Toekomst voor landbouw en waterbeheer in beleid, praktijk en
onderzoek

Inleiding
Landbouw en water zijn sterk verweven.
Water is onmisbaar voor de agrarische
productie. Omgekeerd heeft de landbouw
een sterke invloed op de watervoorraden
in het landelijk gebied, kwantitatief door
het ontwateren van percelen en door
beregening (verdroging), kwalitatief door
uit- en afspoeling van meststoffen (vermesting) en emissies van bestrijdingsmiddelen (verspreiding). In de Watersysteemverkenningen') is dan ook een
aparte doelgroepstudie aan de landbouw
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gewijd [Wagemaker etai, 1997],waarin de
drie genoemde milieuthema's centraal
staan. De Doelgroepstudie Landbouw heeft
een verkennend karakter; de consequenties
van verschillende pakketten van maatregelen voor het waterbeheer en de landbouw zijn daarin doorgerekend.
Deze analyse geeft een beeld van de
(on)mogelijkheden voor de reductie van
de milieubelasting door de landbouw.
De Doelgroepstudie Landbouw was het
vertrekpunt voor het symposium
'Toekomst van Landbouw en Waterbeheer'
dat het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
(RIZA) en het Centrum voor Landbouw en
Milieu (CLM) eerder dit jaar organiseerden.
Dit symposium heeft inzicht gegeven in de
agenda voor praktijk, beleid en onderzoek
over landbouw en waterbeheer en leverde
een breed overzicht van knelpunten,
kansen en oplossingen [Boland &Buys,
1997]. In dit artikel geven we de belangrijkste uitkomsten van het symposium kort
weer. De uitkomsten concentreren zich
') Doel van de Watersysteemverkenningen (WSV)
is om de kwalitatieve beschrijving van watersystemen en streefbeelden uit de derde Nota Waterhuishouding uit te werken tot meetbare doelen.
De WSV is de technischwetenschappelijke voorbereiding van de vierde Nota Waterhuishouding.

grofweg rond drie nauw met elkaar samenhangende aspecten: integratie, maatwerk en
communicatie.
Integratie
Op een landbouwbedrijf komen veel
milieuthema's samen. Een agrariër krijgt
bovendien te maken met het beleid van
diverse overheden. Een belangrijk knelpunt is het gebrek aan afstemming van en
integratie tussen milieuthema's en beleidssporen. Dit bemoeilijkt het realiseren van
beleidsdoelen. Veelgenoemde voorbeelden
zijn het mestbeleid versus het waterkwaliteitsbeleid of het verdrogingsbeleid. Betere
afstemming van het beleid op verschillende
niveaus en van het beleid voor verschillende milieuthema's is dus wenselijk:
- Overheden moeten meer met één gezicht
naar buiten treden en heldere, samenhangende beleidsdoelen presenteren.
Deze moeten kaders aangeven voor
gebiedsgericht beleid en voldoende ruimte
bieden voor maatwerk op bedrijfsniveau.
- De afstemming van de verschillende
soorten beleid is daarbij een noodzakelijke
randvoorwaarde. Goede afstemming van
beleidssporen voorkomt bovendien dat
afwenteling naar andere milieuthema's
plaatsvindt.
Met name de afstemming tussen het mineralenbeleid en het waterbeleid moet
worden verbeterd. De samenhang tussen
verliesnorm, grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteitsnormen en emissiereductiedoelen moet voor agrariërs duidelijk en
begrijpelijk zijn. Hierbij ligt een belangrijke taak voor onderzoek.
Maatwerk
Landelijk, uniform beleid leidt in de praktijk vaak tot knelpunten. Er zijn - zelfs in
het kleine Nederland - te veel verschillen
tussen gebieden en tussen bedrijven om
met generieke maatregelen alle knelpunten
op te lossen. Het landelijk beleid moet
ruimte creëren voor een aanpak die
maatwerk op gebieds- en bedrijfsniveau
mogelijk maakt. De doelen op gebiedsniveau zijn in een dergelijke aanpak een
uitwerking van het op hoofdlijnen
geformuleerde landelijke beleid.
Vervolgens moeten de doelen op gebiedsniveau worden vertaald naar duidelijke,
meetbare doelen op bedrijfsniveau.
Met dit laatste is inmiddels enige ervaring
opgedaan [Bleumink etai, 1997]. Meer
specifiek gaat het om de volgende punten.
- Een aanpak die uitgaat van doelen, is
kosteneffectiever. Een agrariër heeft dan de
mogelijkheid om de doelstellingen op de
goedkoopste en/of best inpasbare manier
te realiseren. Dit is bevorderlijk voor het
draagvlak binnen de landbouw. Wel vergt
dit een open instelling van de agrariër voor

wijzigingen in de bedrijfsvoering en inzicht
in de stof- en waterstromen op zijn bedrijf.
Verder moet hij inzicht hebben in de
samenhang tussen milieuthema's: waar
dreigt afwenteling, welke maatregelen
kunnen leiden tot een positief effect op
verschillende milieuthema's? Onderzoek
en voorlichting zijn hierbij belangrijke
instrumenten.
- Agrariërs hebben ruimte, tijd, stimulansen en een stok achter de deur nodig
om de gestelde doelen te halen. Dit kan
worden aangepakt in de vorm van gebiedsgerichte projecten of convenanten. Verder
is het belangrijk om voorlopers te stimuleren en zo verdergaande ontwikkelingen
in gang te houden.
- Op bedrijfsniveau zijn nog veel oplossingsmogelijkheden onbenut. Juist maatregelen op bedrijfsniveau kunnen een
belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van doelen en vergroten tegelijkertijd
de betrokkenheid van agrariërs en daarmee
het draagvlak voor beleid. Met name bij de
bestrijding van verdroging valt hiermee
veel winst te behalen [Bleumink & Buys,
1996]
- De mogelijkheid zou moeten worden
geboden om - ervan uitgaande dat
beleidsdoelen op gebiedsniveau worden
gerealiseerd - voor individuele bedrijven
afzonderlijke doelen te hanteren.
Zo ontstaat ruimte voor oplossingen op
gebiedsniveau en maatwerk met meer
milieurendement op bedrijfsniveau.
- Maatwerk en normdifferentiatie hebben
gevolgen voor de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het beleid. De variatie
aan afspraken en voorschriften neemt toe,
waarbij de rechtsgelijkheid en controleerbaarheid zorgvuldig moeten worden
bewaakt. In praktijkexperimenten kan dit
nader worden verkend. Daarnaast is het
van belang na te gaan in hoeverre het
Europese beleid (o.a. de EU-nitraatrichtlijn) hiervoor ruimte biedt.
Communicatie
Het ontbreken van (goede) communicatie
tussen overheden en agrariërs is een
belangrijk knelpunt. Hierdoor ontstaan
misverstanden of wordt belangrijke
informatie niet uitgewisseld. Een voorbeeld
is dat de landbouw het belang onderschat
van een duurzaam watersysteem:
voldoende water leidt tot minder droogteschade en een goede waterkwaliteit is
noodzakelijk voor vee en gewas.
Misverstanden en onvolledige informatie
verminderen het draagvlak voor maatregelen bij agrariërs, waardoor de realisatie
van het beleid achter blijft. De communicatie kan op de volgende punten verbeteren:
- Overheden kunnen de samenhang

H 2 0 (30) 1997, nr. 25

tussen de verschillende beleidsterreinen
beter presenteren.
- De landbouw kan constructief bijdragen
aan de oplossing van knelpunten.
Door actief mee te denken is het mogelijk
beter passende alternatieven met een
vergelijkbaar milieurendement aan te
dragen. Zo kunnen agrariërs voorkomen
dat zij worden geconfronteerd met maatregelen die moeilijk inpasbaar zijn in hun
bedrijfsvoering. Dit vergt een open dialoog
tussen overheden en landbouw.
- De beschikbaarheid en integratie van
gegevens kan flink verbeteren, onder
meer door gebruik te maken van nieuwe
informatietechnieken. Het is van belang
gegevens uit diverse onderzoeken te
koppelen en een databank op te zetten
om het beleids- en praktijkondersteunend
onderzoek te voeden.
Voorbeeldprojecten zijn een beproefd en
probaat middel om deze communicatie op
gang te brengen.
Slot
Ten aanzien van landbouw en waterbeheer
moet nog veel gebeuren voordat een
wenselijke situatie is bereikt.
Het symposium 'Toekomst van Landbouw
en Waterbeheer' heeft een vrijwel compleet
overzicht opgeleverd van knelpunten op
het vlak van landbouw en waterbeheer.
Het symposiumverslag bevat waardevolle
bouwstenen voor oplossingen waarmee
beleid, onderzoek en praktijk - vandaag al aan de slag kunnen gaan.
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Watertarieven WZHO
worden aangepast
De aandeelhouders van de NV Watermaatschappij Zuid-Holland Oost (WZHO)
hebben eind november ingestemd met de
door de directie en commissarissen voorgestelde watertarieven voor 1998.
Door efficiencymaatregelen is het mogelijk
de waterprijs per kubiek meter, ofwel
1.000 liter drinkwater, met slechts 2 cent
te verhogen tot f 2,96. Dit betekent een
aanpassing van de prijs die minder is dan
de inflatie. Op de vastrechtbedragen is een
verhoging van 2% toegepast. Voor huishoudens betekent dit een verhoging van
f 1,93 waarmee het vastrecht in 1998 komt
op f98,54 per jaar. In totaal gaat een gemiddeld huishouden op jaarbasis ongeveer
f 5,- meer betalen voor het drinkwater.
Directie en commissarissen van WZHO
hebben de nieuwe watertarieven voorgelegd aan de aandeelhouders met de
begroting voor 1998 als onderbouwing.
WZHO zal uitvoering geven aan enkele
projecten waarmee ook het komende jaar
de efficiency verder kan worden verhoogd.
Naast het vergroten van de wincapaciteit
wordt ook aandacht besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van het water.
In Langerak begint WZHO volgend jaar
met de bouw van een zuiveringsinstallatie,
waardoor de capaciteit met 5 miljoen
kubieke meter op jaarbasis wordt uitgebreid.
Voor 1998 is gepland om het zuiveringsstation in Nieuw Lekkerland en Lekkerkerk te voorzien van een vacuümontgassing. Met deze nieuwe techniek kunnen
methaangassen uit het water gehaald
worden, waardoor het zuiveringsproces
beter verloopt. (Persbericht WZHO)

Tweedaagse cursus
'Toegepaste Statistiek voor
Arvalwatertechnologen'
Wegens grote belangstelling wordt de
tweedaagse cursus 'Toegepaste Statistiek
voor Afvalwatertechnologen' herhaald op
11 en 18 februari 1998. De cursus wordt
georganiseerd door Vertis bv en zal plaatsvinden in Utrecht. Onderwerpen die aan de
orde komen zijn o.a.: vergelijken van
analysemethoden, bepalen van de steekproefomvang, behandelen van uitschieters,
regressie-analyse en tijdreeks-analyse.
In de praktijk komt het voor dat uitspraken over relaties tussen grootheden,
over extreme waarden of over verschillen
in waarnemingsresultaten worden gedaan
'op het gevoel'. Vaak ontbreekt een
maat om dergelijke uitspraken hard te
maken. Deze cursus biedt houvast om

gefundeerde uitspraken te kunnen doen.
De cursus is bedoeld voor mensen die in
hun werkzaamheden regelmatig dergelijke
uitspraken moeten doen of controleren en
hierop verdere acties baseren. Dit zijn
bijvoorbeeld:
- afvalwatertechnologen bij waterschappen
of bij industrieën;
- medewerkers van Rijkswaterstaat/RIZA
belast met het verlenen of controleren van
lozingsvergunningen.
Cursisten krijgen de statistische technieken aangereikt via de uitwerking van
voorbeelden zoals die in de praktijk voor
kunnen komen. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met ir. R. A. Hamming,
Vertis bv, Postbus 73,9640 AB Veendam,
telefoon 0598-666000.
Summaries
• End ofpage 753.
H 2 0 (30) 1997,nr. 25; 772
H.J. N.MEESTERS and G.M.BOKS:
Environmentally sound banks: opportunities
for flora and fauna
Many environmentally sound banks have been
constructed along canals during the past years.
Especially the biotic and abiotic development of
those banks that were constructed first have been
kept close track of. Results of that monitoring
investigation are available now and offer
opportunities to draw a number of general
conclusions about the relationship between the
design and the occurrence of flora and fauna.
It is clear that especially the more general plant and
animal species make their way to these banks.
Their occurrence is strongly determined by the
width and depth of the wet strip, the quality of the
water, but certainly also by the design and the use of
materials of the forebank protection which bounds
such an ecologically sound bank along canals.
Therefore, agood dialogue between ecologists and
civil engineers is required to realize an ecologically
desired picture.
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B. DARWINKEL, M. IN 'T VELD, S. MENSING
and L.M.VAN DEN BERGE:
Influence of leaking sewages and overflows on
soil and groundwater quality
Tauw Milieu bv has been retained by the province
of Utrecht to investigate the influence of leaking
sewages and overflows on soil and groundwater
quality. The investigation focused on sewage drains
carrying off municipal waste water. The results
indicate that negative effects on the groundwater
quality are mostly found near sewage drains of
before 1960,situated in sandy soils above groundwater level.
In spite of the fact that this impact is small, it
should be minimized, especially in groundwater
protection areas.Directly underneath leaking sewage
pipes, severe soil contaminations are sometimes
encountered. The risks to the environment and
public health are such that remediation of these
spots is not urgent. It is important that insight is
gained into the scope and spreading possibilities of
these soil contaminations, as they may form a
hindrance in case of for instance urban renewal
projects. Near the sewage overflows, particularly the
surface water and sediment quality are impacted.
Here, the influence on soil and groundwater quality
is very small.

