ACTUALITEIT

DISCUSSIE NAAR AANLEIDING VAN VERSCHILLENDE
INTERPRETATIES

De betekenisvan
duurzaamheidinhet
waterbeheer
EenbelangrijkdeelvanderecenteartikeleninH 2 0 isgewijdaanduurzaam integraalwaterbeheer,
metnamemhetstedehjkgebied. Indeeerste15editiesvanditjaar werdinvijfnummers[nrs. 1,3,
4,10en14/15)inderubriek 'actualiteit'ingegaanopduurzaamstedelijkwaterbeheer.Intotaal
werden indezeH,0'svijfartikelen aanditonderwerpgewijd, tewetenaanduurzaamstedelijk
waterbeheer inhetalgemeen(Jaskula-JoustraenVanderCnjseu, enWitjesetal.,hetafkoppelenvan
verhardeoppervlakken(Kleinetal.),duurzamezuivering (Rulkensetal.)enaanhuishoudwater
(Giesbersetal.).Inditartikelwordtdeaandachtgevraagd voorde betekenisvanduurzaamheid 111
hetwaterbeheer.Daarnaast wordendeeersteresultatenbeschrevenvanonderzoekaandeTU Delft
naarhetontwerpenbeheervan duurzamestedelijkewatersystemen.
Binnendepraktijk vanhetduurzaam
stedelijk waterbeheer lijkt veel onduidelijkheidteheersen.Inverschillende projecten
worden ogenschijnlijk tegenstrijdige oplossingen aangedragen voor vergelijkbare
problemen, dieechter alleworden verondersteld duurzaam tezijn.Alsjestreeft naar
eenduurzame ontwikkeling,ishetvan
belangtewetenwatduurzaamheid is.Maar
watbepaaltdeverschillen inde uitwerking
van duurzaam waterbeheer?
InderecenteH20-artikelenworden
verschillende interpretaties en uitwerkingen
gegeven aanhetbegrip duurzaamheid.Uit
het onderzoekaan deTUDelft blijkt dateen
duurzame ontwikkeling niet alleen moeilijk
tedefiniëren is,omdat hetvangevaltot
gevalkanverschillen (hetismaatwerk).
Tevensblijkt datalsduurzaamheid ineen
specifieke situatie wordt ingevuld door
verschillende mensen,erverschillende
resultaten uitvoort komen.Hetisvaak niet
mogelijk tezeggenofdeeneoplossing
duurzamer isdandeandere.Ditiszekerhét
gevalalsdeverschillende oplossingen
worden vergeleken opmeerdanalleen
milieuaspecten, maar bijvoorbeeld ookop
socialeofruimtelijke aspecten.Duurzaamheid isniet eenduidig.Erzijn vooreen
probleem meerdereduurzame oplossingen.
Indepraktijk worden verschillende benaderingengevolgdenzijn verschillende afwegingen mogelijk. Ditgaat niet alleenopvoor
het stedelijk waterbeheer; dezeconclusie
blijkt vantoepassing opeenveelbreder

terrein.Deverschillen tussendebenaderingenhebbeneenbelangrijke plaatsinhet
hierbeschreven onderzoek.Alsgeconcludeerd isdatdevelschillen belangrijk zijn,
watbepaaltdeverschillen in benadering
dan?Belangrijke constatering bij hetonderscheiden vanbenaderingen isdatde
verschillen tussen de benaderingen waardevolzijn:iederebenadering heeft zijn toepassingsgebied.Toch isditnietdeeerste indruk
diemenkrijgt bijlezingvandegangbare
literatuur overduurzaamheid ofduurzame
ontwikkeling.Eendiscussieoververschillendebenaderingen eneenkeuzedaaruitis
eenzeldzaamheid.Teksten over duurzame
ontwikkeling laten overheralgemeengeen
ruimte voorafwijkende zienswijzen. Zoals
hetindiesituatie wordt opgevat,dat is
duurzaamheid. Maarisdatwelzo?

Wat is duurzaamheid?
Enwatwordt bedoeld meteenduurzameontwikkeling? Hiervoor zijn verschillendedefinities beschikbaar. Hetbekendste
voorbeeld isdievandecommissie Brundtland,dieinhetNederlandse milieubeleid
wordtgehanteerd.Maarookandere definitieszijn inreressant.DeBrundtlandcommissiedefinieert duurzame ontwikkelingals'....eenontwikkeling dievoorzietin
debehoeften vandehuidigegeneraties,
zonder daarmeevoordetoekomstigegeneratiesdemogelijkheden ingevaartebrengenomookinhunbehoeften tevoorzien'.
Eenheelanderedefinitie wordtgebruikt
inhetkadervanhet'Waterzi'project,een

Europeesonderzoeksproject naarduurzaam
waterbeleid:duurzaamheid impliceertdat'...
devoorraad'natuurlijk kapitaal'instand
gehouden moetenworden'.Omeenduurzamesituatietebereikenishetverdervan
belangdathetgebruikvan hernieuwbare
bronnen-zoalswarer-desnelheidvan
vernieuwingnietovertreft, hetgebruikvan
eindigebronnendusdanigis,datdezeniet
zijn uitgeput voordatalternatieven beschikbaatzijnenfundamentele ecologischeprocessenenstructureninstand wordengehouden.
Ondanks datzehetzelfde beschrijven,
vertonen dezedefinities duidelijke verschillen.DeBrundtland-commissie richrzichop
huidige entoekomstigbehoeftenvan
mensen;het'Water 21'project richtzich
srerkopdehuidigeentoekomstige toestand
vandeomgeving.

Twee aspecten
Voorheroperationeel makenvandeze
enanderedefinities vanduurzame ontwikkelingzijn indeloopderjaren alheelwar
concepren,principesengidsmodellen
onrwikkeld.Hetismogelijk hierineen
aantal stromingen reonderscheiden. Hetin
destromingen gehanteerde beeldvanduurzameontwikkeling komt vooreengroor
deelovereen,maarerzijn belangrijke
verschillen.Dezeverschillen hebben conséquences voordeverdereuitwerking ineen
ontwerp vanwatersystemen enbeheersmaatregelen.Indeonderzochte literaruur
wordt degehanteerde benaderingoverhet
algemeen nietexplicietgekozen,maar blijkt
uit degehanteerde beschrijving van duurzaamheidendeuitwerkingdaarvan.De
gevolgde benadering lijkr daarbij doorde
auteurs alsvanzelfsprekend dejuistete
worden beschouwd.De belangrijkste
verschillen indebenaderingen zijn terugre
voerenopverschillen indehoudingvande
mens in(often opzichte van)zijn omgeving
endehouding tenopzichtevan
(getals)normenenwaarden(ofkwaliteiten).

Mens en omgeving
Met'demens'wordt onder meerhet
socialesysteem bedoeld,deeconomie,de
maatschappij en(sterk technische) uitingen
daarvan indeleefomgeving, zoals bebouwing,wegenenwaterketen.Tot'deomgeving'ofhetomgevingssysteem worden
bijvoorbeeld hetwatersysteem enalle
naruurlijke processengerekend,zoals
bijvoorbeeld indewaterkringloop,de
geochemieenhetecosysteem.Erworden
tweebasishoudingen tenopzichtevanhet
aspectmens-omgeving onderscheiden:ófde
mens ófhet omgevingssysteem vormtde
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Delta bewoners

Nederland(ijktmermeeropdedelravanmeerdan
ï.ooojaargeleden(eengrachtinAltnere,enkelemeters
benedenN.A.P.).

EenWarao-school,eenvandegroterebouwwerkenin
deOrinoco-deltainVenezuela

DeWarao-indianen indeOrinoco-delta inVenezuelalevenvanoudsher ineengebieddat
gelijkenis vertoont methoeNederland ermeerdan 1.000jaargeledenuitgezienmoethebben.
DeWarao-indianen levenalduizendenjaren indedeltaenhebbendieogenschijnlijk niet
beïnvloed.Indedirecteomgevingvanhun hut verbouwen zij kleinschaliggewassendieookin
hetwildwordenaangetroffen. Zijleveninhutten vanpalmstammen en-bladerenentrekken
wegalsdehutdoorrotting nietmeeraanhuneisenvoldoet.Hetoerwoudoverwoekertde
restenvandeoudehut,zodatalsnelnietmeerzichtbaar isdatermensengewoond hebben.
Degemiddelde levensverwachting isomstreeks40jaar.Zijhebbenhun levenswijzezeersterk
aangepast aandemogelijkheden vandeomgeving.
Hetverschilinomgangmetdeomgevingheeft ertoegeleiddatdeNederlandershun leefomgevingsrerkhebbenveranderd.Depolders inhetwestenvanonslanddoeninnietsmeer
denkenaanhetoerbosenlaagveenmoerasdatheteensgeweestmoetzijn.Veelvandenu
verbouwdegewassen komennietzoindenatuurvoor.Dewaterhuishoudingvanhetgebied
isvollediggewijzigd; technisch isallesmogelijk. Degemiddeldelevensverwachtinginbijna
hetdubbelevandievandeWarao-indianen.Wijhebbenonzeomgevingzeersterkaangepast
aanonzelevenswijze.

kracht van het milieu,waarna facroren van
onduurzaamheid worden onderscheiden.
Ookeenbenaderingzoalsdiegevolgd wordt
indeEcopolis-strategie (Tjallingii, 1995)kan
in belangrijke mate omgevinggedreven
worden genoemd.

Normen en waarden
drijvende kracht achter debenadering en
uitwerking vanduurzame omwikkeling.
Ineen 'mensgedreven' benadering zijn
demens,zijn behoeften en doelstellingen
leidend.Deperceptie vanduurzame ontwikkelingwordtgedreven door dewensen,
eisenen behoeften vandemens.Demogelijkheden eneigenschappen vandeomgevinghebben opzichgeen waarde,behalve
ten behoeve vandoor demens gestelde
(rationeleenemotionele) doelen.Hoewelde
omgevingrandvoorwaarden stelt,kandeze
worden aangepasr aandemens;dewensen,
eisenen behoeften vandemens domineren
deomgang met deomgeving (denatuur),
terwijl detoekomstwaarde wordt gewaarborgd. Eenvoorbeeld vandeze benadering
kan worden gevonden in het manifesr van
deWaterkring.
Ineenomgevinggedreven benadering
vanduurzaamheid zijn de randvoorwaarden
en mogelijkheden vandeomgeving leidend.
Demogelijkheden eneigenschappen vande
omgeving hebben een intrinsieke waarde,
dieniet zonder meer kanworden genegeerd.
Het menselijk handelen wordt aangepast
aanofafgesremd opdeeigenschappen van
deomgeving,niet anders om.Indezebenadering past bijvoorbeeld destudie 'DuurzameStedelijke Waterkringloop' vanWitteveen+Bos.Degevolgde benaderinggaat uit
vaneen bepaling vandemaximale draag50
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Niet alleendehoudingvan demens ten
opzichtevanzijn omgeving, maar ookde
wijze waaropdezeinteractie wordt beoordeeld beïnvloedt debenadering van duurzameontwikkeling. Ookbij dit aspect
worden rweebenaderingen onderscheiden,
meteencentraleplaats voornormen en
waarden.
Denormen-benadering gaar er vanuit
dat ergetallen zijn vast testellen, waaraan
herpresteren vanhet systeem kan worden
afgemeten. Dezenormen kunnen worden
afgeleid uit deeigenschappen vandeomgevingofuit dedoelstellingen voor het
systeem,afhankelijk ofeen'mens'ofeen
'omgeving-benaderinggehanteerd wordr.
ZohebbenVandeWorpenDon(1996)
duurzaamheidscriteria afgeleid voor het
stedelijk watersysreem ten behoeve van het
objectief-wetenschappelijk afleiden van
getalsnormen, diezijn optevatten als
procesparameters. In hun beschrijving
komen dewoorden doelsrelling,mensof
maatschappij niet ofnauwelijks voor.Dat is
indedoor hengevolgdebenadering ookniet
nodig:het milieu stelt randvoorwaarden,
maatschappelijke doelstellingen dienen
hieraan teworden aangepast.VanRooij
(r997)steltdaarenregen datdoor desamenlevingmeetbaredoelendienen teworden
gesteld.Eendoelwaarde,zoalsgebruikt inde
normgerichre benadering vanVanRooij,
kanworden beschouwd alseen project- of
gebiedsspecifieke norm. Hetgebruik van
normen maakt het mogelijk deoplossing

vooreenprobleem te optimaliseren.
Critici vandenormen-benadering stellendatdezegetallen niet 'waardevrij' zijn:
normen zijn altijd een uiting vaneen
gewenst beeld vandewerkelijkheid endus
subjectief In tegenstelling tordenormenbenadering sluit dewaarden optiek nietof
zeermoeilijk meetbaredoelen ofcriteria
niet uit:het meetbaar zijn vandedoelstellingen isgeenvoorwaarde.Erkan bijvoorbeeld wordengedachr aandeonder meer in
het manifest vandeWaterkring gehanteerde
tritsgebruikswaarde -belevingswaardetoekomstwaarde. Ookdeecologischecondities theorie(Tjallingii, 1996)kaneen'waarden-benadering' wordengenoemd. Het
gebruik van waarden laartoedewaardevan
eenoplossing te maximaliseren.

Aspecten en grondbenaderingen
Derweebeschrevenaspecten kunnen
worden voorgesteld alsdeassenvaneen
grafiek. In ieder kwadrant staateen andere
grondbenadering centraal,diegevormd
wordr door steedseen andere combinatie
vandetweeaspecten en kanworden gezien
alseenextreme vormvaneen benadering.

Draagkracht
Dezenormarieve benaderinggaater
vanuit darer tweesituaties te onderscheiden
zijn:eenduurzaam insrandtehouden situariebinnen dedraagkracht vanher milieu
eneensiruatie waarineengestage,meesral
onomkeerbare, afbraak vanher milieu
plaatsvindt. Delevenscyclusanalysemethode istyperend voordedraagkracht
benadering. OokinhetNederlandse milieubeleid isdezebenadering herkenbaar. Uirde
literaruur blijkt dat het vinden vaneenduidigewaarden zeer moeilijk is;erwordt wel
volstaan met het opsommen vanduurzaam-

Deviergrondbenadmngenvanduurzaamheid.

heidsindicatoren. Debelastingvan het
milieu volgensdezeindicatoten wotdt
vetvolgens geminimaliseetd.

sfeerbeelden en
belevingswaarde
passen ineen
sociocentrische
benadering. Het
volgen vande
sociocentrische
benadering wil
nietzeggen dat
dematevan
maatschappelijke
acceptatie tevens
dematevan
duurzaamheid
bepaalt.Het
nastreven van
maatschappelijke
acceptatie kan
deeluitmaken vandebenadering bijde
uitwerking vanduurzame ontwikkeling.

Ecologisch
Ratio
Deratiocenttische benadering isgebaseerdophet principedat keuzesdienen te
wordengemaakt aandehand van doelstellingen,diewordengesteld ineen afweging
vanallebetrokken belangen. Oplossingen
voor knelpunten (technisch ofandetszins)
worden volgenseenobjectieve methode
afgewogen aandehand vaneen bepaald
aantal parameters,dieoverhet algemeen
eendirecteband met dedoelstellingen
hebben,waarna het mogelijk isde optimale
oplossing tevinden.Met ratiocentrisch
wordt overigens iets anders bedoeld dan
rationeel;allebenaderingen kunnen rationeel zijn.
Belangrijk kenmerk isdat deaandachtspunten (ookwelknelpunten, in bepaalde
gevallen ookwelop tevatten als milieuproblemen) kunnen worden gedefinieerd als
het verschil tussen dehuidige situatie ende
doelstellingen. Ditin tegenstelling tot
omgevingsgedreven benaderingen,zoalsde
draagkracht benadering, waarin (impliciet)
wotdt verondersteld dat deernst en omvang
vandemilieuproblematiek objectief zijn
vasttestellen aandenatuur. DePrimaveramethodiek (VanRooij, 1997)iseen voorbeeld
vaneenratiocentrische benadering.

Sociaal
Indezebenadering wordteen centtale
rolgespeelddoorde(verwachte) belangen,
meningen enbelevingvan belanghebbenden,zoalsdeinwoners vaneenstad,visverenigingen en het waterschap.Dit houdt in
datprioriteiten wordengesteld aandehand
vandemeningen vande belanghebbenden
endatplannen veelalvolgenseen interactief
procesworden opgesteld.Concepten als

Indeecocentrische benadering wordt
'duutzaam' welgezien alsuitwisselbaar met
'ecologisch'.Debasisgedachte isdatde
natuut perdefinitie duurzaam isendat een
situatiewaarineennatuurlijke situatiezo
goed mogelijk wordt benaderd het meest
duutzaam zalzijn. Deomgeving heeft
inttinsieke waarde.(Schijnbaar) natuurlijke
eigenschappen bijvoorbeeld van watersystemen wotden hooggewaatdeetd, waarbij het belangvan kunstmatige kenmerken
dient tewotden gereduceerd.
Eenvoorbeeld vaneen ecocentrische
benadering isdeEcopolis-strategie (Tjallingii, 1995). Eenbelangrijk kenmerk isdat hier
nieteendoelwordtbereiktdoor hardeeisen
enrandvoorwaarden testellen, maar door
positievecondities voordegewenste
ontwikkeling tescheppen.

Tot besluit
Deindit artikel beschreven benaderingenzijn inzichzelfniet nieuw.Iedereen
volgtreedseeneigen benadering,dieergens
inderuimte tussen devier grondbenaderingen kan worden ondergebracht. Mensen die
discussies hebben meegemaakt tussencollega'sendiensten meteenvelschillende
achtergrond eneenandere benadering
herkennen mogelijk de 'spraakverwarring'.
Indiesituaties kanhet hiet beschreven
concept vanverschillende benaderingen een
werkzamestructuur bieden voordediscus-

hand.Decombinaties passenslechtsopeen
karikatuur vandevakgebieden.Dit polariseertdediscussieen werktdaardoor mogelijk zelfs contra-productief Datditniet de
bedoeling isalsgestreefd wordt naat een
integraal,gezamenlijk uit tevoeren beleid
magduidelijk zijn. Het isbij het streven
naar een meerduurzaam waterbeheer van
belangeikaarsstandpunten teerkennen en
tetespecteren.Bijonbegrip vooreikaars
standpunten kan iemand zijn standpunt
nogeensproberen uit teleggen,naar
verwachtingzondet resultaat.Alsmen
echter inziet dat degesprekspartner het
probleem nietgewoon slecht begrepen
heeft, maar andere uitgangspunten
hanteert, wordteendiscussiemogelijk. Over
eengezamenlijk tevolgenbenadering valt
tepraten.Voorduurzame ontwikkelingen
duurzaam waterbeheer bestaangeenobjectieveoplossingen. Het isduszaakomde
subjectiviteit eenplaats tegeven in het
planptoces,bij deontwikkeling vandoelstellingen en maatregelen.
In het begin vandit artikel isgeconstateetddatverschillen tussende benadelingen waatdevol zijn.Deconstateting dat
duutzaam waterbeheer maatwerk vergt,ook
in debenadetingvanduurzaamheid, iseen
belangrijk uitgangspunt voorhet vervolg
vanhet hier beschreven onderzoek.In het
vervolgonderzoek wordt het ontwerp ende
beoordelingvanduurzaam stedelijk watetbeheer uitgewerkt aandehand van aantal
cases(Almere,Amersfoort enLeidscheRijn).
Verschillen indegevolgde benadering
zullen leiden totverschillen inhet uiteindelijke ontwerp.Inhet onderzoek wordt
gewerkt aaneen handreiking voor het
ontwetp eneen waarderingsysteem voor
duurzaam waterbeheer diedeverschillen in
benadering recht doen.Hoeen waardeze
verschillen zichvoordoen beschreven in
volgendeartikelen vootdit blad. f
ir. M. Rijsberman, TU Delft
dr.ir.F.van de Ven,TU Delft enRIZA
Het conceptvandevier^rondbenaderingen van
duurzaamheid isbeschreven meenpublicatie van
deTU Delft, 'Wat isduurzaamheid?', doorir.M.
Rijsberman. Dit boekje kanworden besteld bij
mevrouwRothfusz: (015J278 16"46,jax (015) zji
5559°je-mail e.^.roth/usz@ ct.tudelft.nl

Eenvoorkeur vooreenvandevier benaderingen kanwordengekoppeld aande
verschillende vakgebiedendiebetrokken
zijn bij het beheer vanhetwater indestad.
Ditondetscheid naarvakgebied isechtet
'stigmatiserend' enwerkt hokjesgeest inde
H20
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Symposium over wateroverlast
HetKoninklijkNederlandsAardrijkskundigGenootschaphoudtopi oktobersamen metdeKringvoor
ToegepasteFysischeGeografieenhetInterfacultair CentrumHydrologieUtrechtecusymposium, een
excursieeueenwedstrijd overwateroverlast inNederland.
Het symposium, in bezoekerscentrum
DeGroteRivieren teHeerewaarden, behandelt oorzaken vanwateroverlast en belicht
oplossingen waarin het watersysteem
centraal staat.Rivierverruiming, flexibel
peilbeheer engrondwater-neutraal bouwen

zijn sleutelbegrippen voor respectievelijk
rivieren,het platteland endestad.Dezedrie
invalshoeken staan centraal,enworden door
sprekers vandeUniversiteit Utrecht,de
TechnischeUniversiteit Delft endeDienst
Landelijk gebied vanuit dewetenschap ende

praktijk wordt belicht.Indeochtend iser
gelegenheid omper fiets enkele markante
punten inhet rivierengebied tebezoeken,
terwijl deskundigen uitleggeven.Deafsluiting vanhetsymposium ishet startschot
vaneenwedstrijd voorleerlingen uit de
derde klasvanhet voortgezet onderwijs,
waarin water indeeigenomgeving,inal
zijn aspecten,centraalstaat.
Voormeerinformatie:(030)25}4056. f\

INFORMATIE

Seminarover omgaan
met groenresten uit
het waterbeheer
DeSTOWAverzorgtop21 oktober inEdeeen
seminaroverhetomgaan metgroenrestenuit
hetwaterbeheer.Doelvande bijeenkomstis
meerhelderheid tescheppeninwatdewaterbeheerderkanenmag metdevrijkomendcgroenresteuenhoekostentebesparen zijn.

ACTUALITEIT

Voorkeur baggerdepot IJmeeral bekend
DeVerenigingNatuurmonumenten heeftgeenenkeleredenomgeschokttezijnoverhetbeleidsvoornemenvandeprovincieNoord-Holland ommogelijkeenbaggerdepot inhetIJmeeraante leggen.
Ditvoornemenwasvanmeetajaan bekend bijNatuurmonumenten. GedeputeerdeStatenantwoordenditopvragenvandestatenledenLeBelleenDeGroot.Vereniging Natuurmonumenten steldein
eenpersberichteneenbrie/aanCSdatzijnietopdehoogtewasgesteldvaneerdereGS-bcsluitenen
hierover geschokt'was.
DeprovincieNoord-Holland heeft zijn
voornemen onder andere openbaar
INFORMATIE

Terkritiek
HetNederlandsNormalisatie-instituut heeft
ontwerpnormNEN-EN 13518,'Drinkwatervoorzieningflexibeleslangen(metaalenelastomeer] eisenenbeproevingsmethoden'voorcommentaar
gepubliceerd.VerderisdetweedevoorontwerpnormNVNsjio, 'Bodem-Waterbodem-Onderzoeksstrategie bijverkennendonderzoek'voor
commentaarverschenen.
Commentaar opde ontwerpnorm
betreffende deflexibeleslangen (NEN-EN
13618)kunt u tot 1 november leveren.
Commentaar ophet tweede voorontwerp
waterbodemonderzoek (NVN5720)kunt u
tot 1 oktober leverenophetadres:
Postbus 5059,2600GB Delft, f
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gemaakt in het Plan vanAanpak ROMIJmeer uit september 1996. Elkjaar werd
overdevoortgang vandat project bericht in
deopenbare voortgangsverslagen. In april
vorigjaar heeft Rijkswaterstaat, opsteller
vandelocatie-MER, Natuurmonumenten
uitgenodigd vooreen voorlichtingsbijeenkomst.In december van het vorigjaar is
Natuurmonumenten geïnformeerd over
het GS-besluit waarin GS nut en noodzaak
van het depot onderschrijven en- onder
voorbehoud - akkoord gaan met de locatie
IJmeer.
Deprovincie Noord-Holland wil alle
bestuurlijke en maatschappelijke organisatiesin deregiobetrekken bij deverdere
meningsvorming overeen eventueel
baggerdepot in het IJmeer en andere alternatieven.Na dezomervakantie vindt
bestuurlijk overleg tussen Gedeputeerde
Staten en deVereniging Natuurmonumenten.Daarnaast worden dit najaar drie
bijeenkomsten georganiseerd met alle
betrokken organisaties in het gebied, f

Inopdracht vandeSTOWAiseen
enquêteonderdewaterbeheerders gehouden.
Hieruit blijkt daterverschillende afzetmogelijkheden voorgroenresten zijn.Dekosten
diehiermeegepaardgaan,lopensterk uiteen.
Daarnaastishetjuridische kant bekeken.De
regelgevingblijkt gecompliceerd tezijn.Per
provincieisdieverschillend.Aande afzetmogelijkheden zijnvaakrestricties verbonden,
wathet voordewaterbeheerder moeilijker
maaktomnogietsmetdegroenresten te
doen.Tijdens hetseminar wordenderesultatenvanhetonderzoekgepresenteerd.Metde
betrokkenbeleidsmakersstaateendiscussie
ophetprogramma overde knelpunten.
Verschillendewaterbeheerders presenteren
hun 'reststoffenmanagemenr'.
Onderwerpen dietijdens dedagverder
aan deorde komen zijneen inventarisatie
van kansrijke locatiesvoorverschraling en
ecologisch beheer,kostenbesparing door
aangepast maaibeheer, het omgaan met
groenresten in het stedelijk waterbeheer, de
problemen met degrote waternavel,toepassingvangroenresten indelandbouw ende
voorwaardenvoorhetgebruikvangroenresren inde energieopwekking.
Aanhet seminar zijn geen kosten
verbonden.Welisereenlimiet aan het
aantal deelnemers.
Voormeerinformatie:M.Talsma(030)2321159
o/W.Tuit(026)44205100.Btjdezelaatsteiseen
inschnjjformulier verkrijgbaar. C

