VoorbeschouwingAquatech 1994

Waterbeheer heeft behoefte aan ecologisch denkende minister

Het is alweer de vijftiende editie van
Aquatech die op 26 september in de
Amsterdamse RAI van start gaat. De internationale vakbeurs laat de jongste ontwikkelingen zien op het gebied van de watertechnologie. Daarnaast zijn er rond de
beurs vele symposia en congressen
georganiseerd, zodat de Aquatech-week
ideale mogelijkheden biedt voor de uitwisseling van kennis en ervaring.
Zonder twijfel zal er veel worden gespeculeerd over de koers van het waterbeheer
in de toekomst. Deze beschouwing neemt
daar alvast een voorschot op.
Integraal waterbeheer
Alle betrokkenen bij het waterbeheer
hebben zich het gedachtengoed van de
integrale aanpak, zoals voorgestaan in de
Derde Nota Waterhuishouding, goed
eigen gemaakt. In de Vierde Nota, die op
dit ogenblik wordt voorbereid, wordt nog
meer uitgegaan van de watersysteembenadering. Er zijn al diverse watersysteemverkenningen verschenen die een beeld
geven van de nieuwe aanpak. Kenmerkend is dat voor een bepaalde hydro/
geografische eenheid alle waterfuncties
worden geïnventariseerd en de verbanden
ertussen in kaart worden gebracht. Dat
biedt de mogelijkheid om de effecten van
keuzes aanschouwelijk te maken. Het gaat
dan om keuzes tussen de verschillende
functies, waar het vroeger ging om keuzes
tussen verschillende belangen, en dat is
een hoopgevende ontwikkeling.
Integraal milieubeheer
De manier waarop het integraal water-

beheer wordt opgepakt, leidt tot een
steeds verdergaande verbreding van dat
beheer. Dat is ook wel begrijpelijk: bij het
inventariseren van functies van het water
blijken er meestal veel meer functies
te zijn dan men dacht, en die moeten
allemaal in de afweging worden meegenomen. Het gaat om grondwater en
oppervlaktewater; om infiltratie en kwel;
om natuurherstel, -behoud en -ontwikkeling (en welk natuurdoeltype?); om
recreatie; om viswater; om landbouwkundig gebruik (en welk soort landbouw?); om vaarwegen; om afvoer van

verontreinigingen. Het gaat om planten,
dieren en mensen.
Omdat de verbanden veel verder reiken
dan alleen het water, is er veel te zeggen
voor een uitbreiding van het integraal
waterbeheer tot integraal milieubeheer.
Ecologisering
De ontwikkelingen in de ecologie hebben
bevruchtend gewerkt op de uitwerking
van het integraal waterbeheer. Milieu is
een vaag begrip; natuur is al iets concreter
maar wanneer in termen van ecosystemen
wordt gedacht, dan hebben we het over
een beschreven en functioneel samenhangende gemeenschap van planten en
dieren; daar kun je iets mee.
Ecologie is van oorsprong een begrip uit
de biologie. De laatste tijd zie je echter
een verbreding van het begrip: de term
'ecologisch denken' heeft weinig meer me
biologie te maken maar duidt vooral op
het vermogen in het denken verbanden
tussen alle levensvormen en alle natuurlijke hulpbronnen te leggen. De mens
maakt deel uit van een soort superecosysteem en is door zijn unieke vermogens
in staat daar invloed op uit te oefenen.
Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat die
invloed positiefis? Vele menselijke activiteiten zijn immers niet echt gericht op het
in stand houden van dat systeem en
zouden op termijn gemakkelijk kunnen
leiden tot een teloorgang.
Brundtland
In het rapport 'Our Common Future' uit
1987 wijst Gro Harlem Brundtland op de
noodzaak zorgvuldiger met de natuurlijke
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economisch belang het ecologisch belang
meegenomen moeten worden.

lulpbronnen om te springen. We mogen
;r wel van gebruiken, maar moeten ervoor
morgen dat het niet op raakt. Uitgangspunt
noet zijn, dat toekomstige generaties óók
uinnen beschikken over natuurlijke
oronnen.
Dat houdt in, dat we eindige bronnen
noeten sparen en moeten zoeken naar
oneindige bronnen. Geen olie, gas en
»teenkool maar zonne-energie, windenergie, waterkracht.
Dok wijst zij erop, dat ecologie en ecolomie met elkaar in evenwicht moeten
cijn. De economische ontwikkeling mag
liet ten koste gaan van de natuur. Maar
:venmin mag een al te uitbundige natuurontwikkeling ('Heel Europa Tropisch
Regenwoud!') een gezonde economische
ontwikkeling in de weg staan.
Waarden en normen
De consequentie van het Hrundtlandrapoort zou moeten zijn een herijking van
onze waarden en normen. Naast economische groei zouden herstel, behoud en
ontwikkeling van ecologische waarden in
ons beleid een plaats moeten hebben,
^u zijn waarden erg abstract en boveniien cultuur- en zelfs persoonsgebonden.
Normen kunnen we echter met z'n allen
/aststellen, bijvoorbeeld in KU-verband.
Dat doen we ook al geruime tijd, maar dat
;aat niet altijd even goed.
decent hebben de landbouwministers van
ie EU zich uitgesproken over de zogeïaamde Harmonisatierichtlijn. Op basis
mn 'uniform principles' moeten lidstaten
oestrijdingsmiddelen die in één van de
idstaten zijn toegelaten binnen hun

grenzen dulden. Uitgangspunt is de
humane toxiciteit van een middel.
Dat is natuurlijk schandalig! De meeste
bestrijdingsmiddelen vormen immers een
bedreiging voor water- en bodemorganismen, zo bleek weer eens uit recent
onderzoek van het RIVM.
Om de door Brundtland uitgezette lijn vast
te houden is het noodzakelijk de EU-normering te ecologiseren. Dat houdt onder
meer in, dat de toelating van bestrijdingsmiddelen wordt getoetst aan ecotoxicologische normen.
In de EU-richtlijnen zou steeds naast het

Economie en ecologie
Wanneer we economische groei en ecologische ontwikkeling als twee tegenpolen
beschouwen, dan wordt het lastig om tot
een systeem van waarden en normen te
komen dat beide recht doet. Het is daarom
beter om beide begrippen als onderdeel
van één geheel te bezien. Dat is ook wel
gerechtvaardigd. Tomeloze economische
groei leidt tot uitputting van onze hulpbronnen en op termijn de teloorgang van
onze beschaving. Het overal terugbrengen
van niet door mensen beïnvloede natuur
leidt natuurlijk ook tot het verdwijnen van
de mens.
Maar hoe breng je die twee begrippen,
ecologie en economie, nu samen?
Een schijnoplossing werd aangedragen
door het thans demissionaire kabinet
Lubbers-III. Het ging om ecologisering
van de belasting. Naast kapitaal en arbeid
zou milieu een derde grondslag worden
voor de belastingen. Milieubedreigende
activiteiten zouden belast moeten worden:
bestrijdingsmiddelen, mest, afval en
grondwater, zo hadden de betrokken
ministers bedacht. Dat de winning van
grondwater en de verwerking van afvalstoffen op zichzelf niet milieubelastend
zijn, was voor het kabinet (en de Tweede
Kamer) geen reden het wetje in te trekken
of tegen te houden. Wel werden de notoir
milieubelastende elementen bestrijdingsmiddelen en mest al heel snel uit het
wetsvoorstel geschrapt; het leverde te
weinig op.
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Zo blijkt zelfs bij ecologisering de economie te prevaleren.
Echte ecologisering
Wanneer we de zaak werkelijk goed
willen aanpakken, dan moeten we ervoor
zorgen dat alle milieukosten in produktprijzen terugkomen. De kosten van
bestrijdingsmiddelen (inclusief de kosten
van verwijdering bij de waterzuivering en
de kosten van herstel van aquatische ecosystemen) moeten worden verwerkt in de
prijs van het produkt. Dat daarmee de
bespoten aardappel duurder wordt dan de
onbespoten aardappel is mooi meegenomen. De kosten van de milieubelasting bij
de produktie en in de eindfase van een
produkt, de verwerking als afval, kunnen
worden verwerkt in de aanschafprijs. Zo is
bijvoorbeeld voor leidingmaterialen een
veel betere afweging mogelijk.
Kringlopen
Het is lastig vast te stellen wat nu precies
de milieukosten van ons handelen zijn.
Als we een bespoten aardappel kopen,
realiseren we ons niet steeds, dat we
daarmee tevens de milieukosten zouden
moeten opbrengen van het tropisch-hardhouten bureaublad van de BASF-directeur. Daarom is het handig om een richtsnoer te hebben. Zo'n richtsnoer vormen
de kringloop en de stofbalans. We zouden
in ons handelen steeds voor ogen moeten
houden dat we ingrijpen in kringlopen.
De gevolgen daarvan verderop in zo'n
kringloop moeten in de prijs van ons handelen (en dus de prijs van ons produkt)
tot uitdrukking komen.

Het bouwen van een dam bovenstrooms
voor irrigatie en een hogere landbouwproduktie ter plekke, zou wel eens onrendabel kunnen zijn als de verdrogingsschade benedenstrooms in de produktprijs
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wordt verdisconteerd. Het lozen van zout
op de Rijn zou weleens onrendabel
kunnen zijn als de maatschappelijke
schade (extra investeringen in zuivering
en ontharding) benedenstrooms in de
prijs van de kunstmest werd verwerkt.
Schalen
Op iedere schaal waarop we kijken is
sprake van kringlopen. De mechanismen
verschillen per schaal niet wezenlijk.
Wanneer in de straat voor ons huis een
hoofdleiding gesprongen is, zitten we in
huis met een watertekort en op straat met
wateroverlast. Wanneer in de rivier een
dam gelegd wordt, zitten we bovenstrooms met veel water, en benedenstrooms met tekorten. Op welke schaal we
ook kijken: ingrepen in de waterkringloop
kunnen ernstige gevolgen met zich meebrengen verderop in die kringloop.
Hetzelfde geldt voor stoffen. Neem bijvoorbeeld voedingsstoffen. Als er teveel
nutriënten in het oppervlaktewater zitten,
is er bij aanhoudend warm weer kans op
uitbundige (blauw-)algenbloei. Die algen
zijn bij warm weer extra actief en vermenigvuldigen zich snel. Maar als er niets
te eten is, loopt hun tomeloze expansiedrang stuk op het voedseltekort en is er
weinig aan de hand. De ANWB geeft de
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Beleidsmedewerkers van rijk, provincies
en gemeenten realiseren zich al lang dat
het belang dat zij dienen een stuk verderreikt dan de economie. En ook politici
kijken gelukkig verder dan één kabinetsperiode. Maar nog te vaak prevaleren bij
de beleidsbepaling eenzijdige, sectorale
economische belangen. Het is jammer te
zien dat in EU-verband nog vrijwel uitsluitend economische overwegingen
invloed hebben. Daar ligt een schone taak
voor het nieuwe Europarlement.

™S
schuld van de algenbloei aan de boeren,
die vervolgens 'Koning Asfalt' verwijten
'over de rug van de boeren van z'n eigen
slechte imago af te willen komen'.
De schuld ligt natuurlijk niet bij de
landbouwers maar eerder bij het landbouwsysteem en bij de afnemers van
landbouwprodukten.
Als er twee bakkers in het dorp zijn en de
ene wordt gesubsidieerd en de andere
niet, dan gaat die andere failliet. Als er
zowel in de westerse wereld als in de
derde-wereldlanden een grote voedselproduktie is en de EU-produktie wordt
gesubsidieerd dan gaat de derde-wereldproduktie failliet. We kunnen via minister
Pronk steun geven. We kunnen proberen
onze verboden bestrijdingsmiddelen naar
de derde wereld af te zetten, maar een
faillissement is onontkoombaar.
Wanneer we daarentegen de milieukosten
van onze westerse intensieve produktie
zouden vergelijken met de milieukosten
van de extensieve produktie in andere
landen, dan zou de derde wereld vermoedelijk concurrerend zijn. EU-subsidies
voor landbouw zijn uit ecologisch oogpunt
contraproduktief.
Waterbeheer
Terug naar het waterbeheer. Een integrale

benadering is nodig. We moeten ook
verder kijken dan alleen het water, maar
ook bodem en lucht erbij betrekken.
Het gaat om planten, dieren en mensen.
Kn om ambtenaren en politici.

Minister
Rond het verschijnen van dit blad is er
mogelijk meer bekend over het beoogde
paarse kabinet. Hoe de verdeling ook
komt te liggen, er zou in het nieuwe
kabinet één minister moeten komen voor
het water. Liever nog één minister die het
milieu in z'n portefeuille heeft inclusief
water. Nóg liever een minister die zowel
economie als ecologie beheert. Gezien het
belang van dat ministerie zou deze
minister eigenlijk minister-president
moeten zijn. Dan zou ook een volgende
internationale ministersconferentie over
de waterproblematiek mogelijk wat meer
concrete vruchten afwerpen.
Maar laten we onze wensen bescheiden
houden: één waterminister. Het kan ons
niet schelen van welke partij, als het maar
een 'ecologisch denkend mens' is.
Ter voorbereiding op zijn of haar ambtsvervulling zou een bezoek aan Aquatech
heel nuttig zijn. Alle vanzelfsprekendheid
rond het waterbeheer wordt immers
met één rondgang over die beurs weggenomen.
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