Tijd voor nieuwe afspraken
Aanbevelingen voorherziening van deovereenkomsten tussenwaterleidingbedrijven enprovinciesen landbouw
overgrondwaterbescherming

1. Inleiding
In grondwaterbeschermingsgebieden
worden ter bescherming van de kwaliteit
van het grondwater extra regels opgelegd
aan grondgebruikers. Onder bepaalde
voorwaarden komt aan degene die daarvan
nadeel lijdt, een recht op schadevergoeding
toe. Om de afhandeling van schadeclaims
te versoepelen dan wel schadeclaims te
voorkomen, hebben veel waterleidingbedrijven verhaalsovereenkomsten en
schadevergoedingsregelingen afgesloten.
De Werkgroep Herziening Convenanten,
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bestaande uit vertegenwoordigers van de
betrokken waterleidingbedrijven en het
VEWIN-bareau, heeft deze 'convenanten'
(zie kader hiernaast) geëvalueerd en onderzocht hoe ze kunnen worden bijgesteld.
Het zou van weinig realiteitszin getuigd
hebben daarbij slechts de regelingen op
zich in ogenschouw te nemen. Er hebben
zich inmiddels ontwikkelingen voorgedaan
die grote gevolgen kunnen hebben voor de
inhoud van deze regelingen:
- het in werking treden van de Wet
milieubeheer (Wm);
- ervaringen met stimuleringsbeleid;
- ontwikkelingen in het landelijke en
provinciale mest- en bestrijdingsmiddelenbeleid.
Daarom heeft de werkgroep ook deze
ontwikkelingen nadrukkelijk meegenomen
in haar evaluatie.
Dit artikel geeft in grote lijnen de bevindingen van de werkgroep weer.
Het volledige eindrapport van de werkgroep
'Tijd voor nieuwe afspraken' is verkrijgbaar
bij de VEWIN.
2. Verhaalsovereenkomsten
De wetgever heeft in de artikelen 15.20 en
15.21 Wet milieubeheer bepaald in welke
gevallen de overheid een vergoeding kan
toekennen aan een bedrijf dat door een

Samenvatting
De rol van schadevergoedingsregelingen met agrariërs in grondwaterbeschermingsgebieden lijkt langzamerhand uitgespeeld. Stimuleringsbeleid lijkt veel effectiever.
Verhaalsovereenkomsten blijven hun nut voorlopig behouden. Dit zijn enkele
conclusies uit het eindrapport 'Tijd voor nieuwe afspraken' van de werkgroep
Herziening Convenanten. De werkgroep heeft de huidige convenanten tussen
waterleidingbedrijven en provincies en landbouw over grondwaterbescherming
geëvalueerd en onderzocht hoe ze bijgesteld kunnen worden. Dit artikel bevat de
belangrijkste bevindingen van de werkgroep.

milieuvergunning of een provinciale verordening (hier: grondwaterbeschermingsverordening) kosten moet maken of schade
lijdt. Het gaat hier om kosten of schade die
redelijkerwijs niet of niet geheel voor
rekening van het bedrijf behoren te blijven.
Een verzoek kan ingediend worden bij
het gezag dat bevoegd is over de milieuvergunning te beslissen of de provinciale
regels te geven. Bevoegd zijn de gemeenten
respectievelijk de provincie. Voordat de
Wet milieubeheer van kracht was, was in
beide gevallen de provincie het bevoegd
gezag. De bevoegde gezagen (de gemeente
en of de provincie) beoordelen of er sprake
is van kosten of schade en in hoeverre een
vergoeding hiervan nodig is. Als een
schadeverzoek wordt toegewezen, kan het
bevoegd gezag de vergoeding bekostigen
uit een provinciale heffing op het onttrekken van grondwater (artikel 15.34 Wet
milieubeheer).
Convenanten in de grondwaterbescherming
Inhetspraakgebruik wordt determ convenant
voor uiteenlopende overeenkomsten gebruikt;
in de grondwaterbescherming bijvoorbeeld
voor zowel verhaalsovereenkomsten alsvoor
schadevergoedingsregelingen.
Eenverhaalsovereenkomst is een schriftelijke
afspraak tussen waterleidingbedrijf en het
bevoegde gezag (provincie, gemeente)
waarin wordt geregeld dat en hoe de waterleidingbedrijven de kosten dragen inzake het
vergoeden van schade,veroorzaakt door de
opgelegde beperkingen door het bevoegd
gezag.
Eenschadevergoedingsregeling is een schriftelijke afspraak tussen het waterleidingbedrijf
en een organisatie van grondgebruikers
(meestal de landbouw),waarin wordt geregeld dat de waterleidingbedrijven schade als
gevolg van de provinciale milieuverordening
vergoeden aan de landbouwbedrijven in
grondwaterbeschermingsgebieden.
Deschadevergoedingsregeling geeft de
randvoorwaarden aan die vantoepassing zijn
als hetwaterleidingbedrijf met het individuele
landbouwbedrijf een schadevergoedingsovereenkomst sluit.
Omverwarring tevoorkomen spreken we in
dit artikel niet over convenanten, maar louter
over verhaalsovereenkomsten en schadevergoedingsregelingen.

Deze heffing kan worden geheven bij
de waterleidingbedrijven. De provincies
hebben echter nooit gebruik gemaakt
van deze mogelijkheid, omdat de waterleidingbedrijven doorgaans bereid bleken
de kosten op declaratiebasis te vergoeden.
Provincies en waterleidingbedrijven
hebben dat geregeld in verhaalsovereenkomsten.
Omdat, sinds het inwerkingtreden van de
artikelen 15.20 en 15.21 Wet milieubeheer,
ook de gemeenten een schadeverzoek
kunnen toewijzen, beveelt de Werkgroep
Herziening Convenanten aan om een en
dezelfde verhaalsovereenkomst met de
provincie en met alle gemeenten in de
beschermingsgebieden af te sluiten.
2.1 Evaluatie verhaalsovereenkomsten
Vanuit het oogpunt van de waterleidingbedrijven is de verhaalsovereenkomst in
grote lijnen een nuttig instrument
gebleken: een provinciale heffing op
grondwater wordt voorkomen en verder
leidt de overeenkomst tot tijdwinst,
kostenbesparing en vergroting van aanvaarding van het grondwaterbeschermingsbeleid.
3. Schadevergoedingsregelingen
Een andere belangrijke aanbeveling is
om het zo min mogelijk tot schadevergoedingszaken te laten komen door te
proberen zaken minnelijk met betrokkenen
te regelen. De schadevergoedingsregelingis
zo'n minnelijke regeling. Een dergelijke
regeling, ter compensatie van kosten c.q.
schade als gevolg van regels in de provinciale milieuverordeningen, hebben veel
waterleidingbedrijven vanaf 1988/1989
afgesloten met de georganiseerde landbouw. De schadevergoedingsregeling geeft
randvoorwaarden voor schadevergoedingsovereenkomsten tussen individuele agrariërs
en het waterleidingbedrijf. Het gaat dan om
schadevergoedingen voor beperkingen in
het gebruik van dierlijke mest en bestrijdingsmiddelen en eisen aan inrichtingen
(het bedrijf).
3.1 Evaluatie schadevergoedingsregelingen
Bij de evaluatie van de schadevergoedingsregelingen is de belangrijkste conclusie dat
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de schadevergoedingsregelingen kosteneffectiever zijn dan de situatie waarin veel
agrariërs schadeclaims zouden indienen,
hoewel vaak is overgegaan tot volledige
vergoeding van schade. De 'winst' zit in
het omzeilen van hoge bijkomende kosten
in verband met schadebeoordeling en
schadeverhaal. Een ander pluspunt van de
regelingen is de bijdrage die ze hebben
geleverd aan het maatschappelijke draagvlak bij agrariërs voor het bijzondere
beschermingsbeleid in de grondwaterbeschermingsgebieden.
Echter, er zijn ook nadelen. Zo wordt er
in de regelingen veel te weinig aandacht
geschonken aan emissiebeperking.
Ook zijn er weinig prikkels tot minimaliseren van schade.
4. Beleid en regelgeving grondwaterbeschermingsgebieden
4.1 Evaluatie regelgevinggrondwaterbeschermingsgebieden
Het Nederlandse beleid ter bescherming
van de grondwaterkwaliteit stoelt in belangrijke mate op de Wet bodembescherming
(Wbb) en de Wet milieubeheer (Wm).
De Wbb biedt mogelijkheden om regels
te stellen, ter algemene beschermingvan de
bodem, waaronder het grondwater. In casu
is vooral van belang het Besluit gebruik
dierlijke meststoffen (Bgdm). In dit besluit
worden aan de landbouw in geheel Nederland beperkingen opgelegd aan de hoeveelheid dierlijke mest die mag worden aangewend (gebruiksnormen) en de periode
dat mest mag worden uitgereden (uitrijverbod).
Op grond van de Wm worden door de
provincies gebieden aangewezen waar een
bijzondere beschermingnodig is (grondwaterbeschermingsgebieden). Aan de landbouw
in deze grondwaterbeschermingsgebieden
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worden extra beperkingen opgelegd.
Het gaat dan om regels voor:
- gebruik van dierlijke mest,
- gebruik van bestrijdingsmiddelen,
- eisen aan inrichtingen (bijvoorbeeld een
agrarisch bedrijf).
Bij de evaluatie van deze bijzondere regelgeving voor grondwaterbeschermingsgebieden is de belangrijkste conclusie dat
deze te weinig effectief is geweest, zowel
voor mest als bestrijdingsmiddelen.
Excessen zijn aan banden gelegd, maar
verder was de regelgeving weinig doelgericht. De gewenste grondwaterkwaliteit
is dan ook nog lang niet bereikt. Daarom
is gezocht naar aanvullend instrumentarium. Dat is gevonden in de vorm van
stimuleringsbeleid. Stimuleringsbeleid heeft
voordelen vergeleken met regelgeving/
schadevergoeding: het is doorgaans effectiever en kosteneffectiever, het levert een
grotere bijdrage aan draagvlak en het
stimuleert innovatief gedrag.
Nadeel is echter het vrijwillig karakter:
het is moeilijk alle agrariërs te bereiken.
De effectiviteit op gebiedsniveau kan
derhalve tegenvallen. Een belangrijke
prikkel voor deelname aan stimuleringsbeleid lijkt (dreigende) regelgeving.
4.2 Ontwikkelingen mestbeleid
De ontwikkelingen in het algemene mestbeleid hebben flinke consequenties voor
het grondwaterbeschermingsbeleid.
In de periode 1998-2002 is daarin een
belangrijke omslag aan de orde: van
gebruiksnormen voor dierlijke mest wordt
gefaseerd, overgestapt op verliesnormen
voor fosfaat en stikstof gekoppeld aan een
mineralenaangifteplicht. Het belangrijkste
voordeel daarvan is dat ook kunstmest
wordt gereguleerd (zie kader). Bedrijven
die (nog) niet mineralenaangifteplichtig
zijn, krijgen te maken met scherpe
aanvoernormen (lees: gebruiksnormen)
voor dierlijke mest. Qua hoogte verschillen
deze landelijke normen weinig van de
huidige gebruiksnormen in grondwater-

Effect mestbeperkende maatregelen
Ineen evaluatie vande mestbeperkende
maatregelen in grondwaterbeschermingsgebied Het Klooster (Gld) over de periode
1989-1993, concludeerde Kiwa dat de
maatregelen niet hebben geleid tot een
afname van de gemiddelde nitraatconcentratie in het bovenste grondwater. Die bleef
hoog,zo'n 140-220 mg N0 3 /l. Oorzaak:de
afgevoerde dierlijke mest is waarschijnlijk
grotendeels gecompenseerd met kunstmest.
Dat staat in schril contrast met de resultaten
op proefboerderij 'De Marke' (in hetzelfde
gebied), waar gewerkt is aan beperking van
hettotale meststoffengebruik. Hier nam de
nitraatconcentratie wel sterk af,tot zelfs
minder dan 50 mg/l [Vogelaar, 1994].

beschermingsgebieden. Het huidige uitrijverbod voor dierlijke mest blijft gehandhaafd.
Belangrijkste consequentie hiervan is dat
de huidige strengere mestregelgeving voor
grondwaterbeschermingsgebieden grotendeels wordt achterhaald. En voor zover dat
niet het geval is, draagt deze weinig meer
bij aan een betere grondwaterkwaliteit
(zie kader). De Werkgroep Herziening
Convenanten stelt dan ook voor om bij
de Rijksoverheid te bepleiten de aangescherpte mestregels voor grondwaterbeschermingsgebieden omstreeks 1998
af te schaffen. Dat betekent dat ook de
schadevergoedingsregelingen met de landbouw voor het onderdeel mest kunnen
komen te vervallen.
Toch wordt hiermee in kwetsbare gebieden
in veel gevallen niet voldaan aan de grondwaterkwaliteitsnormen. Waterleidingbedrijven komen voor keuzes te staan:
zuiveren (curatief) of voorkomen (preventief). Doorgaans zal het preventieve spoor
goedkoper zijn [Laeven etai, 1995]. Ook is
het maatschappelijk te verkiezen boven
zuivering achteraf.
Ook verschillende provincies zetten in op
het preventieve spoor, vooral in de vorm
van stimuleringsbeleid (voorlichting/
begeleiding, resultaatbeloning).
De perspectieven daarvoor lijken goed,
ook omdat de centrale methodiek die
daarin wordt gehanteerd (mineralenboekhouding), dezelfde is als die in het
generieke mestbeleid vanaf 1998.
Daarnaast zijn er andere preventieve opties,
als ecologisch beheer, waarbij de verschillende opties elkaar uitstekend kunnen
aanvullen. Daarbij is het zinnig te streven
naar 'maatwerk' per gebied: beleid afgeleid
van de waterwindoelen, de kwetsbaarheid
van de bodem en de bedreigingen.
Een methodiek daarvoor is beschikbaar
[Buijze &Biewinga, 1995].Momenteel zijn
VEWIN, WMD, WMO en WOG een
onderzoek gestart, waarbij gekeken wordt
wat er nog aan landbouw mogelijk is,
gegeven de drinkwaternorm.
Als waterleidingbedrijven kiezen voor een
voortgezette preventieve aanpak, verdient
het aanbeveling de georganiseerde landbouw te betrekken bij opzet en uitvoering.
Dat kan het bereik en het draagvlak
vergroten.
4.3 Ontwikkelingen bestrijdingsmiddelenbeleid
Het bestrijdingsmiddelenbeleid, zoals
vastgelegd in het Meerjarenplan Gewasbescherming (Tweede Kamer 1990-1991,
21677, met name gericht op reductie van
het volume gebruikte bestrijdingsmiddelen)
zal niet leiden tot het halen van de grondwaterkwaliteitsnormen op kwetsbare
winningen. Ook van een kritisch toe-
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Hoogte schadevergoedingen en
effect resultaatbeloning
Waterleiding Maatschappij Overijssel N.V.
heeft de schadevergoedingen voor bestrijdingsmiddelen in 1996forsverlaagd:
- zetmeelaardappelen:vanf 297,-/ha naar
f 65,-/ha
- granen:vanf 281,-/ha naar f 185,-/ha
- grasland (herinzaai) vanf 90,-/ha naar
f 20,-/ha
Deaanpassingen zijn tot stand gekomen
doordat de WMO (namens het schadeoverleg) zélf opdracht heeft gegeven tot
herberekening en daarbij actief heeft
meegedacht.
Ineen experiment vandeWMO met resultaatbeloning voor bestrijdingsmiddelen
gebaseerd op de milieumeetlat, wist een
groep akkerbouwers de uitspoeling van
bestrijdingsmiddelen ineenjaar tijd als volgt
te reduceren:
- aardappelen 98%
- snijmaïs50%
- granen99%.
Voor aardappelen en granen kwam de
uitspoeling gemiddeld beneden de norm
terecht! De maximaal uitgekeerde resultaatbeloning bedroeg f 170,-/ha.
Slechts voor suikerbieten werd geen
verlaging bereikt, maar hier lag de uitspoeling al onder denorm.

latingsbeleid komt weinig terecht: de
meeste uitspoelingsgevoelige middelen
zullen nog tot minimaal 2000 worden
toegelaten. En wat daarna gebeurt moet
nog worden afgewacht.
Dat heeft vooralsnog voor de grondwaterbescherming als consequentie dat schadeclaims voor het niet mogen gebruiken van
bepaalde bestrijdingsmiddelen zullen
blijven. Waterleidingbedrijven zullen zelf
moeten uitmaken of ze die willen honoreren. Wettelijk gezien zijn ze daartoe niet
verplicht.
Wel moet de hoogte van veel schadevergoedingen omlaag kunnen. De grondslag van veel schaderegelingen is nog
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dezelfde als 5 jaar geleden toen ze voor het
eerst werden vastgesteld. Echter, in veel
teelten zijn inmiddels nieuwe bestrijdingsmiddelen en -methoden beschikbaar
gekomen als alternatief voor het gebruik
van middelen van de zwarte lijst.
Een kritische beschouwing, waarbij het
waterleidingbedrijf zélf de benodigde
expertise in huis haalt of inhuurt, kan veel
geld besparen (zie kader).
De mogelijkheden voor provincies om op
het vlak van bestrijdingsmiddelen aanvullende regels te stellen zijn beperkt.
Meer perspectief biedt ook hier het stimuleringsspoor. Met voorlichting en begeleiding gebaseerd op de milieumeetlat voor
bestrijdingsmiddelen (instrument die de
verschillen tussen de bestrijdingsmiddelen
duidelijk maakt), al dan niet in combinatie
met resultaatbeloning, zijn binnen korte
tijd spectaculaire resultaten te boeken
(zie afb. 1).
Als waterleidingbedrijven kiezen voor dit
preventieve spoor, geldt hier, net als voor
mest, de aanbeveling te streven naar maatwerk per gebied.
5. Conclusies
Verhaalsovereenkomsten en schadevergoedingsregelingen zijn nuttige instrumenten
gebleken om de afhandeling van schadeclaims te versoepelen dan wel schadeclaims
te voorkomen.
Het nut van verhaakovereenkomsten wordt
alleen maar groter, nu veelal de gemeenten
de vergunningverleners zijn. Aanbevolen
wordt één en dezelfde verhaalsovereenkomst af te sluiten met provincie en
betrokken gemeenten.
De rol van schadevergoedingsregelingen daarentegen lijkt langzamerhand uitgespeeld.
In de eerste plaats omdat een deel
(de mestregelgeving) van de bijzondere
regelgeving voor grondwaterbeschermingsgebieden wordt achterhaald door de

Geen extra stappen nodig

generieke regelgeving. In de tweede plaats
omdat stimuleringsbeleid al dan niet in
combinatie met ecologisch beheer, een veel
beter instrument lijkt om de waterwindoelen te halen. Daarbij is het zinnig te
streven naar 'maatwerk' per gebied.
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De Vecht
• Slot vanpagina 595.
Verkade album over de Vecht, oorspronkelijk verschenen in 1915. In de herdruk is
als supplement een aantal fiets- en wandelroutes opgenomen, waarbij wordt gewezen
op lokaties die conform het restauratieplan
veranderingen zullen ondergaan.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich
wenden tot de Afdeling Voorlichting van
het Hoogheemraadschap Amstel en Vecht,
telefoon 020-4960496.
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Maatwerk:
- Voorlichting/begeleiding en/of
- Grond uit cultuur en/of
- Resultaatbeloning en/of

Afb. 1- Keuzeschema
waterleidingbedrijven.
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