V.f4i!fllL4ll.
BEHEERSPLAN VOOR DE RIJKSWATEREN 1997-2000

Zorgvoorschoon water
envoldoende drinkwater blijft
Rijkswaterstaat heeft lietdefinitieveBeheersplanvoordeRijkswateren 1997-zooogepresenteerd. HetligtinmiddelsbijdeTweedeKamer.
Dezog voorschoonoppervlaktewateren voldoendedrinkwater blijft deaandachtvragen.
Steedsvakerzijndelandbouw,debouw(materialen], hetscheepvaartverkeerendehuishoudensverantwoordelijk voorverontreiniging van
hetwater.
Lozingen vanstedelijk afvalwater en
verontreinigende stoffen uit de landbouw
zijn degrootsteproblemen voordekleine
regionale wateren.Dewaterkwaliteit vande
rijkswateren wordt behalvedoordevervuilingbovenstroomsvandeRijn, Maasen
Scheldeendeafwateringen vande regionale
wateren,ooknegatiefbeïnvloed door lozingenvan afvalwater doordeindustrie,de
scheepvaart envervuilingviade atmosfeer,
vooreendeelveroorzaakt door het verkeer.
Demeestegrote industriële lozingen in het
Rijnstroomgebied zijn inmiddels gesaneerd.
Delandbouw vormt debelangrijkste bron
vannutriënten in het water.Het nieuwe
mest-enammoniakbeleid halveertweliswaardeverliezen van meststoffen, maar
haalt daarmeeniet debeoogdereductievan
70procent voorstikstofen75procent voor
fosfaat tenopzichtevan 1985.
Deafname vandeemissiesvanzware
metalen stabiliseert.Doordeeconomische
groeineemt hetaantaldiffuse bronnen toe.
Dit wordt slechtsgedeeltelijk gecompenseerddoor maatregelen.Corrosievanbouwmaterialen enuitlogingvan aangroeiwerendeverven indescheepvaart, vormen in2000
degrootstebronnen vankoper,zink enlood.
Degrootstebron vancadmium en kwik in
het water ligtbij enkele industriële lozingen.Voorcadmium lijkt de landelijke
reductiedoelstelling inzicht tekomen,
medeomdat afspraken overdevermindering vandelozingen zijn vastgelegd inde
lozingsvergunningen. Voorkwik isdit niet
waarschijnlijk.
Voordepolycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)ligteen aanzienlijke
emissiereductie in het verschiet doordevervanging vanscheepsteer inde binnenvaart.

Gecreotoseerd hout wordt inde waterbouw
niet meer toegepast.Doorvervangingvan
onder andereoeverbeschoeiingenzalde
emissieverder dalen.
Voorbestrijdingsmiddelen iseenemissiereductie vanruim 70procent bereikt.
Voordeinsecticiden enherbiciden die
juist zeerschadelijk voor warerorganismen
zijn, isechter nognauwelijks een verbeteringwaar te nemen.

grond vandeWetVerontreiniging Oppervlaktewater beschikbaaris.
Dehandhaving vanhet Scheepsafvalstoffenverdrag indebinnenvaart zalworden
versterkt,insamenwerking met andere
handhavende en toezichthoudende organisaties waaronder depolitie.Binnenkort verschijnt het tweedemilieubeleidsplan voor
descheepvaart, dat zichzowelopdezeevaart
alsbinnenvaart richt.Het afgiftegedrag van
milieu-onvriendelijke stoffen kan nog
steedsbeter.Rijkswaterstaat gaat eenplan
presenteren omdieverberering teversnellen.Voordeafgifte van huishoudelijk afvalwater vanpassagiersschepen komen in ieder
gevalsnelbetere voorzieningen.

Baggerdepots
Eindditjaar kan het baggerspeciedepot
IJsseloogin het Ketelmeer ingebruikgenomen worden.Hiergaatzo'n 20miljoen
kubiekemeter sterkverontreinigde bagger
uit derijkswateren heen.Dezebagger iszo
vervuilddat hergebruik onmogelijk isen

Aanlegvan haba^gerdepotIJsseloogmhetKetelmeer

Nieuwe maatregelen
Vanwegedeinvloed vanregionaal water
opdekwaliteitvanderijkswateren zal
Rijkswaterstaat meer mensen en middelen
gaan inzetten omprojecten in samenwerkingmet regionaleoverheden te beginnen
en uit tevoeren.Deprioriteit ligt bijde
landbouw, debouwmaterialen endescheepvaart.Naar schatting ishiervoor structureel
minstens tien procent vandecapaciteit
nodigdievoordevergunningverlening op

gecontroleerde stort ineenafgesloten depot
deenigemogelijkheid vormt.Deaanlegvan
een tweededepot in het Hollandsch Diepis
dooreen beslissingvandeRaad vanStatein
december 19516vertraagd.DeRaad vanState
wileersteenaanvaardbaar alternatiefin de
zuidelijke rand van het benedenrivierengebiedzien uitgewerkt.Verwacht wordt datde
aanlegvaneendepot inhet Hollandsch
Diepnietvoor2000zalkunnen beginnen, f
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