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O P E N I N G V A N L A A T S T E D O O R UKR

G E S U B S I D I E E R D E AWZI

Kwaliteitvan
rijkswateren is (nog
onvoldoende] verbeterd

hoedezezijn aan tetonen.
Ookdevraagwaardevervuiling
vandaan komt moet beantwootd worden.
Uitonderzoek blijkt dat eenbelangtijk deel
vanemissies afkomstig isvanbovenstroomsewaterbeheerders.VolgensDeVries
zijn deNederlandse partijen, bijvoorbeeld
landbouw en industrie,aldruk bezigmet
hetverminderen vanhun uitstoot.Toch
zoudenbeidengoedmoeten nadenken over
fundamentele veranderingen, waarbij meer
wordtgekeken naar het verminderen vande
productievanvervuilingdan naarde
bestrijding vanvervuiling.

DeheerDirkzwager vanhet Rijksinstituut voorIntegraalZoetwaterbeheer en
Afvalwaterbehandeling (RIZA)keekterugop
het ontstaan endegeschiedenis vandeUKR.
Deregelingzouoorspronkelijk alin1985
worden beëindigd, maar werdeen aantal
malen verlengdengewijzigd. In 1992werd
delaatstewijziging doorgevoerd, diehet
eindevoorderegeling betekende.Overigens
memoreetde Dirkzwager aan het feit datde
UKRdoorontvangers vanUKR-subsidieook
weleen 'sigaat uit eigendoos'werd
genoemd.Bedrijven bijvoorbeeld moesten
eersteenheffing betalen omdezelater
(gedeeltelijk) alssubsidieterug te krijgen.
Opdit moment zijn 195vandedecirca695
communale en industriële zuiveringsinrichtingen inNederland met subsidievande
UKRtotstand gekomen.Dirkzwager besloot
met deconstatering dat deUKReensuccesvolinstrument wasbij desaneringvan
rijkswateren, diehem persoonlijk veel
voldoeningheeft gebracht.

Voorzitter BoevevanhetZuiveringsschap Hollandse Eilanden enWaarden
(ZHEWJgafaandathetwatersysteem ende
waterketen elkaar beïnvloeden.Volgens hem
zijn alleen wetten en regelsniet voldoende
omdewaterketen testuren.Deoverheid
moet hierineenregisserende taak krijgen.
Om in detoekomst vanuit deketen flexibel

Dedirecteurvandehoofdafdeling Water
vanRijkswaterstaat directieZuid-Holland,
P.Schwartz,steldedevraagofwaterbeheer
eenkwestievanroutineisgeworden.Derijkswaterenzijn immersschonergeworden,en
eenvoortzettingvandeUKRwerdnietnodig
geacht.Schwartzsteldehetpubliekdevraag
wievandeaanwezigen dachtdat nu stoffen

Indeafgelopen30jaar iseen belangrijkestapvoorwaartsgemaaktophetgebied vandewaterkwaliteit.Eenbelangrijke/actorhierbijwasdeuitkeringsregeling bestrijding verontreiniging rijkswateren
[UKR],eenregeling dievanaf1973 ongeveer2,5miljardgulden bijdroeg aanonderanderede bouw
van195waterzuiveringsinstallaties.Deregeling bestaatnietmeer.Tijdenshetsymposium 'Watermanagement,stureno/gestuurdworden'vanhetZuiveringsschap HollandseEilandenen Waarden
enRijkswaterstaat directieZuid-Holland op11 meij.l. werddelaatste afvalwaterzuiveringsinstallatiedienog[medejgejinancierd werduitdeUKRojjicicelgeopend:AWZIVianen.
DatdeUKRisafgeschaft, betekent nog
nietdatalleverontreinigingvan rijkswateren verdwenen is.Vooraldeaanpakvan
diffuse verontreiniging (zwaremetalen en
voedingsstoffen), diebuiten deawzi'sende
rioleringomin hetwaterterechtkomt,zal
indetoekomst prioriteit moeten krijgen.
Staatssecretaris MoniquedeVriesvan
VerkeerenWaterstaat gafaandat vervuiling
doorlandbouw, verkeer,scheepvaartende
bouw lastigaan tepakken is.Daardoor blijft
dekwaliteit vanwater enwaterbodems op
veelplaatsen onder demaat.Volgensde
staatssecretaris wordt het tijd omna30jaar
Wetverontreiniging oppervlaktewater de
doelstellingen opnieuw tebekijken.DeVries
vindt het ideaalom voorallegebieden
verbetering vandewaterkwaliteit natestreven,maar niet realistisch.Zijpleitvoor het
met voorrangbehandelen vanecologisch
kwetsbarewateren.Bovendien moet geïnvesteerd wordeninkennisophetgebiedvan
wat eraanvervuilende stoffen circuleert en

tekunnen inspelen opeisendiehet watersysteem stelt aan bijvoorbeeld afvalwaterzuivering,vindt Boeveeenaantal ontwikkelingen noodzakelijk: (verdere) samenwerkingbinnen deketen,ontwikkeling van
nieuwe technologie endeontwikkeling van
efficiëntere bedrijfsprocessen en levering
vanproducten tegen marktconforme condities.Maar het belangrijkste volgensBoeveis
dat deinbrengvandeoverheid binnen de
waterketen gehandhaafd blijft.

Desprekerstijdenshetsymposium,v.l.n.r.deherenDirkzwager(RIZA),VanderSar(provincieZuid-Holland),Boeve(ZHEW)enSchwartz(RijkswaterstaatZuid-Holland).
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StaatssecretarisMoniquedeVries:"Ecologischkwetsbarewaterenmetvoorrangbehandelen".
inhetmilieuterechtkomen waarvanover
tienoftwintigjaar blijktdatdezerampzalige
effecten hebbenopdenatuur.Eengroot
gedeeltevandeaanwezigen achttedezekans
inderdaadaanwezig.OoksteldeSchwartzde
vraagofweonsblind moetenstarenophet
feit datwedevervuilingrond hetniveauvan
hetMaximaalToelaatbaarRisicowetente
houden.Datbetekentdat95procentvan
levendeorganismen inhetwatergeen
schadelijkegevolgenondervinden vande
aanwezigevervuiling.Maardat betekentook
datvijfprocent wélschadeondervindt.
Schwartzweesookophetfeitdat indevierde
Notawatethuishoudingwordtverwachtdat
deverontreiniging,najaren vandaling,door
eengroeiendebevolkingen toenemende
welvaartopeenbapaald niveauzal blijven
hangen.Omdeverontreinigingdanverder
tetugtedringen iseentrendbreuk noodzakelijk.VolgensSchwartzligtingebiedsgerichte
samenwerkingmetallebetrokken instanties
desleutelomdezetrendbreuk tebereiken.
Bovendienvindt hijdat niet'depolitiek'aan

Hetsymposiumvondplaatsopeenboot.

zetis,maardewaterbeheerdersendemaatschappelijke actoren.
DeheerL. vanderSar,gedeputeerde
watervandeprovincieZuid-Holland, onderstreeptehet belangvancoalitiesom waterverontreiniging terug tedringen.In het
nieuweprovinciale beleidsplan Milieu en
Waterwildeprovincievooral verontreinigingvoorkomen,maardaarbij is(regionale]
samenwerking noodzakelijk. Aandehand
vandetotstandkomingvanhet beleidsplan
concludeerdeVanderSardat waterproblematieksteedsmeereenintegraal karakter
heeft. Datbetekent dat partners aangesproken moeten (kunnen) worden ophet niet
nakomen vanafspraken. Ookstteeft de
provincieZuid-Holland naareen versterking
vandepositievande waterschappen.
Demiddag werdafgesloten meteen
discussietussendeherenBoeve,Dirkzwager,
SchwartzenVanderSarenhet aanwezige
publiek.Dediscussie,dieonder leiding
stond vandagvoorzitterJ.Heijkoop, oud-lid
vanGedeputeerdeStatenZuid-Holland met
water inzijn portefeuille enoud-lid van het
dagelijks bestuur vanZHEW,begonmetde
stellingen dieSchwartz alhad aangehaald.
Overdeeerstestelling,dat niet depolitiek
aanzetis,maatdewaterbeheerders en maatschappelijke actoren,werd behoorlijk gediscussieerd doordeaanwezigen. Detweede
stelling,dat denoodzakelijke trendbreuk in
deontwikkeling vandewaterkwaliteit alleen
tebereiken ismetgebiedsgerichte coalities,
werddoor iedereen ondersteund.
Tijdens dediscussiekeerdehetonderwerp'privatisering'regelmatigterug.Hoewel
veelaanwezigen vondendater marktconform
enefficiè'nt(er) gewerktmoetworden,kon
privatiseringvandedrinkwatersector en
afvalwaterzuivering opniemands onvoorwaardelijke steunrekenen.*"
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Erosiebestrijding in
zuid-Limburg
Allezuid-Limburgsegemeenten, lierwaterschap
RoerenOvermaas,deLimburgseLand-enTumbouwbond(LLTB),hetProductschapvoorde
Akkerbouw,drieiandbouwinrichtingscommisstes
endeprovincieLimburghebbeneenovereenkomst
getekendomdeerosieopongeveer350plaatsenin
zuid-Limburgte^ente^aan.
Deafgelopenjaren heeft Zuid-Limbutg
veelwater-enmodderoverlast meegemaakt.
Ondanks deaanlegvan tientallen regenwaterbuffers engebruik van erosieverminderende teeltsystemen blijft dezeovetlast
bestaan.Voorongeveer 100locatieshangt de
overlast samen met knelpunten inde afwateringvanwegenofhet rioleringsstelsel.De
aanpak hiervan gaat ongeveer 35miljoen
gulden kosten.Opandereplekkengaat het
vooralomafspoeling vanwegenenen
akkers.
Volgensdeovereenkomst zullen alle
partijen zichinzetten omde knelpunten
vóór2005 aan tepakken.Voordeaanpakvan
complexeknelpunten stellendegemeenten
plannen op.Degrasbermen langs wegen
zulleninstand worden gehouden enwaar
nodighersteld. Het waterschap Roeren
Overmaas legt 'waterremmende landschapselementen' aan inaanvullingopderegenwaterbuffers.
Naast hetaanpakken vandehuidige
problemen wordtgeprobeerd nieuwe knelpunten tevootkomen.Eénvande manieren
daartoeishetstellenvanvoorwaarden aan
hetomzetten vangrasland in bouwland.
Grasland houdt grond betervastdan akkerland.Vanafeind ditjaar magbinnen een
zonevan 100meter rond bebouwing geen
grasland meer omgezetworden.Inerosiegevoeligedelen magditsowiesoniet meer
gebeuren alsgeenerosiebesrrijdende maatregelen wordengenomen.DeLLTB zalde
maatregelen meehelpen uitvoeren door het
opstellen vanerosieplannen per landbouwbedrijf f
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