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Streekplan nieuwe stijl
Inhetgeschetstealternatiefvoorhet
bestaandeplaninstrumenrarium speelthet
streekplan eenhoofdrol.Dezerolstrooktmet
defundamentele herzieningvandeWetopde
ruimtelijke ordeningdieindemaakis.Met
dezeherzieningwordenprovinciesverplicht
hun ruimtelijk beleidgoedtedoenaansluiten
bijdatvanbuurprovincies enwordengemeentenverplichtombinnenbepaaldetijd hun
bestemmingsplan aantepassen,conformde
hoofdlijnen vanhetstreekplan.Verderverdwijnt deberuchteartikel 19procedure,waarmeegemeenten ruimtelijk beleidfeitelijk aan
hunlaarskunnen lappen.Hetkaraktervan
streekplannenzalookveranderen.Minder
legitimerenvanhetgerealiseerdeindeachterliggendeperiodeenmeeruitzettenvanharde
realiseerbarehoofdlijnen voordetoekomst.
Voorzoverpassend binnendiehoofdlijnenkunnen kansenwordenbenutdoorzowel
gemeenten alsdeprovinciezelf De filosofie
achterhetstreekplan verschuift van'final target'-planningnaar'strategieopportunityplanning.Andersgezegd:eenaccentverschuivingvaneinddoelennaarhoofdlijnen met
daarbinnen veelruimtevoorzichaandienende
kansen.Hiermeeligteenlogischerelatietussenwaterbeheer enruimtelijke ordeningnog
meerbinnen bereik.
Voordelen op een rij
Samengevatdevoordelenvandevoorgesteldeuitdunning vanhet plannenwoud:
• waterwordteennatuurlijke basisvoor
ruimtelijke ordeningenissprakevanverankeringvaneenanticiperende warertoets
inplaatsvaneentoetsachteraf;
• hetplaninstrumentarium wordt transparantvoorburgers,bestuurders,beleidsmedewerkers,beheerders,belangenorganisatiesen bedrijven;
• eenforsereductievanoeverloosoverleg,
waardoormenskracht enmiddelen vrij
komenvooruitvoeringvanbeleid;
• meerduidelijkheid overpositiesvanactoren;
• hetiseenmiddelomtekomentoteen
strategievooreenkleurrijke taakverdeling
tussenoverheden;methetoogopdelandelijkeverkiezingen,de kabinetsformatie
enhetregeerakkoordverschijnt april/mei
2002eenberichtaanhetparlementover
organisatieenfinancieringvanhetwaterbeheer.
Totslot:datweandersmoetenomgaan
metwaterenruimteisduidelijk.Datwehet
inbeginsel kunnen isookduidelijk.Alswein
koorroependatwehetookwillen,waarwachtenwedannogop?
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Nederlandsestudieinhet
kadervanherzieningvan
nieuweEuropese
zwenwaterrichtlijn
I. VAN PELT, R I J K S I N S T I T U U T VOOR INTEGRAAL ZOETWATERBEHEER EN
AFVALWATERBEHANDELING
C. COLLÉ, PROVINCIE GELDERLAND
H. R U I T E R , R I J K S I N S T I T U U T VOOR INTEGRAAL ZOETWATERBEHEER EN
AFVALWATERBEHANDELING
E. L E E N E N , R I J K S I N S T I T U U T VOOR VOLKSGEZONDHEID EN M I L I E U

DeEuropesezwcmwaterrichtltjn/o'/ióo/EEC uit 1975wordtmomenteel herzien.VoorlietzwemseizoenvanvorigjaarinitieerdedeEuropeseCommissieeenstudie 111 verschillende lidstatenomtwee
nieuweindicatorenvoorfecaleverontreinigingmetbijbehorendenonnentevergelijken metdehuidigeindicatoreneunormen. InNederland isdestudie uitgevoerd onderleidingvanhet Rijksinstituut
voorIntegraalZoetwaterbeheerenAfvalwaterbehandeling RIZAlmetmedewerkingvanhetRijksinstituutvoorVolksgezondheid euMilieu.ProvincieGelderland, ProvincieZuid-Holland,Zuiveringsschap Rivierenland,Hoogheemraadschap West-Brabant, Rijkswaterstaat (directieIjsselmeergebied,directieZeelandcudirectieNoordzee),Onicgam enWaterleidinglaboratorium Zuid.
InNederlandcontrolerendewaterkwaliteitsbeheerderseikjaarvanmeitotenmet
septemberdewaterkwaliteit vanzwemlocaties.Hetwaterwordttweewekelijks onderzochtopdieparameterswaarvooreengrenswaarde-norm bestaat,zoalstotaalcoliformen
enthetmotolerantecoliformen. Parameters
(bijvoorbeeld fecaleStreptokokken)waarvoor
alleeneenstteefwaarde-norm isafgeleid, zijn
nietverplichtopgenomeninhetmeetprogramma.Dezeparameterwordtalleenin
bepaaldegevallengemeten(onderandereom
hetBlauweVlag-keurmerkteverkrijgen).
Deprovinciesbeherendeinformatie die
hieruitvoortvloeitenbepaleninsamenwerkingmetdewaterkwaliteitsbeheetderof
maatregelengenomenmoetenwordenomde
waterkwaliteitteverbeteren.
Aanheteindvanhetjaar wordenderesultatenvanhetonderzoekdoorhetRIZAgetoetst
aandeEuropesezwemwateirichtlijnenvervolgensgerapporteerd aandeEuropeseCommissie.Mediomeivanhetjaatdaaropworden
deresultatenvanhetNederlandseonderzoek
endievandeanderelidstatengepresenteerdin

deEuropesezwemwaterrapportage.Gedurendezwemscizoen2000voldeed98procentvan
alleNederlandselocatiesaandeEuropese
zwemwaterrichtlijn.
Voorgenomen herziening
TenopzichtevandehuidigeEuropese
zwemwaterrichtlijnzalindevoorgestelde
nieuwerichtlijn denadrukverschuivenvan
puurafstraffen bijhetnietvoldoenaande
watetkwaliteitseisen (resultaatsverplichting)
naarafstraffen bijhetnietondernemenvan
actiebijhetnietvoldoenaandewaterkwaliteitseisen(inspanningsverplichting).Alsde
maattegelengeenverbeterend effect sotteten
opdewaterkwaliteitzalteruggegrepen
wordenophetprincipevandehuidigerichtlijn.
Deparametersindehuidige richtlijn
(totaalcoliformen enthermotolerante coliformen)wordenwereldwijd nietmeeralsspecifieke indicatoren voorfecale verontteiniging
gezien.Indenieuwerichtlijn zullendaarom
tweenieuweindicatoten geïntroduceerd
worden:E.colienintestinale enterokokken,
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met bijbehorende normen. E.coliiseen deelverzameling van thermotolerante cohformen
(welke weer een deelverzameling zijn van
totaal coliformen). Intestinale enterokokken
zijn vergelijkbaar met fecale Streptokokken,
maar vormen een specifiekere indicator voor
fecale verontreiniging.
D o e l e n o p z e t van s t u d i e
Doel van deeerdergenoemde studie iste
weten tekomen wat deconsequenties zijn van
het gebruik van de twee nieuwe parameters en
het gebruik van verschillende analysemethodes.Ook moet de bruikbaarheid van een
onderzoek naar (bacteriologische) vervuilingsbronnen voor elkelocatie onderzocht worden.
DeNederlandse studie isuitgevoerd van
eind mei tot en met eindjuli 2000op twaalf
zwemlocaties: twee kustwateren, één estuarium en negen binnenwateren (rivieren, besloten wateren en meren).Om statistisch verantwoorde resultaten te krijgen, isgedurende tien

ZandputbijHerwtjnen.

weken opelkezwemlocatie twee keer per week
bemonsterd (totaal 20monsters).

een studie in binnenwateren 21 .De adviesnor-

verleden niet overalgemeten zijn.

men uit dezestudies zijn door de Europese

Deteonderzoeken indicatoren moesten in
voldoende mate aanwezig zijn om eventuele
verschillen te kunnen vinden tussen de analysemethodes onderling en degerelateerde parameters onderling. Daarom isgekozen voor
locaties van doorgaans matige tot slechte
watctkwalitcit diedaardoor niet als representatiefvoor geheel Nederland kunnen worden
gezien.

Commissie afgerond en lichtelijk opgehoogd.
Tabel 1 geeft een overzicht van de parameters en normen diegebruikt zijn voor de
beoordeling van deverschillende locaties.De
toetsing isuitgevoerd voor zwemseizoen 2000
en voor vijfjaar (1995-1999)histotische data
(totaal, dus niet perjaar afzonderlijk) opde
bestaande en twee indicatieve normen (niveau

Vandenieuwe indicatoren waren geen
historische data beschikbaar. Daarom isde historie van denieuwe indicatoren E.colien intestinale enterokokken berekend uit de vethouding met de huidige indicatotcn:
respectievelijk thermotolerante coliformen en
fecale Streptokokken. Deverhouding isberekend opbasis van demetingen tijdens het
zwemseizoen van vorigjaar.

Degeelgemarkeerde normen zijn onderbouwd met epidemiologische studies.De
norm van 50voor intestinale enterokokken is
gebaseerd opeen studie in zoute wateren1!, terwijl denorm van400voorE.coligebaseerd isop

Tabel 1.

Parametersen normen.

parameter

totaal coliformen
thermotolerante coliformen
E.coli
intestinale entero cokken

Tabel2.

Voorintestinale enterokokken was de'historische voorspelling' niet altijd mogelijk,
omdat fecale Streptokokken (benodigd voor de
conversie naar intestinale enterokokken) in het

toetsingsgrootheid

bestaande
normen

niveau 1

niveau 2

(kve/100 ml)

(kve/100 ml)

(kve/100 ml)

100

400

50

200

95%

10.000

95%
90%
90%

2.000

Deanalysemethode diegebruikt wordt
om de indicatoren voor fecale verontreiniging
teanalyseren kan eengrote invloed hebben op
deaantallen gedetecteerde micro-organismen.
DeEuropese Commissie heeft voorgesteld de
nieuwe MPN96-methode tegebruiken voorde
studie.Tijdens destudie inNederland iszowel
deze methode alsmembraanfiltratie toegepast
om denieuwe parameters teanalyseren (zie
tabel2).
Tijdens het zwemseizoen van 2000zijn fictieveacties ondernomen bij het overschrijden
van denorm(en):het nemen vaneen herhalingsmonster en/ofhet instellen van een tijdelijk zwemverbod. Het herhalingsmonstcr is
fictief, omdat erongeacht normoverschrijding, twee keer per week bemonsterd is.Een
fictiefzwemverbod isgerapporteerd, wanneer

Parametersengebruikteanalysemethodes.

bestaande parameter

analysemethode

thermotolerante coliformen

NEN6571
NEN6274

nieuwe parameter

analysemethode

E.coli
intestinale enterokokken

membraanfiltratie
ISO9308-1
ISO7899-2

membraanfiltratie
fecale Streptokokken

MPN96-methode
ISO9308-3
ISO7899-1
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locatie

2
8

Voldoet 95%van de meetwaarden
aan norm huidige richtlijn in 2000?

Voldoet 90%van de meetwaarden
aan niveau 1in 2000?

Voldoet 90%van de meetwaarden

thermotolerantecoliformcn
ja
ja

E.coli
nee
nee

E.coli
nee
nee

aan niveau 2 in 2000?

intestinaleenterokokken
nee
nee

intestinaleenterokokken
nee *

*VoldoetalsMPNpó-methodeisgebruikt.
Tabel3.

Resultaatvoorzwenrseizoen2000voorlocaties2en8.

locatie

E.coli

thermotolerante coliformen
Voldoet 95%van de meetwaarden
aan de norm over een periode
van vijfjaar?

Voldoet 90%van de meetwaarden
aan niveau 1over een periode
van vijfjaar?

Voldoet wel aan grenswaatde maar niet
aan streefwaarde
Voldoet niet aan grenswaarde
Tabel4.

Voldoet 90%van de meetwaarden
aan niveau 2over een periode
van vijfjaar?

Ja

Resultaatvoorhet(voorspelde)historischoverzichtovervijfjaarvoorlocatie2en8.

beide parameters (E.colien intestinale enterokokken)een normovetschrijding tezien gaven
ofwanneer het herhalingsmonstcr een normoverschrijding tezien gaf
Om de historische waterkwaliteit van de
locaties te kunnen vetklaren, heeft Europese
Commissieeen checklist opgesteld met mogelijke bronnen.

dewaarden gegenereerd door de membraanfilrratratic methode.

Hierbij zijn deeffecten van de twee genoemde
analysemethodes naast elkaar gezet.

Afbeelding 1 geeft de fictieve acties weer
diebijgebruik vandetweenieuwe parameters
tijdens het vorigezwemseizoen nodig waren.

Tezien isdat geregeld normoverschrijdingen oprraden en alsgevolghiervan fictieve
acties ondernomen moesren worden (herha-

Discussie
Vooreen tweetal locaties isverder uitgewerkt, op basis van debestaande normen en
opbasis van eenvan denieuwe normen
(niveau 2),wanneer herhalingsbemonsteringen nodig waren en wanneer een zwemverbod
moest worden ingesteld. Daarbij zijn zowel de
resulraten van deMPN^ó-methodealsdie van
demembraanfilrrarie in achr genomen.

Resultaten
Zwemseizoen 2000waseen seizoen met
een relatiefgoede waterkwaliteit ten opzichte
van voorgaandejaren waardoor een terooskleurig beeld kan zijn verkregen van de bestudeerde locaties.
Vande twaalflocaties voldeden sommige
tijdens zwemseizoen 2000welaan de bestaande norm voor thermotolerante coliformen,
maar niet aan niveau 2voorE.coli.In tabel3
zijn twee locaties,beidebinnenwateren, gekozenom dit nader toe te lichten.
VoorE.colibleken detwee verschillende
analysemethodes geen significant verschillend
resultaat tegeven.Voorintestinale enterokokken had de analysemethode wel invloed op de
uitkomsten. Dewaarden verkregen met de
MPN96-methode waren significant lager dan
22
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DeNederlandse srudie wasgericht opzwemwater. Denieuwe richtlijn zal hoogstwaarschijnlijk worden uitgebreid naar recreatiewater. Dezeuitbreiding zalgevolgen hebben voorde keuzevan demeetlocatie.Hieruit voortvloeiend kan een andere visienodigzijn opnormering en
opderelatie tussen bronnen en waterkwaliteit.
Voorzoweldekust- alsde binnenwateren zijn in dezestudie deparameters E.colien intestinale
enterokokken mer een90percentielgetoetst aandenormen. IndeMededeling over een nieuw
zwemwarerbeleid, vorigjaar door de EuropeseCommissie gepubliceerde, wordt uitgegaan van
slechts één parameter voor de kusrwareren (intestinale enterokokken) en één parameter voor de
binnenwateren (E.coli).Erworden geen uitspraken gedaan overdetoetsingsgrootheid. De
Mededeling stelt voor intestinale enterokokken de norm van niveau r voor(50/iooml), terwijl
voor E.coli de norm van niveau 2 wordt voorgesteld (400/iooml).Dir leidtertoedat kustwateren
een slechter resultaatgeven dan de binnenwateren, indien wordr uitgegaan van thermotolerante coli: E.coli=r:r en fecale streptokokkemintestinaleenrerokokken=1:1eneen90percentiel als toetsingsgroorheid. Over deperiode 1995-1999voldoerdan 85procent van de binnenwateren en slechts 63procent van de kustlocaties aan de norm.
Nederland heeft dan ookvoorgesteld om duidelijk onderscheid temaken tussen de beoordeling van de lange termijn waterkwaliteit endebeoordeling tijdens hetzwemseizoen, overeenkomend met hetUSEPAsysreem-ti.Opdezemanier kan voorkomenwordendat lange termijnmaatregelengenomen moeten worden op basis vanenkeleoverschrijdingen vandenorm en
repeterende zwemverboden moeten worden ingesreld tijdens het zwemseizoen.
Voorlocaties diehistorisch gezien aandenorm voldoen, zou bijvoorbeeld meer flexibiliteit in
denorm tijdens het zwemseizoen aangebracht kunnen worden,zodat geen tijdelijke zwemverboden nodigzijn. Locatiesdiehistorisch gezien niet aan de norm voldoen,zouden het gehele
zwemseizoen gesloten kunnen worden totdat de(historische) waterkwaliteit weer aan de norm
voldoet.
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Fictieve acnes:herhalmgsmomtersentijdelijke zwemverboden tijdenszwemseizoen2000voordelocaties2 en8.

lingsmonsters en/oftijdelijke zwemverboden).
Bijhet gebruik van de membraanfiltratie
methode moesten erbij locatie 2 meer fictieve
acties ondernomen worden.
Repeterende zwemverboden zijn voor het
publiek verwarrend en onduidelijk. In tabel4
isteziendat de historische waterkwaliteit
(trend)vandeze locatieseen robuuster beeld
geeft.
Locatie2 voldoet, historisch gezien, aan
niveau 2 voor wat betreft E.colien ook aan de
grenswaarde-norm voor thermotolerante coliformen. Locatie8voldoet historisch gezien niet
aan niveau 2 van de nieuwe parameters en ook
niet aan degrenswaarde-norm voor thermotolerante coliformen. Erisklaarblijkelijk bij
locatie8 meer aan de hand dan bij locatie2,
terwijl dit niet weerspiegeld wordt in de(virtuele)acties tijdens het zwemseizoen van2000.
Dechecklist diede Europese Commissie
had opgesteld voor het inventariseren van aan-

wezige bronnen bleek nuttig, hoewel het in
sommigegevallen onmogelijk wasom alle
bronnen tespecificeren. Maatregelen zijn soms
moeilijk tebepalen vanwegede complexiteit
van invloeden van bronnen op de waterkwaliteit.Ook was bij het omgevingsonderzoek naar bronnen niet duidelijk op welke
afstand vandezwemlocatie bronnen nog van
invloed zijn op die locatie.Bovendien bestaat
onvoldoende kennis overde bijdragen van
bronnen.
Tussen de microbiologische waterkwaliteit
en perioden met meer regenval (en aanwezigheid van diffuse bronnen) ofhogere watertemperaturen lijkt een relatie te bestaan.
Alsdenormen opeen lager niveau komen
teliggen,zaldebijdrage van factoren diede
waterkwaliteit beïnvloedenzoalsdiffuse bronnen (scheepvaart, watervogels,afspoeling van
mest),waarschijnlijk een steedsgrotere rol
gaan spelen.»

advertentie

Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig de totaie
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininsta11atie
van u op ons, en houden deze voor u in de hand.
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerd in:

kiwa kiwa
EGB
Erkend
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• diepe boringen

• onderhoud

_ » / grondboorbedrijf

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling

aitjema b.v.

Ml,
Wisseling 10,Postbus 109, 7700AC Dedemsvaart tel.:0523-612061 fax:0523-615950 e-mail:info@haitjema.nl internet
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