De Nederlandse mestwetgeving gewogen en te licht bevonden

Nitraatrichtlijn: de aanleiding
Naar aanleiding van de enorme problemen
met (giftige) algen en vissterfte in de
Noord- en Oostzee in de jaren tachtig, is
in 1991 een richtlijn aangenomen om de
vervuiling van water door nitraten vanuit
de landbouw te verminderen. De landbouw
is namelijk verreweg de belangrijkste
binnenlandse bron van stikstof in water,
zeker nu puntbronnen als industrie en
zuiveringsinstallaties gesaneerd zijn/worden
[Anon., 1996b].
Naast milieuschade ontstaat ook een aan-
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zienlijke economische schade door nitraatvervuiling en eutrofiëring, terwijl de
gezondheid van enkele duizenden particuliere puttenhouders gevaar kan lopen.
Hoewel sommige schadeposten moeilijk
zijn te becijferen, bedraagt een ruwe schatting voor Nederland f 375-550 miljoen in
2000 (gebaseerd op [Remmers, 1995])
vooral door:
- inkomstenderving voor de recreatiesector;
- noodzakelijke nitraatzuivering en
ontharding van grondwater voor drinkwater en voedingsindustrie. Door de
Nederlandse drinkwaterbedrijven wordt
een extra kostenpost van minimaal 70-90
miljoen per jaar verwacht alleen al voor de
nitraatzuivering van grondwater [Verweij
en Heij, 1994];
- extra uitgaven voor het waterbeheer en
bescherming van enkele waardevolle
natuurgebieden door waterschappen en
terreinbeherende organisaties.

Samenvatting
Na veel commotie is de wetswijziging Minas (mineralen aangifte systeem) door het
parlement aangenomen. In deze spil van het Nederlandse mestbeleid zijn de
normen vastgelegd voor mineralenverliezen uit de landbouw waarboven agrariërs
heffingen moeten betalen en de heffingshoogte. Bij de Eerste Kamer bestond weinig
animo om de handen vuil te maken aan dit weerbarstige onderwerp. Toch was daar
alle reden toe, want Minas is in hoge mate strijdig met de Europese nitraatrichtlijn,
die de overheid verplicht is om uit te voeren 2 ).

worden dat:
- grond- en oppervlaktewater maximaal
50 mg nitraat per liter bevat;
- eutrofiëring van oppervlaktewater wordt
voorkomen.
Hiertoe behoren gebieden die afwateren
naar wateren waar de nitraatconcentratie
hoger dan 50 mg (= 11,3 mg N) per liter is
of dreigt te worden en/of waar eutrofiëring
een probleem is, als kwetsbaar gebied
te worden aangewezen; kortom heel
Nederland. Voor deze kwetsbare gebieden
moeten regels worden opgesteld over
bijvoorbeeld mestopslag, -aanwending en
eventueel vruchtwisseling. Een ingrijpende
bepaling is dat uit dierlijke mest niet meer
dan 170 kg N per hectare per jaar mag
worden toegediend, eventueel tijdelijk te
verhogen tot 210 kg. Zodra blijkt of voorzien wordt dat deze voorschriften onvoldoende zijn voor het bereiken van de doelstellingen moeten aanvullende maatregelen
genomen worden 3 ). Deze maatregelen
moeten gerealiseerd zijn voor eind 1998
of eind 2002 (einde eerste resp. tweede
actieprogramma).
De Nederlandse overheid heeft met de
richtlijn weinig problemen, uitgezonderd
de bepaling over de maximale hoeveelheid
dierlijke mest, wat door de hoge veedichtheid grote problemen oplevert. Hierbij
komt de zogenaamde derogatie-mogelijk-

heid goed van pas: de hoeveelheid aan te
wenden mest mag worden verhoogd als dit
gemotiveerd wordt op basis van relevante
omstandigheden, bijvoorbeeld een hoge
stikstofopname door het gewas of een
hoog denitrificatievermogen. Voorwaarde
voor derogatie is wel dat aan de doelstellingen van de richtlijn voldaan zal worden
[Honing en Jans, 1995].
Minas en de nitraatrichtlijn
Aanwendingsnormen
Om de normen van Minas (zie tabel I)
vergelijkbaar te maken met de richtlijn
moet een omrekening plaatsvinden
(zie tabel II). Hieruit blijkt dat het Nederlandse beleid onvoldoende aansluit bij de
richtlijn: op een grote meerderheid van
de landbouwgronden (vooral grasland
waar rundveemest wordt toegepast) is een
hogere mestaanwending toegestaan dan de
richtlijn voorschrijft. Ondanks geleidelijke
aanscherpingen in het Nederlandse mestbeleid zal ook in 2003 een 'onwettig gat'
blijven bestaan, aangezien vanaf dat
moment de aanwendingsnorm van 170 kg
geldt.
In de visie van de Nederlandse overheid
gaat het echter niet om de formele regels
maar om het milieurendement en is het
reguleren van de mineralenverliezen een
betere aanpak dan aanwendingsnormen

TABEL I - Verlies- en aanwendingsnormen volgens Minas.
Jaar

1998

2000

2002

2005

2008

Nitraatrichtlijn: de inhoud
Deze brongerichte richtlijn gaat uit van
het principe dat voorkomen beter is dan
genezen, en schrijft voor dat de nitraatvervuiling zodanig verminderd moet

Fosfaatverliezen (kg P , 0 5 per ha 1 )
Stikstofverliezen - grasland (kg N per ha)
Stikstofverliezen - mais- en bouwland (kg N per ha)
Aanwending (kg P , 0 5 uit dierlijke mest per ha)

40
300
175
»0/100

55
275
150
S5

50
250
125
80

25
200
110
SO

20
180
100
80

') Waterpakt is een samenwerkingsverband van
Stichting Werkgroep Noordzee, Waddenvereniging,
Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer en
Stichting Reinwater.

TABEL II - De maximale stikstofgift uit dierlijke mest volgou Minas, uitgaande van voorgeschreven fosfaatnormen
(situatie 1999; maximum norm nilraatrichtlijn: 210 kg).

2

) Minas is om vergelijkbare redenen ook strijdig
met het Noordzee-verdrag (emissie-reducties), met
nationale beleidsdoelstellingen (stikstof- en fosfaatconcentraties), de Wet Bodembescherming en de
Wet verontreiniging oppervlaktewater.

') Tot en met tenminste 2000 exclusief fosfaatkunstmest.

Veebezetting

Maximale stikstofgift per ha uit dierlijke
mest voor verschillende mestsoorten
(en typische stikstof/fosfaatverhouding)
rundvee
2,8

vleesvarkens
2,1

zeugen
1,9

pluimvee
1,5

228

180

< 2,5 GVE/ha

grasland: aanvoer 120 kg
mais- en bouwland:
aanvoer 100 kg

336

252

280

210

190

150

> 2,5 GVE/ha

grasland: verliesnorm 40 kg
maisland: verliesnorm 40 kg

Î56
308

252
231

228
209

ISO
165

J

) Ten onrechte lijkt de Nederlandse overheid van
mening te zijn dat een maatregel, zoals opname van
kunstmest in Minas geen noodzakelijke aanvulling
is maar een reden is om niet aan de 170/210 kg
norm te hoeven voldoen!

Type
grondgebruik en
relevante normstelling

De fosfaatnormen zijn sturend voor de aanwending van dierlijke mest; bij de fosfaatverliesnormen is
gerekend met een onttrekking van 80 en 70 kg fosfaat door gras resp. mais [zie Anon., 1996a].
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om de doelstellingen van de richtlijn te
verwezenlijken [Anon., 1996a],
Mineralen-verliezen
Eén van de problemen bij de bepaling of
Nederland voldoet aan de doelstellingen
van de richtlijn is de onduidelijkheid welk
stikstofoverschot gerealiseerd zal worden.
De overheid gaat in haar actieprogramma
[Anon., 1996a] uit van de verliesnormen
zoals genoemd in Minas. Hierdoor ontstaat
echter een te rooskleurig beeld. Voor stikstof geldt namelijk geen prohibitieve, zoals
bij fosfaat, maar een regulerende heffing.
Hierdoor is het voor veel boeren economisch aantrekkelijker om een heffing te
betalen dan om de stikstofverliezen verder
terug te dringen, waardoor de werkelijke
verliezen hoger zullen zijn dan de
genoemde verliesnormen. Zeker na de
aanscherping van de Minas-normen in
2002 zal dit regel worden [IN, 1995].
Daarnaast worden depositie en mineralisatie niet in Minas meegenomen. In de
analyse hierna wordt voor deze posten
een gemiddelde waarde aangehouden, in
navolging van de Nederlandse overheid.
Dit betekent echter wel dat in werkelijkheid op 50% van gronden een hoger verlies
wordt gerealiseerd. N-binding en mineralisatie van veen wordt zelfs helemaal
genegeerd terwijl de stikstofaanvoer hiermee kan oplopen tot 250 kg per hectare
per jaar.
Omvang strijdigheid met
nitraatrichtlijn
Formeel zal Nederland al in 1999 aan alle
doelstellingen van de richtlijn moeten
voldoen, maar aangezien in de richtlijn
sprake is van een tweede actieprogramma
kan er mogelijk enige ruimte zijn voor het
hanteren van 2003 als referentiejaar.
Zelfs bij een zeer optimistisch benadering
(stikstofverlies overal gelijk aan de verliesnorm voor 2003) kan voorzien worden dat
dit voor grote delen van Nederland niet zal
lukken met het huidige beleid.
Zandgronden
Voor de matig droge en droge zandgronden
verwacht de overheid in 2003 een nitraatconcentratie van 63 resp. 125 mg per liter;
4

) De denitrificatie is hier circa 20-35 kg N per ha
[Corre, 1995]; overige verliezen zijn zeer beperkt
[Ruijgh elal., 1993], waardoor bij een verliesnorm
van 125 kg per ha 90-105 kg N zal uitspoelen, resulterend in nitraatconcentraties van 80-150 mg.
5

) Dit is mogelijk in het kader van een regeling voor
fosfaatverzadigde en nitraatgevoelige gronden en via
provinciale milieuverordeningen.
(

') De huidige gang van zaken bij de voorbereiding
van de AmvB open teelt in het kader van de WVO
stemt echter niet erg hoopvol.

veel hoger dan de vereiste 50 mg. Deze
gronden beslaan circa 630.000 ha, grotendeels gras- en maisland [Anon., 1996a].
Dit probleem zal zelfs na 2008 blijven
bestaan, ondanks de dan geldende lagere
verliesnorm. Voor de droge zandgronden
heeft de overheid dit erkend en probeert
men aanvullend beleid te ontwerpen.
Vanwege deze tekortkoming werd een
eerste derogatieverzoek (en daarmee ook
het actieprogramma) ingetrokken na
dreigende afwijzing door de Europese
Commissie. Een tweede poging wordt na
de zomer verwacht. Voor de matig droge
zandgronden wordt het lange termijn
probleem (nog) niet erkend. Reden is dat
de denitrificatiecoëfficiënt voor deze
gronden door de overheid optimistisch is
ingeschat op 80%, terwijl de stikstofdeskstudy een interval noemt van 60-85% [Van
Eek, 1995]. Ook is een gedeelte van deze
denitrificatiecapaciteit gebaseerd op eindige
voorraden ijzersulfaat en organische stof in
de ondergrond die slechts mogen dienen
als buffer voor het opvangen van calamiteiten [Buijze en Biewinga, 1995].
Een realistischer schatting voor de situatie
in 2008, 59-63 mg, is gegeven door Beek
etal.[1995].
Klei
Voor klei- en veengronden verwacht
de overheid geen probleem. Gezien de
indicaties van Van der Brink [1996] en
Heidemij/CLM [1996] lijkt dit een te
optimische verwachting: zij verwachten een
aanzienlijk risico op overschrijding van de
50 mg nitraatdoelstelling, respectievelijk
voor ± 50%van het landbouwareaal in de
drie Noordelijke provincies en vrijwel
geheel Zeeland. Ook metingen in het
drainwater van kleigronden en nadere
analyse hiervan [Meinardi en Van den
Eertweg, 1995 en 1997] duiden op een
aanzienlijk probleem, met name voor
bouwland op lichtere en gescheurde kleigronden met een vrij diepe grondwaterstand (m.n. Gt VI t/m VIII), zelfs bij
realisering van de normen voor 2008.
Op basis van onderzoek van Corré [1995]
kan een nitraatconcentratie van meer dan
50 mg verwacht worden onder een groot
gedeelte van het bouwland op lichtere kleigronden bij deMinas-normen voor 20034).
Op gescheurde kleigronden kan ook onder
grasland meer dan 50 mg nitraat per liter
voorkomen (zie ook Bronswijk etal.
[1995]). Deze kleigronden beslaan tesamen
mogelijk > 300.000 ha, vooral in Zeeland,
Flevoland en het rivierengebied.
Eutrofiëring
Gezien bovenstaande tekortkomingen zal
het niet verbazen dat de doelstelling van de
richtlijn 'voorkomen van eutrofiëring' niet

gehaald wordt. Hoewel in de slootwand
extra denitrificatie optreedt ligt ook de
maximaal toegestane stikstofconcentratie
hiervoor aanzienlijk strenger: de grenswaarde voor de zoete wateren is 2,2 mg N
per liter en voor de bescherming van de
zoute wateren moet de stikstofemissie met
70% verminderd worden ten opzichte van
1985. Met het huidige beleid zal echter
zelfs in 2015in ± 75%van de zoete wateren
deze grenswaarde niet gehaald worden en
de emissiereductie zal beperkt blijven tot
ruim 20% (in 2000) en 40% (2015) [Anon.,
1996b].
Conclusie
De aanwending van dierlijke mest in
Nederland ligt de komende jaren ruim
boven de norm die wordt toegestaan door
de nitraatrichtlijn. Dit is slechts toegestaan
wanneer aan de nitraatconcentratie in
grond- en oppervlaktewater lager wordt/
blijft dan 50 mg per liter en eutrofiëring
wordt voorkomen. Echter, eutrofiëring
blijft bij ongewijzigd beleid helaas een
normaal verschijnsel en in 2003 zal het
grond- en oppervlaktewater van de matig
droge en droge zandgronden, en van de
lichtere en gescheurde kleigronden met
een diepere grondwaterstand (circa 32%
resp. > 15%van het landbouwoppervlak
in Nederland) meer dan 50 mg nitraat
bevatten.
Opheffing voor 1999 van deze strijdigheid
met de richtlijn is uitgesloten. Voor 2003
bestaan nog enkele mogelijkheden. Naast
stimuleringsbeleid om de verlaging van
werkelijke verliezen te bewerkstelligen, en
het aanscherpen van de verliesnormen
(eventueel voor specifieke regio's 5 ), zijn
maatregelen in het kader van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren hiervoor de aangewezen weg. Voorbeelden
van maatregelen om de stikstofemissie
fors te verminderen zijn: mestvrije
perceelsranden, vanggewassen en drainagebeperkingen 6 ).
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Microverontreinigingen bij oeverinfiltratie
• Slot vanpagina 559.
bodempassagesystemen, en anderzijds laat
het zien dat er toch nog behoefte is, ook
bij oever- en duininfiltratie, aan verdere
verbetering gelet op de vele aangetroffen
organische microverontreinigingen (zie
Intermezzo 2).
Verantwoording
Voorliggend onderzoek maakt deel uit van
het gezamenlijk onderzoeksprogramma van
de waterleidingbedrijven in Nederland, dat
wordt uitgevoerd door Kiwa NV Onderzoek en Advies. Het project is uitgevoerd
met een financiële bijdrage en met medewerking van de volgende waterleidingbedrijven waar het veldonderzoek bovendien plaatsvond: NV WZHO, WMO NV,
NV PWN en NV DZH.
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Realisatie pompstation
Eemdijk
NV Waterleidingbedrijf Midden Nederland
(WMN) heeft op 18 juni 1990 bij Gedeputeerde Staten van Utrecht een vergunningaanvraag ingediend voor een nieuwe
grondwaterwinning te Bunschoten.
De ontrekkingshoeveelheid waarvoor
vergunning wordt aangevraagd bedraagt
ten hoogste 5 miljoen m 3 per jaar. Op
11 juni 1992 is de gevraagde vergunning
door de provincie Utrecht afgegeven.
De vergunningsaanvraag staat in nauw
verband met de grondwaterproblematiek in
het Gooi. In het grondwaterplan van
Noord-Holland van 1986 is aangegeven dat
de grondwaterwinningen in dit gebied
sterk moeten worden verminderd, meer
concreet dat de drinkwaterwinningen
'Westerveld' en 'Grindweg' met een totale
vergunningscapaciteit van 5,2 miljoen m 3
per jaar voor 1993 moeten worden gesloten. Dit beleid heeft als consequentie dat
op korte termijn vervangende winningsmogelijkheden moeten worden gerealiseerd. Na uitvoerig onderzoek is gekozen
voor de ontwikkeling van een nieuwe
grondwaterwinning in de poldermalen in
de gemeente Bunschoten.
Over de bestemming van het water dat te
Bunschoten wordt onttrokken is bestuurlijk overleg gepleegd tussen de provincies
Noord-Holland en Utrecht. Daarbij is
afgesproken dat de volledige capaciteit
(5 miljoen mVjaar) de eerste vijfjaar na de
inbedrijfsname van pompstation Eemdijk
geheel ten goede kan komen aan de drinkwatervoorziening in het Gooi Daarna kan
het water deels gebruikt gaan worden voor
de drinkwatervoorziening in Utrecht
(3,75 miljoen mVjaar) en het Gooi
(1,25 miljoen mVjaar). In de plannen was
voor de levering van drinkwater aan het
Gooi een transportleiding voorzien tussen
het pompstation Eemdijk van WMN en
het pompstation Huizen van PWN.
Het oorspronkelijke plan voor het ontwerp
van pompstation Eemdijk (maart 1992) is
voornamelijk bepaald geweest door de
afspraken over de drinkwaterleveringen, de
voorwaarden uit de winvergunning en de
toen aanwezige kennis en inzichten over de
toekomstige waterverdeling.

Realisatie pompstation Eemdijk
Problemen met betrekking tot het verkrijgen van een bouwvergunning voor het
pompstation Eemdijk heeft naast een
aanzienlijke vertraging geleid tot diverse
aanpassingen van het ontwerp. Daarnaast
is vijfjaar na dato de situatie veranderd en
ontwikkelingen en nieuwe inzichten
maken de geldigheid van oorspronkelijke
uitgangspunten en afspraken over de
drinkwaterlevering discutabel.
De levering van de volledige capaciteit
(5 miljoen mVjaar) gedurende de eerste vijf
jaar na de inbedrijfname van pompstation
Eemdijk aan PWN is niet meer noodzakelijk gezien het feit dat de realisatie van
antiverdrogingsprojecten door PWN en de
realisatie van ps Eemdijk dezelfde tijdslijn
hebben. Dit voorjaar zijn de afspraken over
de levering naar PWN afgerond. PWN
wenst een levering van 1,25 Mm 3 per jaar
vanuit het WMN pompstation Laren
naar pompstation Laarderhoogt over een
transportleiding die tevens dienst kan
doen als een substantiële en wederzijdse
leveringszekerheidsmaatregel.
De levering aan PWN en de sterke reductie
van de winplaats Laren in het kader van
de verdrogingsproblematiek in het Gooi
heeft WMN doen besluiten om de
volledige capaciteit van pompstation
Eemdijk blijvend in te zetten voor de
voorzieningsgebieden Hilversum, Baarn,
en Soest.
De gewijzigde inzet van het pompstation
Eemdijk heeft tevens gevolgen voor het
ontwerp. Een van de meest in het
oogspringende wijzigingen is de reductie
van de reinwaterberging. In de oorspronkelijke opzet was een berging voorzien van
2 maal 2000 m3. Met de huidige inzet
van het pompstation Eemdijk bleek een
halvering van de reinwaterberging mogelijk.
Ondanks het feit dat de bouwvergunning
volgens oorspronkelijk ontwerp in mei van
dit jaar door de gemeente Bunschoten is
afgegeven heeft WMN toch besloten een
wijziging van de bouwvergunning aan
te vragen. Naast een (beperkte) kostenbesparing in de sfeer van investeringen en
exploitatielasten zal de bebouwing ongeveer
5meter minder ver het achterland insteken,
een maatregel die het open karakter van
het landschap in de Westpolder zeker ten
goede zal komen.
De voorbereidingen voor de realisatie zijn
op dit moment in volle gang en de
verwachting is dat in het najaar van 1997
met de bouw gestart zal worden.
De inbedrijfname van het pompstation
Eemdijk staat gepland voor het voorjaar
van 1999. (Persbericht WMN)

