MILIEU- EN NATUURBALANS

dezogehetengewenstegrond- en oppervlaktewatersituatie moet zijn gerealiseerd.
Deinventarisatie vanditjaar levertop
dat in totaal 595.000hectareverdrogingsverschijnselen vertoont, waarvan circa273.000
hectaremet hoofdfunctie natuur encirca
322.000hectare met denevenfunctie natuur.
Voorongeveer 140.000hectarezijn verdrogingsprojecten uitgevoerd ofin uitvoering.
Deverdrogingsdoelstellingvoor hetjaar
2000(afname vanhet verdroogdeareaal met
150.000hectare) komt hiermee in zicht.
Geletopdevaak langedoorlooptijd vande
projecten zalde2000-doclstellingindatjaar
nogniet zijn gerealiseerd.Voor 128.000hectarezijn nogprojecten in voorbereiding.
Volledighydrologisch herstel trad opbij
circa 10.000hectare.
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Verbeteringwaterkwaliteit vordert(te)
langzaam
Dekwaliteitvanhetoppervlaktewater isvorig
jaar overhetalgemeenverbeterd.Deconcentratiefosforenzwaremetalen inlietwaterdaalde
verder,maartochwerdendekwaliteitsdoelen
nog nietgchaald. Hetgrondwatcrvoldoetop
groteschaal nietaan deEU-iutraatrichtlijiien
andere kwaliteitsnormen. Inhetgrondwater
komentehogeconcentratiesstikstofenfosfor
voor.TweepuntenuitdeMilieubalans518 die
hetRijksinstituut voorVolksgezondheiden
Milieu (RIVM)deweekvoorPrinsjesdag uitbracht.DeNatuurbalans,diedezeweekvoor
heteerstwerduitgebracht,staatgeheel inhet
tekenvan water.

dingsstoffen indewaterbodems en vanuit
delandbouw.Desaneringvan verontreinigdewaterbodems stoktnogsteeds,onder
meer vanwegeeengebrekaan afzet- enverwerkingsmogelijkheden.

Het areaalverdroogd gebied bedraagt op
basisvandeinventarisatie vandit voorjaar
595.000hectare.Dedoelstelling voor hetjaar

ThemavandeNatuurbalaiiS98:beschikbaarheidvanvoldoende^oedwater

DeMilieubalans isdejaarlijks terugkerende balans vanactuele ontwikkelingen in
milieudruk (emissiesen afval) en milieukwaliteit (water,bodem enlucht) tegende
achtergrond vanhet gevoerde milieubeleid
en maatschappelijke ontwikkelingen.De
Milieubalans98isdevierdebalans diede
RIVMuitbracht.Dit instituut brengt dit
jaar ooksamen met deDienst LandbouwkundigOnderzoek, voor het eerst,de
Natuurbalans uit. Dezegeeft een evaluatie
vanhet natuurbeleid en komt vanafnu
eveneensjaarlijks uit.
IndeNatuurbalans 98staat debeschikbaarheid vanvoldoendegoedwater centraal.
Evenals indeMilieubalans98gevende cijfers van het afgelopenjaar aandatdefosfaatconcentraties inderivieren blijven
dalen,maar dat de kwaliteitsdoelstelling
niet wordt bereikt.Voorstikstofisde tendenszoalshij alenkelejaren is;deconcentraties dalen slechts licht.Het zuurstofgehalte indeRijn verbeterde sterken ligt nu
opeen niveau met minima van rond de7à 8
mgzuurstofper liter.Tijdens de60-eren70erjaren, toendewaterkwaliteit tot nu toeop
zijn slechtst was,zatersomsmaar 2à3mg
zuurstofper liter indeRijn. IndeMaasvertoont hetzuurstofgehalte nogsteedseen
dalende trend met in het afgelopen jaar
dezelfde lagegehalten alsin deRijn 30jaar
geleden.
Eenverbetering vande waterkwaliteit
wordt beperkt doordenalevering vanvoe-

Het uiteindelijke doelvandeverdrogingsbestrijding ishetecologisch herstel in
deverdroogdegebieden.Hierover valt nog
weinigtezeggen,omdat ecologisch herstel
naijlt tenopzichte vanhet hydrologisch

Verdroging
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2000komt inzicht, maarzalnogniet in dat
jaar gerealiseerd worden.Het beleidis
gerichtopeen afname van het verdroogde
areaal met 25procent in2000enmet40procent in 2010, beideten opzichte vandesituatiein 1985. Omdatdesituatie in 1985achterafnietgoed bekend bleektezijn, isinde
Evaluatienota Wateruit 1994gesteld datde
afname vanhet verdroogde areaalzalwordengetoetst aandesituatie in 1994. Toen
werdeenareaal vancirca600.000hectareals
verdroogd aangemerkt. Indepraktijk betekent dit dat in 2000incirca 150.000hectare

herstel.Daarnaast isvaaksprake vaneen
combinatie vanproblemen: verdroging,vermestingenverzuring.Totslot ontbreekt
eenadequaat monitoringsysteem, waarmee
dematevan herstel kan worden gevolgd.

Fosfaat en stikstof
Voorfosfaat isdedoelstellingvoor her
verwijderingsrendement van rioolwaterzuiveringsinstallaties (75 procent in 2005)in
1995algehaald.Voorstikstofechter ishet
verwijderingsrendement vorigjaar nauwelijks toegenomen enbedroeg59procent.
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Ookhiergeldt eendoelstelling van 75 procentin2005.Regionale doelstellingen
beogen dienorm eerder tehalen.Datdit
niet lukt,heeft vooral temaken mettechnischeen planologische problemen.
Deemissies vanfosfaat en stikstofnaar
water dalen sinds 1985. Dehoeveelheden die
viaderivieren vanuit Duitsland enBelgië
binnenkomen, vertonen eennogalwisselend beeld,afhankelijk vandeafvoer.De
geslaagde terugdringing vande fosfaatemissiesheeft ertoegeleiddatde concentraties
van totaal-fosfaat inmiddels inalle wateren
aanzienlijk zijn gedaald,hetminst inde
Maas.Demeesteconcentraties liggen echter
nogvrij verbovenhetmaximaal toelaatbaar
risico-niveau.Alleendeconcentratie fosfaat
inhetIJsselmeer ligtdaarnuonder.Deweinigsuccesvolle reductie van stikstofemmissieskomt terugindegeringedaling vande
totaal-stikstofconcentratie. Gedurendede
laatste vierjaar ishet aantal locaties waarop
overschrijding vandegrenswaarde voor
totaal-stikstofen totaal-fosfaat optrad nog

niet afgenomen.
Deconcentratie totaal-fosfaat isvoorhet
zoetewater inNederland meestal debelangrijkste effectbcpalende eutrofiëringsfactor.
Indeperiode 1980-1996daalden deconcentraties van totaal-fosfaat inmerenenplassenindezomer met 50procentendievan
totaal-stikstofmet ruim 20 procent.In
ongeveer 70 procent vandemeren enplassen isdesituatie verbeterd;inruim 10 procent trad echtereenverslechteringop.

Zware metalen
Ondanks aanzienlijke emissiereducties
dalen deconcentraties zware metalen, PAK
enPCB'sinhetzoeteoppervlaktewater maar
heellicht.Indewaterbodem nemen zetoe.
Degrens-enstreefwaarden worden nog
steedsfrequent overschreden.Verdereemissiedaling zalvolgenshetRIVMpasveellater
tot eenverbetering vandebodem-en
grondwaterkwaliteit leiden,doordat zware
metalen sterkaandebodem hechten.
Deconcentraties inhetoppervlaktewa-

Waterbodemkwaliteitvanrijkswateren:(klasse 0:onderdestreefwaarde,vrijteverspreiden; kla5se1:onderde^renswaardc,verspreidenondervoorbehoud; klasse z:onderdetoetsingswaarde,verspreidingonderstriktevoorwaarden;
klasse3:onderdeinterventiewaarde,venverkeno/storten; klasse4: boven deinterventiewaarde,verwerkeno/storten,
sanering overwegen).

Waterbodems rijkswateren (deelgebieden)
Waterbodemklassen
I Klasse0(verwaarloosbaar risico;
J Klasse 1 (verwaarloosbaar risico)
J Klasse2(maximaaltoelaatbaar
risico)
I Klasse3(ernstigrisico
I Klasse4(ernstigrisico)
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terdalen nog maar weinig.Dit wordt vooral
veroorzaakt doordegrote invloed van buitenlandse emissiesdiededaling vande
Nederlandse emissiesdeels tenietdoet.Op
ruim 95 procent vandemeetlocaties worden
grenswaardenoverschreden.Vooral koper,
nikkelenzink overschrijden bovendiende
maximaal toelaatbare risiconiveaus.
Inhetoppervlaktewateren zitten ook
nogsteedsveelteveel PAK enPCB's.Deze
stoffen ovetschtijden degrenswaarden voor
waterbodems fors.Debaggerspecieuitdergelijke wateren valtdaarmee tenminstein
klasse2.

Waterbodems
Inderijkswareren bevinden zich meer
dan200verontreinigde locatieswaarde
interventiewaarde wordt overschreden (klasse4)ensanering ofverwerking moet wordenoverwogen.Over heralgemeenzijnde
waterbodems van rijkswateten aanzienlijk
meer vervuild dan dievanregionalewateren.Slechtseen beperkt aantal locatiesistot
nu toegesaneetd.Ditkomt hoofdzakelijk
omdat destortcapaciteit onvoldoendeis.
Ootsptonkclijk zouden in 1995altweegrote
depots (inhetKetelmeer enhetHollandsen
Diep)gereed zijn.Welzijn langsdegrote
rivieren enkele kleineredepots ingericht
voordeberging vansaneringsspecie die vrijkomtbij dewerkzaamheden inhetkader
vandeDeltawetgrore rivieren.
Hetgebrek aanstort-enverwerkingscapacireit éndehogekosten hebben ookgeleid
tot veelachterstalligonderhoud vande
gemeentelijke watergangen. Omdeachterstand inhetonderhoudsbaggerwerk tekunnen inlopen,zaldekomende tienjaarin
totaal 23 miljoen kubiekemeter baggerspecieverwijderd moeten worden,waarvan9,4
miljoen kubieke meter klasse 3en 4.Dekostenhiervan overschrijden echter degemeentelijke budgetten opgroteschaal, f

