Toelichting bij doelenmiddelentabel van Bestuursovereenkomst 2002-2005

Algemeen.
Deze toelichting op de doelenmiddelentabel maakt onderdeel uit van de bijlage bij de
Bestuursovereenkomst 2002-2005.
In de Bestuursovereenkomst 2002-2005 wordt met de doelenmiddelentabel een eerste invulling
gegeven tot het concretiseren van de beleidsopgave voor het geïntegreerde gebiedsgericht beleid in
het landelijk gebied. Hiermee wordt een start gemaakt met de uitvoering van de afspraak die rijk en
provincies hebben gemaakt in het Sturingsmodel, namelijk om de realisatie van het gebiedsgerichte
beleid zoveel mogelijk vorm te geven door het formuleren van in toetsbare termen omschreven te
realiseren doelen, waarbij een directe koppeling plaatsvindt tussen de doelen en de daarvoor
beschikbaar te stellen middelen.
De te realiseren doelen zijn geclusterd naar hun relevantie voor 5 maatschappelijke functies in het
landelijk gebied :
- natuur
- bos en landschap
- recreatie en wonen
- landbouw
- (drink)water.
Voor die doelen waar rijk en provincies er op dit moment gezamenlijk nog niet in slagen ze voldoende
te concretiseren, is bij de tabel een lijst met procesafspraken toegevoegd. Deze afspraken hebben tot
doel de beleidsopgave verder in te vullen en te concretiseren.
De Bestuursovereenkomst spitst zich toe op de beleidsopgave voor een geselecteerd aantal
gebruiksfuncties en onderliggende (milieu)thema’s voor het landelijk gebied. Er is nog niet stilgestaan
bij de gevolgen van bijvoorbeeld onderlinge beïnvloeding van functies en meervoudig ruimtegebruik,
bij de mogelijkheid van prioriteitstelling van specifieke gebieden of ruimtelijke structuren/contouren, of
bij de kwaliteitseisen voor biodiversiteit, of de transitie duurzame landbouw. De inhoudelijke
beleidsopgave is dus eigenlijk veel breder. In de komende jaren werkt het rijk, in samenwerking met
de provincies en anderen aan een verdere concretisering van de beleidsopgave voor de
gebiedsgerichte inrichting van het landelijk gebied.
De doelen zijn samengevat in de doelenmiddelentabel. Zij vinden hun basis in rijksnota’s (SGR, RO5,
NMP3, NMP4, NW4, WB21, KWR, NvM, bufferzoneconvenant, etc.)
Per doel is aangegeven wat de kwaliteit is die met betrekking tot een bepaalde functie moet worden
bereikt (doelen, kwalitatief) en wat de omvang is van het areaal waar deze kwaliteit op langere termijn
en/of in de periode 2002-2005 moet worden bereikt (doelen, kwantitatief). Hierbij wordt onderscheid
gemaakt in verwerving, inrichting en het nastreven van bepaalde milieukwaliteit.
Voor verwerving en inrichting SGP’s, NURG, bufferzones, robuuste verbindingen en Westerschelde
gelden specifieke (sub)doelen. Voor de doelen milieukwaliteit is, waar mogelijk, berekend op welk
areaal op de lange termijn nog een beleidstekort voor de milieukwaliteit bestaat, dat door geïntegreerd
gebiedsgericht beleid (SGB) opgelost moet worden.
Soms zijn er geen of alleen lange termijn doelen geformuleerd. In die gevallen wordt aan de
provincies gevraagd in hun PUP een voorstel te doen voor een doelstelling voor 2002-2005 (waar
mogelijk in ha). In onderstaande tekst is per maatschappelijke functie verduidelijkt waar deze
voorstellen in de PUP’s rekening mee moeten houden.
De te realiseren doelen worden gefinancierd uit werkbudgetten, die voor zover het rijksfinanciering
betreft jaarlijks in het kader van de rijksbegroting worden bevestigd. Deze werkbudgetten zijn
gekoppeld aan de instrumenten verwerving, inrichting, SGB (Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid)
en overig. Voor een aantal onderwerpen zoals soortenbeleid zijn specifieke budgetten beschikbaar.
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Sturingsmogelijkheden
Uitgangspunt voor de doelenmiddelentabel zijn de vierjarige afspraken, die jaarlijks voortschrijdend
worden gemaakt. Omdat het rijk gehouden is aan de afspraken, die met de Tweede Kamer zijn
gemaakt over de invoering van een begrotingsopzet conform de nota VBTB, is het nodig om de
vierjarige afspraken te kunnen relateren aan op jaarbasis te leveren prestaties.
De reeds in operationele termen omschreven te realiseren doelen in de doelenmiddelentabel zijn
echter gebaseerd op een planning, waarbij per doel de restanttaakstelling is gedeeld door het aantal
jaren, waarbinnen de doelen gerealiseerd moeten zijn. Deze ‘bureauplanning’ zal zeer waarschijnlijk
afwijken van de werkelijkheid. Immers, de komende jaren worden in vele (landinrichtings)projecten
doelen gerealiseerd, waarvoor in het verleden verplichtingen zijn aangegaan. Met andere woorden: de
planning voor de eerste jaren ligt als gevolg van afspraken uit het verleden voor een groot deel vast.
Het werkelijke realisatieritme per doel is op dit moment nog niet bekend; om deze reden is in de
doelenmiddelentabel (en ook in de VBTB-begroting 2002) uitgegaan van bovengenoemde
‘bureauplanning’. Met DLG is afgesproken dat per 1 juni 2002 inzicht zal worden gegeven in het
werkelijke realisatieritme per doel.
Vanaf dat moment is het mogelijk een start te maken met de (bij)sturing op doelen. Deze bijsturing zal
vooral plaatsvinden bij de planvorming en bij de keuze welke projecten, die nu in voorbereiding zijn, in
uitvoering te nemen. Aangezien de planning voor de eerste jaren als gevolg van afspraken uit het
verleden een zwaar stempel drukt op de jaarlijks te realiseren doelen, zal deze bijsturing de eerste
jaren minder invloedrijk kunnen zijn dan in latere jaren.
1. Natuur.
Verwerving en inrichting nieuwe natuur
Het doel 'nieuwe natuur' (177.000 ha) is opgebouwd uit de doelen ‘EHS’ en 'robuuste verbindingen'. In
de PUP’s moet op basis van achterliggende planvorming worden aangegeven op welke wijze invulling
wordt gegeven aan de doelen voor nieuwe natuur in de bestuursovereenkomst.
Een uitsplitsing dient plaats te vinden naar:
- Oppervlakte in SGP's (zowel verwerven als inrichten)
- Oppervlakte in NURG (zowel verwerven als inrichten)
- Oppervlakte in bufferzones (alleen verwerven)
- Oppervlakte robuuste verbindingen (zowel verwerven als inrichten)
- Oppervlakte EHS rond Westerschelde (zowel verwerven als inrichten)
- Oppervlakte EHS in reconstructiegebieden (zowel verwerven als inrichten)
Voor de totale taakstelling nieuwe natuur dient te worden aangegeven welke oppervlakte begrenzing
wordt gerealiseerd.
Verwerving en herstel bestaande natuur:
Dit betreft:
a) Verwerving van bestaande natuurterreinen, die in handen zijn van derden en die worden
overgedragen aan terreinbeherende organisaties (SBB, NM, landschappen).
b) Behoud en herstel van bestaande natuur via SGB. Een deel van het herstel van bestaande natuur
betreft een afname van de verdroging.
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Randvoorwaarden milieu/water voor bestaande en nieuwe natuur: natuur terrestrisch.
Algemeen:
Lange termijn doel:
In 2018 zijn de vereiste milieucondities voor de EHS gerealiseerd (NvM)
Verdroging:
Lange termijn doel:
• Het areaal verdroogd gebied is in 2010 met 40% gereduceerd ten opzichte van het
referentiejaar 1985 (NW4, NMP3). Dit houdt in dat in 2010 200.000 ha moet zijn gerealiseerd.
Hierbij wordt vooralsnog uitgegaan van de kaart verdroogde gebieden en het registreren van het
aantal ha waarop maatregelen zijn getroffen om de verdroging op te heffen.
In de praktijk is gebleken dat op de vraagstelling wanneer in een bepaald gebied de verdroging
volledig is opgeheven moeilijk een eenduidig antwoord is te geven. Dit zal verbeteren als voor alle
gebieden het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) is vastgesteld (zie lijst
procesafspraken). Met de GGOR kan een beleidsopgave worden geformuleerd in termen van aantal
hectare met een te realiseren grond- en oppervlaktewaterregime. Op termijn kan, zodra de GGOR is
vastgesteld, de lange termijndoelstelling worden geformuleerd in deze termen.
Tussendoel:
• Voor de periode 2002-2005 is de beleidsopgave 92.500 ha volledig herstel.
Er is inmiddels 15.000 ha volledig hersteld. Van de resterende 185.000 ha is op 152.000 ha
gedeeltelijk herstel ingezet. Op basis hiervan is deze tussendoelstelling geformuleerd.
Stikstofdepositie (NHx + NOx) op de EHS
Op basis van autonome ontwikkelingen en generiek beleid is het areaal berekend waar een
overschrijding van de gewenste stikstofdepositie in relatie tot het natuurdoeltype zal plaatsvinden. De
provincies zullen nog integrale gebiedsgerichte afwegingen moeten maken met betrekking tot
definitieve keuze van natuurdoelen en milieurandvoorwaarden. Het onderstaande is een eerste
oriënterende beleidsopgave die in het vervolgtraject verder geconcretiseerd wordt.
Lange termijn doel:
• In 2020: 398.000 ha herstelde EHS waar geen overschrijding van het gewenste
stikstofdepositieniveau meer plaatsvindt.
Provincies wordt gevraagd in de PUP’s aan te geven welke bijdrage geleverd kan worden aan deze
beleidsopgave in de periode 2002-2005, bij voorkeur in termen van de bijdrage aan de landelijke
doelstelling, ofwel in termen van stikstofemissiereductie
Bestrijdingsmiddelen
Er is op dit moment nog onvoldoende bekend over normen voor bestrijdingsmiddelen gekoppeld aan
natuurdoelen. Het opstellen van deze normen is als procesafspraak geformuleerd (zie lijst
procesafspraken).
Lange termijn doel:
• Vooralsnog wordt uitgegaan van de generieke normen voor bestrijdingsmiddelen in grond- en
oppervlaktewater (max. 0.1 microgram/l).
Provincies wordt gevraagd in de PUP’s aan te geven voor welk areaal aan EHS in de periode 20022005 welke reductie van emissies van bestrijdingsmiddelen wordt gerealiseerd.
Geluid
Als procesafspraak wordt aan provincies en gemeenten gevraagd om uiterlijk 2005 per gebied de
akoestische kwaliteit vast te stellen. Pas daarna kan het gekwantificeerd lange termijn doel worden
vastgesteld. Voor die gebieden waar al een gewenste akoestische kwaliteit (in dB) is vastgesteld
(bijvoorbeeld stiltegebieden) kunnen nu prestatieafspraken worden gemaakt in de PUP’s.
Lange termijn doel:
• In 2030 is gewenste akoestische kwaliteit in de EHS gerealiseerd.
Provincies wordt gevraagd in de PUP’s aan te geven voor welke gebieden (in ha) in de EHS de
akoestische kwaliteit al is vastgesteld en wordt gerealiseerd in de periode 2002-2005.
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Donkerte
Lange termijndoelstelling (2030):
• Door landbouwactiviteiten, wegverlichting en andere activiteiten veroorzaakt licht tast de
kwaliteit van het landschap niet aan en is niet hinderlijk voor mensen (NMP4).
Vooruitlopend op de vaststelling van de gebiedskwaliteit met betrekking tot lichthinder (zie
procesafspraken) wordt provincies gevraagd in de PUP’s voorstellen te doen om tot een aanpak van
lichthinder te komen, bij voorkeur geformuleerd in termen van ha te realiseren gebied of in aantal
knelpunten.
Verstoring door verkeer
Lange termijndoelstelling:
• Geen.
Provincies wordt gevraagd in de PUP’s aan te geven voor welke gebieden (in ha) in de EHS zij
maatregelen nemen voor het terugdringen van verstoring door verkeer.
Randvoorwaarden milieu/water voor bestaande en nieuwe natuur: natuur aquatisch
Lange termijn doel:
• Regionale hydrologische systemen zijn hersteld, met het oog op behoud, herstel of
ontwikkeling van natuur, landschap, cultuurhistorie of landbouw, waar mogelijk gecombineerd
met beperking van de wateroverlast en bescherming van de drinkwaterwinning.
Op dit moment zijn er alleen generieke normen voor nutriënten in oppervlaktewater. De CIW is bezig
met de uitwerking van een gebiedsgerichte gedifferentieerde normstelling voor nutriënten.
In 2002 zal in het Nationaal Bestuursakkoord Water de gezamenlijke taakstelling voor herstel van de
waterhuishouding worden vastgelegd.
Vooruitlopend op de vaststelling van aquatische natuurdoelen en randvoorwaarden, doen provincies
in de PUP’s voorstellen voor de formulering van doelen voor de periode 2002–2005 voor de
verbetering van de kwaliteit en inrichting van watersystemen met een natuurfunctie. Dit in termen van:
• Het terugdringen van het aantal ongezuiverde lozingen.
• Bestrijding van eutrofiëring, in emissiereductie van nutriënten.
• Saneren van verontreinigde waterbodems, in km of ha.
• De aanpak van fosfaatverzadigde gronden (aantal ha), waarbij uitspoeling plaatsvindt naar
kwetsbare watersystemen.
• Vermindering van emissies van bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater.
• De aanleg van natuurlijke oevers en natte verbindingszones, in km of ha.
Bodemsanering
Vooruitlopend op het definitieve beeld van bodemsaneringslokaties wordt de provincies gevraagd in
de PUP’s of provinciale programma’s bodemsanering (Wbb) voorstellen te doen om tot een aanpak
van bodemsanering te komen, zoveel als mogelijk geformuleerd in termen van ha te realiseren
gebied. Hierbij verwijzen naar de 26 locaties op beleidsgronden LNV en naar de provinciale
programma’s bodemsanering 2002-2004. Een eventuele herziening van deze programma’s wordt in
het kader van de opstelling van een PUP meegenomen.
Soortenbeleid
De provincies voeren soortenbeschermingsplannen uit gericht op het duurzaam instandhouden van
180 meest bedreigde soorten overeenkomstig de planning in het Meerjarenprogramma Soortenbeleid
200-2004. De provincies wordt gevraagd in de PUP’s naar deze programma’s te verwijzen.
Vrijwillig Landschapsbeheer
Provincies wordt gevraagd in de PUP’s te verwijzen naar de afspraken met de provinciale stichtingen
Landschapsbeheer over de activiteiten van de stichtingen en de wijze waarop vrijwilligers het
landschapsbeheer uitvoeren. Tevens dient de herverdeling van de stichtingen over de provincies te
worden afgerond.
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Vrijwillig weidevogelbeheer
Provincies wordt gevraagd in de PUP’s te verwijzen naar het bestaande plan van aanpak en maken
afspraken met de betreffende coördinatoren.
Natuurbeschermingswet
Ten behoeve van beheer en handhaving in het kader van de Natuurbeschermingswet verrichten
provincies hiertoe de noodzakelijke activiteiten.
2. Bos en Landschap
Bosuitbreidingslocaties
De bosuitbreidingslocaties zijn een categorie uit het SGR, waarbij het doel is grote, aaneengesloten
eenheden bos (ten minste 50 ha) te realiseren. De bosuitbreidingslocaties zijn gekoppeld aan in het
SGR en het bosbeleidsplan aangewezen gebieden (gemarkeerd door een donkergroene boom op de
SGR-kaart) alsmede de Gronings-Drenthse Veenkoloniën.
Lange termijndoel (2010):
• Verwerving en inrichting 3.000 ha.
Kwaliteitsimpuls landschap
Lange termijndoel (2010):
• Verwerving 10.000 ha
• Inrichting 40.000 ha.
Overig bos en landschap
Toename behoud, herstel en ontwikkeling bos en landschap
De provincies wordt gevraagd om in de PUP’s op basis van landinrichtingsplannen, gebiedsplannen
en -programma’s aan te geven in hoeverre doelstellingen in ha worden gerealiseerd.
Toename behoud, herstel en ontwikkeling cultuurhistorische en archeologische waarden
Nog nader te definiëren.
Toename toegankelijkheid en gebruik landelijk gebied
De provincies wordt gevraagd om in de PUP’s op basis van landinrichtingsplannen, gebiedsplannen
en -programma’s aan te geven in hoeverre doelstellingen in ha worden gerealiseerd.
Normen voor toegankelijkheid bos/natuur conform “Kiezen voor recreatie” en SGR1:
90% openstelling en per 10 ha bos/natuur 1 km recreatiepad.
Bodemsanering
Zie onder 1.
3. Recreatie en wonen in het landelijk gebied
Stedelijk groen om de stad
Lange termijndoel:
• 16.400 ha groen om de stad
Het doel is opgebouwd uit de doelen 'recreatiebos', 'staatsbos', 'VINAC-strategisch en regionaal
groen'.
De provincies wordt gevraagd om in de PUP’s, op basis van planvorming, aan te geven op welke
wijze invulling wordt gegeven aan de doelen voor stedelijk groen.
Een uitsplitsing dient plaats te vinden naar:
- Oppervlakte in SGP's (zowel verwerven als inrichten)
- Oppervlakte in bufferzones (alleen verwerven)
- Oppervlakte VINAC-strategisch groen (voor recreatiebos en groene verbindingen; zowel
verwerven als inrichten)
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Oppervlakte VINAC-regionaal groen (zowel verwerven als inrichten)
Oppervlakte rond G30

Groene verbindingen
Lange termijndoel:
• 450 km
Dit zijn verbindingen voor wandelen en fietsen binnen en tussen de SGP's (naast de hier bedoelde
450 km groene verbindingen uit het SGR is er ook een taakstelling van 350 km groene verbindingen
als onderdeel van het VINAC-strategisch groen).
Provincies wordt gevraagd in de PUP’s de oppervlakte groene verbindingen aan te geven. Voor
bepaling oppervlakte: 1 km = 1 ha.
Randvoorwaarden milieu voor wonen en extensieve recreatie
Geluid
Lange termijndoel:
• Geen.
Er is nog geen lange termijn doelstelling voor geluidhinder ten aanzien van extensieve
recreatiegebieden in het landelijk gebied vastgesteld.
Provincies wordt gevraagd in de PUP’s aan te geven voor welke extensieve recreatiegebieden (in ha)
wel al een gewenste akoestische kwaliteit is vastgesteld en voor welk areaal de doelstellingen worden
gerealiseerd in de periode 2002-2005.
Provincies wordt gevraagd in de PUP’s aan te geven voor welke woon- en extensieve
recreatiegebieden (dag- en verblijfsrecreatie) de akoestische kwaliteit al is vastgesteld en wordt
gerealiseerd in de periode 2002-2005 (in ha).
Donkerte
Lange termijndoel:
• Door landbouwactiviteiten, wegverlichting en andere activiteiten veroorzaakt licht tast de
kwaliteit van het landschap niet aan en is niet hinderlijk voor mensen (NMP4).
Vooruitlopend op de vaststelling van doelen op dit punt wordt provincies gevraagd in de PUP’s
voorstellen te doen om tot een aanpak van lichtproblemen te komen, zoveel als mogelijk geformuleerd
in termen van ha te realiseren gebied, of in aantal knelpunten.
Stank
Lange termijndoel
• Voor 2030 herstellen van situaties waar de stankbelasting het gewenste niveau voor wonen in
het landelijk gebied (o.b.v. Stankrichtlijn 1996) overschrijdt.
• Voor 2030 herstellen van situaties waar de stankbelasting het gewenste niveau voor
dagrecreatie (o.b.v. Stankrichtlijn 1996) overschrijdt.
• Voor 2030 herstellen van situaties waar de stankbelasting het gewenste niveau voor
verblijfsrecreatie (o.b.v. Stankrichtlijn 1996) overschrijdt.
Provincies wordt gevraagd in de PUP’s aan te geven in welke gebieden welke bijdrage geleverd kan
worden aan de lange termijn doelen.
Verstoring door verkeer
Lange termijndoelstelling:
• Geen.
Provincies wordt gevraagd in de PUP’s aan te geven voor welke gebieden (in ha) in de EHS zij
maatregelen nemen ter terugdringen van verstoring door verkeer.
Bodemsanering
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Zie onder 1.
4. Landbouw
Economisch verbrede landbouw
Oppervlakte economisch verbrede landbouw nog nader te definiëren in SGR2.
De provincies wordt gevraagd om in de PUP’s op basis landinrichtingsplannen, gebiedsplannen en programma’s aan te geven in hoeverre doelstellingen in ha worden gerealiseerd.
Toegankelijkheid en gebruik landelijk gebied
De provincies wordt gevraagd om in de PUP’s op basis van landinrichtingsplannen, gebiedsplannen
en -programma’s aan te geven in hoeverre doelstellingen in ha worden gerealiseerd.
Norm voor toegankelijkheid landbouw conform “Kiezen voor recreatie” en SGR1:
per 100 ha landbouw 1 km recreatiepad.
Gewenste waterhuishoudkundige situatie voor de landbouw.
De provincies wordt gevraagd om in de PUP’s op basis van landinrichtingsplannen, gebiedsplannen
en –programma’s aan te geven in hoeverre doelstellingen in ha worden gerealiseerd.
Verbeterd bodemleven. De provincies wordt gevraagd om in de PUP’s op basis van
landinrichtingsplannen, gebiedsplannen en –programma’s aan te geven in hoeverre doelstellingen in
ha worden gerealiseerd.
Heringericht landbouwgebied
Lange termijndoelstelling (2018):
• 610.000 ha
Dit cijfer betreft de totale oppervlakte inrichtingsbehoefte landbouw in landinrichtingsprojecten in
voorbereiding en in uitvoering.
De provincies wordt gevraagd om in de PUP's, op basis van landinrichtingsplannen, gebiedsplannen
en -programma's, aan te geven in hoeverre doelstellingen in ha heringericht landbouwgebied worden
gerealiseerd. Aangeven de oppervlakte (her)ingericht glastuinbouwgebied als onderdeel hiervan.
Bodemsanering
Zie onder 1.
5. (Drink)water
Grondwater met gewenste milieukwaliteit
Het nationaal beleid Drinkwater, zoals vastgelegd in NMP4 bevat onder meer de volgende
doelstellingen:
• Het duurzaam veilig stellen van de watervoorziening ten dienste van gezondheid, welzijn en
welvaart van de samenleving.
• Implementatie in 2001 van de Richtlijn 98/83/EG inzake de kwaliteit van water bestemd voor
menselijke consumptie (Drinkwaterrichtlijn).
• Vasthouden van de bereikte stabilisatie van het drinkwatergebruik tot 2005. Daarna procentuele
toename niet groter dan bevolkingsgroei.
• In 2030 voldoet het grond- en oppervlaktewater aan de eisen voor de bereiding van drinkwater.
Voor het grondwater betekent dit dat de nitraatconcentratie maximaal 50 mg per liter mag
bedragen, met een streefwaarde van 25 mg nitraat per liter in het diepere grondwater in
grondwaterbeschermings- en intrekgebieden. De concentratie van bestrijdingsmiddelen in
grondwater is niet hoger dan 0,1 microgram/liter voor individuele bestrijdingsmiddelen.
Lange termijndoelstelling (drink)water
• Het totale areaal dat uiteindelijk veilig gesteld moet worden is:
Totaal areaal grondwaterbeschermingsgebieden:
125.000 ha.
Totaal areaal intrekgebieden:
173.000 ha.
Lange termijndoelstelling voor gebiedsgericht beleid is om het areaal landelijk gebied met grondwater
bestemd voor drinkwater, waar het grondwater van geschikte kwaliteit is, te laten toenemen,
uiteindelijk tot 100% in 2030.
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Provincies wordt gevraagd in de PUP’s aan te geven welke bijdrage geleverd kan worden aan de
beleidsopgave drinkwater in de periode 2002-2005. Deze bijdrage wordt weergegeven in een
toename van het areaal landelijk gebied, waar freatisch en semi-spanning grondwater gewonnen
wordt voor drinkwater en dit grondwater voldoet aan de hiervoor genoemde kwaliteitscriteria voor
nitraat en bestrijdingsmiddelen.
Bodemsanering
Zie onder 1.
Duurzaam, kwantitatief waterbeheer
De provincies wordt gevraagd om in de PUP’s op basis van landinrichtingsplannen, gebiedsplannen
en -programma’s aan te geven in hoeverre doelstellingen in ha worden gerealiseerd.
De doelen voor duurzaam, kwantitatief waterbeheer zullen worden verwoord in het Nationaal
Bestuursakkoord Water.
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