenwateren en naar de
Noordzee een jaargemiddelde waarde van 0,15 mg fosfaat per liter
ingevoerd ter vervanging van de tot dusver opgenomen indicatieve
waarde van 0,25 mg fosfaat per liter. In eutrofiëringsgevoelige meren
met dominantie van blauwalgen kan tijdelijk een niveau voor totaal-
fosfaat van 0,08 mg fosfaat per liter nodig zijn om een omslag naar een
gemengde algenpopulatie te bewerkstelligen. Gezien het toegenomen
belang van stikstof is totaal-stikstof als zomergemiddelde waarde voor
eutrofiëringsgevoelige, stagnante wateren toegevoegd.

Zouten
Met de kwaliteitdoelstelling voor chloride, bromide en sulfaat wordt

een algemene bescherming van mensgerichte belangen beoogd, zowel
betrokken bij het oppervlaktewater, als het daarmee in verbinding
staande grondwater. Afwijkingen van nature zijn toegestaan. Er is geen
wijziging in vergelijking met het Indicatief meerjarenprogramma water
1985-198944. Fluoride is toegevoegd op de I-lijst. Het niveau is ontleend
aan het basisdocument fluoride.

Radioactiviteitsparameters
De kwaliteitsdoelstelling heeft een signaalkarakter met het oog op de

bescherming van menselijke belangen. Er is geen verandering met het
Indicatief meerjarenprogramma water 1985-1989.

Thermotolerante bacteriën van de coli-groep
Het doelstellingsniveau is ontleend aan de bescherming van menselijke

belangen. Dit is ongewijzigd in vergelijking met het Indicatief meerjaren-
programma water 1985-1989.

Biologische beoordelingssystemen
Ook biologische parameters zijn onderdeel van de algemene milieu-

kwaliteitsdoelstelling. Voor de uitwerking kan worden aangesloten bij
gangbare praktijken bij waterbeheerders. Voor de stagnante wateren is
met het systeem van Caspers en Karbe6 een begin gemaakt met de
invulling van biologische parameters. Met dit systeem kan de waterkwa-
liteit worden beoordeeld. Er is een niveau aangegeven dat correspon-
deert met de algemene milieukwaliteit (klasse 3B) van het systeem
gebaseerd op Caspers en Karbe. Voor stromende wateren is recent een
breed toepasbaar, op macrofauna gebaseerd beoordelingssysteem
ontwikkeld.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 250, nrs. 1-2 280



Zware metalen en organische microverontreinigingen
De actualisering van de lijst van microverontreinigingen en de ecotoxi-

cologische onderbouwing van de getalswaarden zijn uitvoerig toegelicht
in de nota Kansen voor waterorganismen52.B3. De in die nota afgeleide
waarden (deels gebaseerd op berekeningen en wetenschappelijk
onderzoek) zijn grotendeels overgenomen. Alleen voor de zwarte-lijst-
stoffen HCH en pentachloorfenol is de waarde van de oude basiskwaliteit
oppervlaktewater gehandhaafd.

De lijst met - voor zover bekend - de meest relevante probleemstoffen
voor het waterbeheer, waarvoor regelmatige toetsing van de algemene
milieukwaliteit nodig is (M-lijst) omvat: zware metalen, PAK's, PCB's,
HCB, endosulfan + sulfaat, HCH, pentachloorfenol en minerale olie.
Daarnaast zijn in de M-lijst enkele groepsparameters opgenomen die bij
overschrijding van de kwaliteitsdoelstelling om een nader onderzoek naar
de specifieke componenten vragen. Dit betreft VOX (Vluchtige organoha-
logeen verbindingen) en cholinesteraseremming.

In vergelijking met de stoffen die opgenomen waren in de IMP-basis-
kwaliteit oppervlaktewater zijn een aantal parameters niet in de M-lijst
opgenomen. Dit betreft een aantal organochloorpesticiden, gechloreerde
aromatische amines, dichloorfenol, AOX, EOX (extraheerbare organoha-
logeenverbindingen), anionische detergenten, non-ionische en katio-
nische detergenten en met waterdamp vluchtige fenolen. De belang-
rijkste reden hiervoor is dat de normen voor deze parameters weinig
overschreden worden, maar wel voortdurend een beslag leggen op de
beperkt beschikbare analysecapaciteit. De groeps-parameter AOX is
vervallen omdat het een te omvangrijke groep van verbindingen omvat
en deze weinig informatie geven over risico's voor de mens en de levens-
gemeenschappen. Dit hangt samen met het feit dat de stoffen die binnen
een bepaalde groep vallen, vaak een zeer uiteenlopende toxiciteit kunnen
hebben.

De kwaliteitsdoelstelling voor het oppervlaktewater is met name voor
een aantal zware metalen strenger dan de basiskwaliteit volgens het
Indicatief meerjarenprogramma water 1985-198944. De algemene
milieukwaliteit voor de waterbodem is voor organochloor-bestrijdings-
middelen en de meeste zware metalen minder streng dan de normen die
in het Milieuprogramma voortgangsrapportage 1989-199266 staan
genoemd. Dit komt doordat de algemene milieukwaliteit voor de water-
bodem een voorlopige invulling van de streefwaarden aangeeft. Deze
normen zijn afgestemd op de normen voor de terrestrische bodem.

2. Meting en toetsing

Voor de meting en toetsing van de water- en waterbodemkwaliteit
wordt een onderscheid gemaakt tussen de stoffen op de M-lijst en die op
de I-lijst. Verder zullen de meetprogramma's steeds meer toegespitst
moeten worden op het compartiment waarin het meest efficiënt gemeten
kan worden: voor de stoffen die in hoofdzaak in opgeloste vorm
voorkomen, is dat het compartiment water, terwijl voor de sterk adsorbe-
rende stoffen de compartimenten zwevende stof en/of waterbodem de
voorkeur hebben. Meting in het compartiment organismen kan ook nuttig
zijn, maar hiervoor zijn nog geen algemene richtlijnen aan te geven en
zijn nog geen doelstellingen geformuleerd. Voor de meting en toetsing
van zware metalen en organische microverontreingingen is uitgegaan van
het rapport «Aanbevelingen voor het onderzoek naar microverontreini-
gingen in het aquatische milieu»11.

Voor stoffen op de M-lijst is regelmatige meting van gehalten noodza-
kelijk. Het regelmatig meten van gehalten in zwevend stof levert voor
sterk adsorberende stoffen zoals PAK's en PCB's een meer betrouwbaar
beeld op van de kwaliteit, maar dit is om praktische redenen op grote
schaal nog niet mogelijk. Om namelijk voldoende zwevende stof te verza-
melen voor de analyse van de organische microverontreinigingen is de
inzet van mobiele centrifuges onontbeerlijk. Dit geldt ook voor de
bepaling van de organische-stof- en lutumfractie in de zwevende stof.
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Voor Lobith en Eijsden wordt dit al wel gepraktiseerd.
Wanneer de meting nog niet in zwevende stof wordt uitgevoerd, dient

de bepaling van het totaalgehalte in water vooralsnog gehandhaafd te
blijven. Meting in zwevende stof moet worden gestimuleerd.

Voor de stoffen van de I-lijst wordt in beginsel een incidentele inventa-
risatie voorgesteld. Herhaling van de opname vindt alleen plaats op
momenten en lokaties waarvoor dat vanuit beleid en beheer relevant is.
Voor een aantal stoffen wordt de ontwikkeling van analysemethoden
aanbevolen. Coördinatie van de inventarisatie (meetmethoden, lokatie-
keuze, jaar van onderzoek) door de Commissie uitvoering Wet verontrei-
niging oppervlaktewateren is gewenst.

De waarden voor de algemene milieukwaliteit zijn afgeleid voor
standaard water en een standaard waterbodem:
- het water is gestandaardiseerd op water met dertig mg zwevende

stof per liter en een organische stof gehalte van de zwevende stof
van twintig procent en een lutum-percentage van 40;

- de bodem is gestandaardiseerd op een bodem met een
organische-stof-gehalte van tien procent en een lutumgehalte van
vijfentwintig procent.

De monsters dienen vóór toetsing in beginsel omgerekend te worden
naar deze standaarden.

Voor de correctiemethoden van het organische-stof-gehalte en lutum-
gehalte die bij de toetsing van de gehalten in zwevende stof en bodem
moeten worden toegepast, wordt verwezen naar de nota «Baggerspecie-
en waterbodemproblematiek»50.

Organische microverontreinigingen waarvan alleen een norm in water
is gegeven, kunnen zonder verdere correctie direct worden getoetst.

De metingen dienen meer dan nu gericht te zijn op probleemstoffen,
zoals bestrijdingsmiddelen en sterk accumulerende stoffen. Mogelijk-
heden voor beperking van de inspanning met betrekking tot het regel-
matig meten dienen te worden nagegaan:
- metingen van oppervlaktewater meer richten op variatie in de tijd en

minder op variatie in de ruimte;
- meting van de waterbodem richten op variatie in de ruimte en

minder op variatie in de tijd.

Gezien de sterke fluctuaties in de tijd moeten de gehalten in het
oppervlaktewater relatief vaak worden gemeten. Dit maakt het mogelijk
om voor de toetsing van oppervlaktewater aan de norm de
negentig-percentiel te hanteren voor telkens een kalenderjaar. Toetsing
van de waterbodemgegevens dient eenmaal per twee a drie jaar te
worden uitgevoerd, waarbij het bemonsteringsschema zodanig is
opgezet dat een representatief beeld wordt verkregen van de kwaliteit
van de betreffende waterbodem. De toetsing dient te worden gedaan op
basis van een ruimtelijk gemiddelde van een min of meer als homogeen
van bodemsamenstelling en kwaliteit te beschouwen gebied.

Om te kunnen toetsen aan de in het voorgaande aangegeven kwali-
teitsnormen worden standaard-voorschriften geformuleerd voor de
bemonstering van waterbodem en baggerspecie, de toe te passen analy-
semethodieken en de toetsing van de meetresultaten.

Een groot aantal stoffen valt buiten de M- en I-lijsten. Dit zijn stoffen
waarvan gegevens over het voorkomen of de toxiciteit ontbreken. Dit
vraagt nader onderzoek. In het kader van het Rijnactieprogramma14

wordt een uitgebreid onderzoek gedaan om thans onbekende probleem-
stoffen te identificeren. Verder onderzoek is ook noodzakelijk naar
voorkomen en giftigheid van zeldzame aardmetalen, ftalaten, organo-
fosfor-esters, organotinzouten, chloornaftalenen, ugilec, pyrethroïden,
optische witmakers en bestrijdingsmiddelen.
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BIJLAGE 2 Methoden voor ecologische normdoelstellingen

De door de Commissie uitvoering Wet verontreiniging oppervlaktewa-
teren in de Nota Ecologische normdoelstellingen voor het Nederlandse
oppervlaktewater10 uitgewerkte en in het Indicatief meerjarenprogramma
water 1985-198944 opgenomen ecologische doelstellingen van het
middelste en hoogste niveau, hebben de waterbeheerders als bruikbaar
ervaren. Het is een belangrijke basis voor verdere uitwerking. Aan de
ontwikkeling van ecologische beoordelingsmethoden voor oppervlakte-
wateren is en wordt verder gewerkt.

Om te komen tot ecologische doelstellingen per watersysteem wordt
een methode voorgestaan waarbij gebruik wordt gemaakt van referentie-
beelden, doel- en stuurvariabelen en een ontwikkelingsbeeld.
Achtereenvolgens zijn beschreven:

het referentiebeeld
Dit is een beschrijving van de biotische en abiotische componenten in

een min of meer ongestoorde situatie, waar echter wel rekening kan
worden gehouden met infrastructurele randvoorwaarden. Deze referentie
kan een historische toestand zijn, of een op een deskundigen-oordeel
gebaseerde schatting. Het referentiebeeld is richtinggevend voor natuur-
gericht beleid. De referentie is doorgaans niet daadwerkelijk reali-
seerbaar. Het is mogelijk meerdere referenties te beschrijven voor een
watersysteem, waaruit dan gekozen moet worden.

de doelvariabelen.
Uit de beschrijving worden soorten planten en dieren gekozen, die

voldoen aan diverse criteria:
- indicatief voor het functioneren van het ecosysteem;
- herkenbaar, ook voor niet ingewijden;
- kwantificeerbaar, het effect van beleid wordt dan meetbaar;
- relatie met waterbeheer is aanwezig.

Voorbeelden zijn zeegras, snoek, otter, zeehond, kranswieren, zalm.
Tot de doelvariabelen kunnen bijvoorbeeld ook de soorten behoren die
voldoen aan, danwei bij verdere ontwikkeling kunnen voldoen aan de
aantalscriteria van de Conventie van Ramsar (Wetlands)4.

de conditionerende variabelen (zie Gezondheidsraad 1989)
In relatie tot de doelvariabelen kunnen een aantal stuurmogelijkheden

worden onderscheiden die betrekking kunnen hebben op alle relevante
watersysteemcomponenten (oppervlakte- en grondwater, waterbodem en
oever) en ecologische infrastructuurrelaties. Het gaat hier om zaken als
peil, waterkwaliteit, rust, enzovoort. De eisen die de doelvariabelen
stellen aan deze stuurvariabelen, worden geformuleerd.

het ontwikkelingsbeeld natuur
De eisen en wensen die worden gesteld aan het watersysteem, worden

geconfronteerd met de huidige situatie, de stuurmogelijkheden in het
watersysteem en eventuele randvoorwaarden die hard zijn.

Dit resulteert in pakketten van gewenste maatregelen voor de korte en
langere termijn. Mogelijkheden voor samengaan met andere belangen
worden nagegaan, waardoor de kansrijkheid van het ontwikkelingsbeeld
wordt vergroot. Het is goed deze bijstelling expliciet te verwoorden.

Dit alles resulteert in één of meer ontwikkelingsbeelden voor een
watersysteem. Een ontwikkelingsbeeld bestaat dan uit een positief beeld
van de te realiseren ecologische waarden (de doelvariabelen) tezamen
met de invulling van de maatregelen die daarbij horen. Het ontwikke-
lingsbeeld is belangrijk voor de beleidsontwikkeling op langere termijn.
Het beleid voor de korte termijn moet hier in passen.
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de ecologische doelstelling
In de beleidsanalyse vindt de confrontatie met andere functies en

belangen plaats. Het resultaat van de beleidsafweging is de daadwerke-
lijke ecologische doelstelling voor het watersysteem.

De resulterende ecologische doelstelling omvat overeenkomstig de
aanbevelingen van de Commissie uitvoering Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren10, zowel de biologische doelvariabelen, de abiotische
voorwaarden als de maatregelen (doen en laten). De methode is
toegepast voor de rijkswateren.
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