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De landelijke normen voorstikstof enfosfaat zijn afgeleid voorstilstaande wateren. waar,grote knus
bestaat opeiitrofieniigsprobleinen. Deze normenzijn eigenlijk niet.geschikt voorandere watertypen.
Daarnaast kannen normen vooreenzelfde watertype inverschillende regio's verschillend zijn.De
Commissie Integraal Waterbeheer iserhet afgelopen jaar'mgeslaagd een methodiek te ontwikkelen
om eenpassende norm ajteleiden voorelk typeoppervlaktewater. Belancjnjke randvoorwaarde isdat
stroomafwaarts cicenafwenteling mag optreden. Met de methodiek kannen waterbeheerders opeen
systematische wijze eensamenhangend stelsel vannonnen voor hun beheersgebied afleiden. Indit
artikel wordt de methodiek toegelicht.
Laat een willekeurige voorbijganger naar
eensloot volkroosenvervolgens een beek met
helder water en waterplanten kijken.Als hem
daarna devraag wordt gesteld 'Welk water
heeft debeste kwaliteit?',dan zal hij zonder
aarzelendebeek kiezen, terwijl debeek minimaal evenveel stikstofen fosfaat kan bevatten
alsde sloot.

Demethodiek isbestemd voor waterbeheerders,dieoverwegen om normen voor nutriënten tedifferentiëren. De methodiek moet
gezien worden alshulpmiddel om op gestructureerde wijze de noodzakelijke stappente
doorlopen. Demethodiek bevatzelfgeen
getalswaarden voor normen.

Dit voorbeeld geeft alaan datwatertypen
ieder eeneigen norm zouden moeten hebben
voor nutriëntenconcentraties. Ookde Vierde
Nota Waterhuishouding spreekt van een
gebiedsgerichte aanpak voor nutriëntnormen
vanwegedevan naturegrote regionale verschillen en het grote aantal watertypen.Er
mag dus worden afgeweken van de landelijke
norm.

Bijhet opstellen van de methodiek isin
belangrijke mate geleund opde resultaten van
een tweetal,goed bezochte workshops waarin
onder toekomstige gebruikers enwetenschappersde wensen enopinies met betrekkingtot
gedifferentieerde normstelling zijn geïnventariseerd enbediscussieerd. Daarnaast iseen eersteversievan de methodiek intwee proefgebiedengetoetst.Dezemethodiek moet worden
gezien alseen eerste aanzet; vanwege de vele
ontwikkelingen rondom onder meer de EuropeseKaderrichtlijn Water kunnen onderdelen
nog veranderen.

DeCommissie Integraal Waterbeheer heeft
een methodiek opgesteld om normen voor
nutriënten opeen eenduidige, objectieve
manier tekunnen differentiëren.

De methodiek
Kern van de methodiek isdat vanuitde
ecologische kwaliteit wordt teruggeredeneerd
naar concentraties van nutriënten. Devoorkomende concentraties van ecologisch gezonde
wateren vormen uiteindelijk de gedifferentieerde normen per watertype. Het centraal
stellen van deecologie isgeheel inlijn met de
Europese Kaderrichtlijn Water.

Het isnietdebedoelingdat differentiatie
van normen oneigenlijk gebruikt wordt.Aan
de versoepeling van normen zijn strenge randvoorwaarden verbonden:
• Bijdekeuze vandeecologische kwaliteit
van een water moet tenminste worden uitgegaan vaneenbescherming van het watersysteem ophet 'laagste ecologische niveau',
zoalsgeformuleerd doordeCUWVO');

Ermag geen afwenteling optreden. Dat
wilzeggen dat normverruiming bovenstrooms niet mag leiden tothet niet meer
halen van normen benedenstrooms. Deze
randvoorwaarden, die worden genoemd in
de vierdeNota Waterhuishouding, hebben een plaats gekregen inde methodiek.

Uitleg methodiek
Tijdens het proces van gedifferentieerde
normstelling moeten verschillende stappen
worden doorlopen enbesluiten worden genomen. Het proces begint met devraagof moet
worden overgegaan tothet differentiëren van
normen voornutriënten en eindigt uiteindelijk met dedaadwerkelijke vastlegging van een
samenhangend stelsel van aldan niet gedifferentieerde normen inbijvoorbeeld een provinciaal waterhuishoudingsplan (regionale wateren)ofeen Beheersplan Nat (rijkswateren).De
tedoorlopen stappen zijn schematisch weergegeven inafbeelding 1.
Deeerste vraag diedewaterbeheerder zich
dient testellen isoferweleen aanleiding
bestaat om gedifferentieerde normen afteleiden. Biologischeenfysisch/chemische informatie overdeverschillende wateten inzijn
beheersgebied en informatie overde relaties
tussen ecologische kwaliteit en stuurvariabelen (waaronder nutriënten) vormen hiervoor
debasis.Alsblijkt dat inbepaaldewateren de
gewenste ecologische kwaliteit niet wordt
gehaald, maar devigerende normen (MTR-of

Aft). 1:

Vereenvoudigdschemagedifferentieerde
normstelling.
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VR-waarden)welofandersom,kanhetzinvol
zijnomvoordebetreffende waterenandere
normentehanterenofafteleiden.Nutriënten
moetendanechterweldebelangrijkste sturendefactoren voordeecologischewaterkwaliteitzijn.Ditislangnietaltijd hetgeval
(denkaanstromendewateren).Dezeeerste
stapleidttoteenselectievaneenbeperktaantalwatertypenenwateren inhetbeheersgebied.
Voordiewaterenenwatettypenwaarvoor
hetzinvollijktomgedifferentieerde watertypenormenafteleidenwordtvervolgensde
relatietussennutriënrenconcentraties (stuurvariabelen)endegewensteecologischekwaliteit,bijvoorbeeld hetvoorkomenvanbepaalde
soortenofbepaaldelevensgemeenschappen
(doelvariabelen)bepaald.Bijhetmakenvan
deze'vertaalslag'kangebruikgemaaktworden
vanvuisrregels(ondermeerafgeleid uirdatabestanden),eenempirischebenadering(statistisch)ofecosysteemmodellen.Dekeuzevoor
eenbepaaldebenaderingswijze is afhankelijk
vanmeerderefactoren.Eenbijdemethodiek
verschenenachtergronddocument bevateen
overzichtvanmethodendiedewaterbeheerderbijditonderzoekkunnen ondersteunen2!.
Daarnaastiseengrotehoeveelheidachtergrondinformatie overdeverschillendewatertypenverzameld inhetkadervanhetdoorhet
RIVMgecoördineerdeonderzoeksprogamma
'Watertypegerichte normstellingvoornutriënteninoppervlaktewater'3),waatonderrelatiestussennutriënten enecologischekwaliteit.
Nahetafleiden vangetalswaardenvoor
nutriënten voorverschillendewatertypen
dienteencheckopafwenteling plaatstevinden.Afwenteling kaneenrolspelenals:
• eerderafgeleidewatertypenormen met
elkaarconflicteren, bijvoorbeeld alsde
normstroomafwaarts strenger isdande
normstroomopwaarts;
• inhetbeheersgebied waterenvoorkomen
waarvoorgeenwatcrrypenormenzijn
afgeleid, bijvoorbeeld omdat nutriënten
nietsturend zijn voordeecologischekwaliteit,zoalsstromendewateren.Vaakmoetenindezewaterenwéleisenaandenurriëntenconcentraties wordengesteldom
normen inbenedenstroomsgelegen
gedeeltentekunnen halen.
Afwentelingsnormen worden afgeleid
doorhetvergelijken vanconcentraties,kentallenennormen.Vaakishetnodigombalansen
optestellenenrelariestussendeelsystemente
kwantificeren. Opblauweknooppunten(de
grenzenvanhetbeheersgebied)magdekwaliteitvanhetontvangendewaterniet significantverslechterenofmoethet instromende
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belanghebbenden.Hetgaathierbij nietalleen
omhetvaststellenvandenormenzelf)maar
ookomhetvaststellenvanmaatregelenom
dezenormen terealiseren.Gepleitwordtom
debesluitvorming innauwesamenwerking
metdebetrokkenenvoortebereidenomdaarmeevoldoendedraagvlakteverkrijgen.Vaak
zalhetooknodigzijnsrapsgewijs maatregelen
tenemen,waarvandeeffecten wordengemonitord,zodatopbasisdaarvannieuwemaarregelenkunnenwordenvastgesteld.Met
behulpvanderesultaten kanbovendiende
onderbouwingvandegedifferentieerde normenwordenverbeterd.

watervoldoenaandenormdieophetblauwe
knooppuntgeldt.DemethodiekvoorafwentelingistoegepastopdewaterenvandeProvincieFryslânt).
Vervolgensdientdewaterbeheerdereen
technischeafweging temakenwaarbijdevoor
deverschillendewatertypen afgeleideconcentraties(watertypenorm)wordenvergeleken
metdeafwentelingsconcentraties. Indegevallendatvoorhetzelfde waterverschillendeconcentratieszijn afgeleid,moetdelaagsteconcentratiewordengekozen.Verdermoeter
rekeningwordengehoudenmeteventuele
achtergrondbelasting endeverhoudingtussen
stikstofenfosfor concentraties.
Nadezestapbeschiktdewaterbeheerder
inprincipeovereensamenhangend stelselvan
normconcentraries waarmeeinallewateren
vanzijnbeheersgebiedeenbepaaldeecologischekwaliteitkanwordenbereikt.Daarbijkan
denieuwe,gedifferentieerde normdusoptwee
manieren totstandzijngekomen:
• Degewensteecologischekwaliteit vanhet
betreffende waterbepaaltdetebehalen
concentratiesvannutriënten(watertypenorm)óf
• Derebehalenecologischekwaliteitineen
benedenstroomsgelegengedeeltevanhet
watersysreem(metbijbehorende watertypenorm)bepaaltdetebereikenconcentratiesvannutriënten inbovenstroomsgelegengedeeltenvanhetwatersysteem
(afwentelingsnorm).
Hierbijdientweldekanttekeningte
wordengemaaktdatbijdeafleidingvan
getalswaardenvoorwatertypenormen soms
groteonzekerhedengelden.Denormenbieden
geengarantievoor-,maareenkansopeen
bepaaldeecologischekwaliteit.

Conclusie
Hettoepassenvandemethodiekbiedt
geengarantievooreengoedeecologischekwaliteit.Ditheeft ondermeertemakenmetde
somsgroteonbetrouwbaarheid vandeafgeleiderelaties,hetbelangvananderefactorendan
nutriënten endekwaliteitvandegegevens.
Hettoepassenvandemethodiekbiedtechterweleenredelijke kansophetbereikenvan
eengoedeecologischekwaliteitenleidtbovendientoteensamenhangend stelselvannormenvooreenbeheersgebied.Daarnaastmaakt
dehiergepresenteerdesystematiekdetevolgenstappeninhetnotmstellingprocesinzichtelijkennavolgbaar.
MethetuitkomenvanhetCIW-rapport
'Gedifferentieerde normstellingvoornutriënteninoppervlaktewater'kanhetafleidenvan
gedifferentieerde normenvoortvarendopgepaktworden5).Hethiernavolgendeartikel
bevateenbeschrijvingvandemeertechnische
keuzesdiemoetenwordengemaakrbijhet
afleiden vannormen6). «'
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