bleem:eenteveelaanwater.Datzalinde
toekomst toenemen,volgensA. Buishand
vanhetKNMI.Dezomers worden droger,
maardewinters wordennatter.Hoeveel natterofdroger isnietpreciesaantegeven,
maarallescenario'sgeveneen veranderend
klimaat aan.
Omhet teveelaanwaterindetoekomst
tekunnen verwerken,zijn technische maatregelen niet meervoldoende.Zemoeten aangevuld worden metruimtelijke maatregelen.Daarom werddoorveel waterbeheerders
reikhalzend uitgekeken naardeNota Ruimte. VolgensM.vanBuuren (RIZA),medeauteur vandenota,komtwaterinalle hoofdstukken voor,maarwildatnietzeggen dat
watereenordenend principeis,zoalsinde
Vijfde NotaRuimtelijke Ordening.Wateris
nu 'een vandestructurerende principes".
Welstelthet kabinet datde ruimtelijke
ordening'moet anticiperen open meebewegenmet hetwater'.Omdat het kabinet veel
meerdanvorigekabinetten lokaleenregionalebestuurders keuzeswillaten maken,zal
pasindetoekomst blijken watdeNota
Ruimte voorwaterbeheerders betekent.Van
Buurenraaddehenaanteanticiperenopde
ontwikkelingen inderuimtelijke ordening.

Zandzakken of-bakken
F. vandeVen(TUDelft) wierpdevraag
opofstadsbewoners indetoekomstrekeningmoeten houden metzandzakkenof
zandbakken voordedeur.De verstedelijking
zelfleidtooktoteenklimaatsverandering op
lokaalniveau:bovenstedenvalt statistisch
gezien meer neerslagdanboven landelijk
gebied.Omdat waterbeheerders van het
waterindestadvaakeengesloten systeem
hebbengemaakt, leidtdatin tijden van
extremeneerslagófextremedroogtetotproblemen.Omwater indestad leuk tehouden,
moetvolgensVandeVengeïnvesteerd wordeninrobuustheid.Verdermoet hetstedelijk watersysteem niet overgedimensioneerd
worden,maar flexibeler.
DelaatstesprekervandedagwasM. Kok
(TUDelft).Hij vroegzichafwelkemaatregelenaantrekkelijkzijn vanuit maatschappelijkéneconomischperspectief Drieverschillendesoortenafwegingen zijn temaken bij
hetaanpassen vanhet watersysteem in
Nederland:naareenzoveiligmogelijksysteem,toteenbepaaldenorm isbereiktóf
alleenaanpassingen diemeeropleveren dan
zekosten.Deuiteindelijke beslissingvaltop
bestuurlijk niveau,maarwordt mede
bepaalddoor hetsentiment vandeburgers
(kiezers).Datkanertoeleidendat inverschillendegebieden metdezelfde problemen
tochvooranderemaatregelen wordtgekozen, f

Watertot spanningen,zowelbinnen Nederland alstussenNederland endeEuropese
Unie.Belangrijke oorzaken hiervoor zijn
enerzijds onvoldoendeduidelijkheid overde
beleidsvrijheid vandeNederlandse overheid
enanderzijds onvoldoende duidelijkheid
overdemaatschappelijke gevolgenvande
verwerkingvandeEuropeseeiseninde
Nedetrlandse regel-enwetgeving.Verder
neemtalsgevolgvandedecentralisatievan
hetNederlandse milieubeleid despanning
methet rigideEU-beleidtoe.

ACTUALITEIT

Milieubalans:EU- en
Nederlands beleid
botsenvaker
Deuitstoot van milieuverontrctmgcudestoffen
in Nederlandneemtaf. Dat komtvooraldoor
technischemaatregelen dieinEU-verbandwordengenomen.DiverseEuropeseverplichtingen
wordenmethethuidigemilieubeleid echterniet
gehaald.HetcentraleEuropesebeleidbotst
steedsvakermethetNederlandse beleidvan
decentralisatieenbeleidsvrijheidvanregionale
enlokaleoverheden, zo blijkt uitde Milicubalans2004vanhetRIVM.

StaatssecretarisVanGeel(VROM)zeibij
depresentatievandeMilieubalansdateen
inhaalslagzalwordengevoerd,dieertoe
moet leidendatnogdezeen komende
maand eenaantal Europese richtlijnen
geïmplementeerd wordt.Nederland isvanaf
1juliEU-voorzitter.Voordiedatum wilVan
Geeldeachterstand deelsingelopen hebben.
Welpleittehijervoordat deEU-ledenop
hun eigenwijze degestelde milieudoelen
moeten kunnen halen.Tenslottegafhij aan
dedoelenvandeNitraatrichtlijn ende
Kaderrichtlijn Water,dieelkaargedeeltelijkoverlappen,alséénpakkettebeschouwen, f

Watdewaterkwaliteit betreft constaterendeonderzoekersdatde stikstofconcentratiesinhetoppervlaktewater,datdirectdoof
delandbouw wordtbeïnvloed, geleidelijk
afnemen sinds 1997. De fosfaatconcentraties
blijven ongeveergelijk. Daardoorwordende
waterkwaliteitsdoelen inveelregionalewaterenniergehaald.Omdezealsnogtehalen,
zijn veelaanvullendemaatregelen nodig.Het
isnognietduidelijk inhoeverredeKaderrichtlijn Watereenextrainspanningvoor
stikstofenfosfaat zaleisen.Uitgaandevande
huidigeinspanningenzaldeNitraatrichtlijn
in2006waarschijnlijk gehaaldworden,maar
datwilnietzeggendathetzelfdegeldtvoor
deKRW-verplichtingen.

Personeel en opleiding
Naast de gebruikelijkejaarlijks terugkerendethemanummersoverdrink-,afval-en
proceswaterenrioleringverschijnt ditjaar
ook eenrhemanummeroverpersoneelen
opleidingen.Hetbetreft de uitgavevan25
juni.Hebtuopditgebiedinteressante
zakentemelden,laathetderedactiedan
bijtijds weten,bijvoorkeurvoor28 mei.

VolgenshetRIVMishetaantal nietgeïmplementeerdeEuropeserichtlijnen de
afgelopen tweejaarsterk toegenomen.
Nederland behoort totdeachterblijvers in
Europa.Daarnaast leidtimplementatie van
deNitraatrichtlijn ende Kadetrichtlijn

De trendmdenitroatconcentratiein het bovenstegrondwater pergrondsoorttussen199zenzooi.
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