Consequenties van de stikstofbelasting via gebruiks- versus
verliesnormen voor het grondwaterbeschermingsbeleid: bescherming
grote(re) delen van intrekgebieden wel degelijk zinvol!

1. Inleiding
Dit artikel is geschreven als een reactie op
het artikel van Te Luggenhorst en Weisz
[1995] 'Bescherming van intrekgebieden
van grondwaterwinningen; een interprovinciale standpuntbepaling' en de
reactie hierop van Van Heek [1995].
Omdat in de genoemde publikatie en de
reactie daarop door IYX'ACO berekende
curves een centrale rol vervullen, en daardoor wellicht een eigen leven gaan leiden,
is in dit artikel enige achtergrondinformatie gegeven bij deze curves.
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Vervolgens is de problematiek geplaatst
in het licht van enige recente ontwikkelingen.
Van Beek schrijft in zijn reactie op het
artikel van Te Luggenhorst en YX'eisz
onder meer: 'Uitbreiding (van het te beschermen intrekgebied) is niet wenselijk,
omdat welk scenario ook wordt gekozen,
waterleidingbedrijven gedurende 100 jaar
een aanvullende nitraatverwijdering
behoeven.' Bescherming van intrekgebieden dient in zijn visie dan ook niet te
gebeuren op basis van de uitgangspunten
van de IPO A215-studie [IWACO, 1992].
Los van het feit of de bovenstaande bewering al dan niet letterlijk opgevat moet
worden, is het van belang te weten welke
uitgangspunten en belastingsscenario's
hieraan ten grondslag liggen of verondersteld worden. Om dit duidelijk te maken is
een uitleg gegeven van de zgn. gebruiksnormen, via het Besluit Gebruik Dierlijke
Meststoffen [BGDM, VRO.M 1987], die
ten grondslag hebben gelegen aan de
voorspelde kwaliteit van het te onttrekken
grondwater.
Vervolgens is aan de hand van de
resultaten van de recent uitgevoerde
N-desk study [Van Eek, 1995] aannemelijk
gemaakt dat de belastingsscenario's uit
deze N-desk study, de zgn. verliesnormen,
grote consequenties kunnen hebben
voor de kwaliteit van het grondwater en
dus voor het grondwaterbeschermingsbeleid.

Samenvatting
Dit artikel is een reactie op het artikel in H 2 0 van Te Luggenhorst en Weisz [H 2 0
(27) 1994, nr. 26],over de bescherming van intrekgebieden van grondwaterwinningen. In een latere uitgave van H 2 0 [H 2 0 (28) 1995, nr. 4],gaf Van Beek
enig commentaar over de noodzaak van de bescherming van gehele intrekgebieden. In zijn reactie concludeert Van Beek, dat het beschermen van het gehele
intrekgebied niet de aangewezen methode is om grondwaterwinningen te
beschermen tegen een overschrijding van de nitraat norm.
In dit artikel is aangegeven dat het beschermen van grote delen van het intrekgebied een succesvolle strategie kan zijn om de potentiële belasting van winningen
met nitraat te verminderen. Deze conclusie is gebaseerd op nieuwe informatie
over de verliezen van mineralen bij verschillende vormen van agrarische bedrijfsvoering. Hierbij zijn de stikstofverliezen bij een landbouwkundig optimale
bedrijfsvoering aanzienlijk hoger dan de verliezen bij milieukundig optimale
bedrijfsvoering. De verschillen in effect van deze vormen van bedrijfsvoering,
uitgedrukt in de potentiële bedreiging van een freatische voorbeeldwinning, zijn
zeer groot. Het kan wel degelijk zinvol zijn om het gehele intrekgebied te
beschermen of - in specifieke situaties - de meer kwetsbare delen van het
intrekgebied.

2. Achtergrondinformatie bij de
gepresenteerde curves
Bij het tot stand komen van de gepresenteerde curves (uit [Te Luggenhorst en
Weisz, 1994]) en de te bereiken eindwaarden zijn enkele aannames gedaan die
van invloed zijn op het uiteindelijke
verloop van berekende concentratie.
Een geohydrologische aanname is, dat de
bandbreedte van de (uit oogpunt van
grondwaterbescherming meest relevante)
winningen is vastgelegd via een aantal
freatische en semi-spanningswater voorbeeldwinningen en de daarbij behorende
responscurves. Net als Van Beek is in
het verdere betoog uitgegaan van een
freatische voorbeeldwinning. De responscurve van deze voorbeeldwinning is een
redelijk gemiddelde van 'de freatische
winning in Nederland'.
De andere belangrijke aanname, de belasting, is binnen de IPO A215-studie
uitgedrukt als een nitraatconcentratie (in
mgN0 3 /l) van het ondiepe grondwater en
is niet berekend aan de hand van de
belasting van het maaiveld met dierlijke
mest en kunstmest etc. De nitraatconcentratie is 'beleidsmatig vastgesteld' om,
uitgaande van een vastgesteld kwaliteitsverloop van het ondiepe grondwater, de
effecten daarvan op het concentratieverloop van het onttrokken grondwater
aan te geven. Vooral het tijdstraject in de
variatie van de belasting is van belang.
De aanname dat na het jaar 2000 (of 2015,
afhankelijk van het scenario) de nitraatconcentratie in het ondiepe grondwater
overal 50 mgN0 3 /l bedraagt, is arbitrair
en zeer bepalend voor de exacte hoogte
van de curve en de hoogte van de uitloop.
Wanneer bijvoorbeeld gekozen zou zijn
voor een nitraatconcentratie van

25 mgN0 3 /l na het jaar 2000 c.q. 2015,
dan zouden de curves er veel beter
hebben uitgezien voor wat betreft de
absolute hoogte van de berekende
concentratie. Echter, aangezien het in de
A215-studie ging om het vergelijken van
scenario's, werd de absolute hoogte van de
curve van minder belang geacht.
3. Gebruiksnormen versus
verliesnormen
Gebruiksnormen
Na afloop van de A215-studie is geconcludeerd dat een verdere onderbouwing
van de werkelijke belasting van het
ondiepe grondwater in de toekomst noodzakelijk is voor een goede uitvoering van
het grondwaterbeschermingsbeleid. Door
het ministerie van VROM is aan IWACO,
in samenwerking met Kiwa, opdracht
verleend voor de studie 'Evaluatie provinciaal grondwaterbeschermingsbeleid;
Effectiviteit en milieurendement'
[IWACO/Kiwa, 1994]. Binnen deze studie
is voor het schatten van de stikstofbelasting van de bodem (binnen het
intrekgebied van een grondwaterwinning)
uitgegaan van gebruiksnormen, zoals die
zijn vastgelegd binnen het BGDM. In
deze normering wordt de maximaal toe te
dienen hoeveelheid dierlijke mest in de
vorm van fosfaat geregeld. Deze
algemene, generieke, regelgeving is
binnen de grondwaterbeschermingsgebieden aangescherpt. Hierbij is de
maximaal toe te dienen hoeveelheid mest
gelijk aan de (toenmalige) eindnorm van
het generieke beleid. Dit aangescherpte,
bijzondere, beleid loopt in dit geval dus
vooruit op het algemene beleid.
Uitgangspunt van het algemene beleid is
het realiseren van de Algemene MilieuKwaliteit (AMK, voor nitraat 50 mgN0 3 /l).
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Afb. 1-Eenvoorbeeldvoorde stikstofbelasting via
dierlijke mest opgrasland, zoalsgeregeldviadefosfaatgebrmksnormen binnenhetBGDM.(Hetexacte verloop
van decurves kan perprovincieverschillen en is
daarnaast afhankelijkvan deN/P-verhoudingvan
dierlijke mest).

Aft).2 -Eenvoorbeeldvoorde stikstofbelasting op
graslandvia deverliesnormen zoalsweergegeven in de
N-deskstudy.(De stikstofbelasting isuitgedrukt als
N-overschotvan debodem, nl.dierlijke mestgiftplus
kunstmestgiftplusatmosferische depositie minus
gewasopname).

In afbeelding 1is (voor grasland) aangegeven, dat er binnen de grondwaterbeschermingsgebieden gedurende een
beperkte periode sprake is van een
verminderde belasting ten opzichte van de
belasting buiten de grondwaterbeschermingsgebieden. De belastingscurves van
het generieke en bijzondere beleid
vertonen een convergerend verloop,
waarbij uiterlijk in het jaar 2000 geen
sprake meer zal zijn van verschillen in de
toegestane N-belasting uit dierlijke mest.

tot de kwaliteit van bijv. grond- en oppervlaktewater.

Met andere woorden, na het jaar 2000 zal
de maximale N-belasting 'beleidsmatig'
overal in Nederland op hetzelfde niveau
liggen.
Verliesnormen
Hoewel het BGDM ertoe geleid heeft dat
excessief hoge mestgift (met dierlijke
mest) niet meer is toegestaan, betekent dit
nog niet dat hiermee de AMK 'automatisch' wordt bereikt. Immers, de stikstofbelasting via dierlijke mest wordt
indirect (via fosfaat) geregeld. Bovendien
zijn aan het kunstmestgebruik geen beperkingen gesteld. De discussie die
momenteel gevoerd wordt gaat dan ook
niet uit van gebruiksnormen, maar van
verliesnormen. Hiermee wordt het Noverschot op de mineralenbalans van de
bodem bedoeld. In de N-desk study die is
uitgevoerd om inzicht te krijgen in de
grootte van deze N-overschotten, wordt
onderscheid gemaakt in het zgn. landbouwkundig overschot en het milieukundig overschot. Uitgangspunt van het
landbouwkundig overschot is een (economisch) optimale bedrijfsvoering, binnen
de wettelijke kaders. De, via het BGDM
afgenomen, dierlijke mestgift wordt dus
waar nodig gecompenseerd met een
kunstmestgift. Het milieukundig N-overschot betreft het overschot dat milieukundig acceptabel geacht wordt in relatie

In afbeelding 2 is voor grasland een
globale schatting gemaakt van de verliesnormen. Ongeacht of de schatting van de
overschotten helemaal correct is, is de
strekking van de afbeelding dat er, zeker
op korte termijn, geen sprake is van
'convergerende' N-overschotten voor
landbouwkundig respectievelijk milieukundig optimale landbouw. Er zal dus ook
in de (nabije?) toekomst een groot verschil bestaan tussen de belasting van het
grondwater met stikstof tussen beide
bedrijfsvoeringen.
4. Consequenties voor grondwaterkwaliteit en grondwaterbeschermingsbeleid
Consequentiesvoor de grondwaterkwaliteit
Het (geschematiseerde) verloop van
belastingscurves is met de door IWACO
ontwikkelde FLUNIT-methodiek [Van
den Brink etal., 1993a,b] doorvertaald
naar de belasting van een winning. Als
voorbeeld is gekozen voor een freatische
winning waarbij ruim 50% van het
onttrokken grondwater jonger is dan
40 jaar. Voor de verdeling van het grondgebruik binnen het intrekgebied is
gekozen voor een, bij freatische winningen
min of meer typische, verhouding van
circa 60% grasland, 25%bos, 10%
maïsland en 5% bouwland [IWACO/Kiwa,
1994]. De potentiële belasting 1 staat weergegeven in afbeelding 3.
Afbeelding 3 geeft het maximaal te
verwachten milieu-rendement, uitgaande
van de gebruiksnormen. Hieruit blijkt, dat
1
Nitraat kan door denitrificalie verdwijnen. Dit
kan echter aanleiding geven tol sulfaat en hardheidsproblemen (Van Bennekom; 1987, 1989). Om
deze reden is gekozen de ruwwaterkwaliteil met
nitraat uit te drukken als een potentiële belasting.

Afb. 3 - Depotentiële nitraatbelastingvan eenfreatische
winningvia degebruiksnormen, wanneerbinnen het
gehele intrekgebied respectievelijk 'generiek'en
'bijzonder'wordt uitgevoed.

een beperkte milieuwinst gedurende een
beperkte periode (via het bijzondere
beleid) ook bij het volledig beschermen
van het intrekgebied slechts tot een
betrekkelijk geringe verlaging van de
potentiële belasting van de winning leidt.
Slechts in uitzonderlijke gevallen, waarbij
vooral de historische belasting een belangrijke rol speelt, kan via het bijzondere
beleid een normoverschrijding voorkomen
worden die anders wel zou zijn opgetreden.
Echter, wanneer het bijzondere beleid
voortgezet wordt in de vorm van milieukundig optimale landbouw en het
generieke beleid wordt voortgezet in de
vorm van landbouwkundig optimale landbouw zijn de verschillen in de potentiële
belasting van een winning vele malen
groter en blijvend (zie afb. 4). Hierbij zal
Potentiëlebelastingfreatische winning

Afb. 4 - De potentiële nitraatbelastingvan eenfreatische
winningviadeverliesnormen, metbinnenhetgehele
intrekgebied respectievelijk een 'landbouwkundig
optimale'en 'milieukundig optimale'bedrijfsvoering.

in geval van de landbouwkundig optimale
landbouw de potentiële belasting de
drinkwaternorm ruim overschrijden,
terwijl in geval van de milieukundig
optimale landbouw de drinkwaternorm
gehaald wordt.
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de WML begeleid door de heren
ir. 11.J. A. Römgens en F.J. P. Scheepers.
Vanuit de WLZ is het onderzoek begeleid
door ir. L. L. M. Keltjens.
De experimenten met de praktijkinstallatie te Helden zijn uitgevoerd door de
machinisten van de WML, de kolomexperimenten en een gedeelte van de
modelberekeningen zijn uitgevoerd door
G. Galjaard en N. van Oorsouw in het
kader van hun afstuderen aan de Hogeschool Utrecht.
Dr. ir. M. M. Nederlof van Kivva heeft een
wezenlijke bijdrage geleverd aan uitbreiding van het model PHREEQE en de
interpretatie van de daarmee verkregen
resultaten.
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Consequentiesvoor het grondwaterbeschermingsbeleid
Uit de uitgevoerde N-desk study en de
vertaling van die bevindingen naar de
potentiële belasting van winningen, kan
opgemaakt worden dat het, zeker gezien
de grote verschillen in belasting, wel
degelijk zinvol is om grote(re) delen van
het intrekgebied van kwetsbare winningen
te beschermen. Het aangeven van de
delen van deze intrekgebieden die hiervoor het meest in aanmerking komen is
maatwerk, evenals het bepalen van de
maatregelen die het meest geëigend zijn
voor het reduceren van de belasting.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden
aan het stimuleren van milieukundig
optimale landbouw in die gebieden waar
het te verwachten milieu-rendement het
grootst is. Daarnaast is het gezien de grote
verschillen in de potentiële belasting
tussen de landbouwkundig en milieukundig optimale landbouw niet ondenkbaar dat een toekomstige normoverschrijding wellicht voorkomen kan
worden, hoewel ook hier de historische
belasting een belangrijke invloed op de
potentiële belasting uit kan oefenen.
Tenslotte kan opgemerkt worden, dat
door de grote 'milieuwinst', het niet alleen
voor provincies en waterleidingbedrijven
zinvol is om gebiedsgericht verliesnormen
vast te stellen, maar dat deze brongerichte
benadering ook goed aansluit bij de verbetering van de kwaliteit van andere
onderdelen van het ecosvsteem.

5. Conclusies
Uit de resultaten van de N-desk study en
de consequenties daarvan op de Nbelasting van winningen kan geconcludeerd worden dat reduceren van de
stikstofbelasting binnen delen van het
intrekgebied (bijvoorbeeld via stimuleringsbeleid) niet alleen zinvol, maar
afhankelijk van de lokale omstandigheden
zelfs noodzakelijk is. In aanvulling hierop
is de door de provincies voorgestane
aanpak voor de uitbreiding van het
beschermingsgebied naar grotere delen
van het intrekgebied zeker voor kwetsbare
winningen zeer wenselijk.
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