Symposium 'Destrijdom water'

Effectief anti-verdrogingsbeleid staat ofvalt met geld en de praktische
toepassing van kennis

Al eeuwenlang hebben de Nederlanders
tegen het water gevochten. Vroeger, om te
voorkomen dat ons lage land overspoeld
zou worden door de zee, nu tegen de
verlaging van de grondwaterstand. Hoe
waterrijk Nederland ook lijkt; door grote
ingrepen in de waterhuishouding raakt
ons land in toenemende mate verdroogd.
De overheid ziet de ernst van dit
probleem in. In de Evaluatienota Water is
het beleid erop gericht het verdroogde
areaal voor 2000 te reduceren met 25%.
Daarvoor is het noodzakelijk dat overheid,
water- en zuiveringsschappen, industrie,
landbouwers en waterleidingbedrijven elk
evenredig hun steentje bijdragen aan de
strijd tegen de verdroging. En dat is
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Tijdens
het symposium 'De strijd om water' dat
werd georganiseerd door het dispuut
Gezondheidstechniek en Waterbeheer en
het KIVI op 5 juli jl., werd nog eens
duidelijk dat om de verdroging effectief
aan te pakken de portemonnee open
moet. Bovendien werd geconstateerd dat
de effecten op de vermindering van de
verdroging onvoldoende bekend zijn.
Geld
De strijd tegen de verdroging is duur.
Ir. N. Pellenbarg van het RIZA somde de
globale landelijke berekeningen op die in
de Evaluatienota Water worden genoemd
om de doelstelling voor het jaar 2000 te
bereiken. Peilverhogende maatregelen
kosten 518 miljoen gulden. De schade
voor de boeren bedraagt 27 miljoen
gulden. En de extra jaarlasten van de

drinkwatersector nemen tot 2000 mogelijk
toe met 85 miljoen gulden. De vraag is wie
dat allemaal moet betalen. Ir. S. van Dijk
van het Landbouwschap constateerde dat
de bijdrage van de rijksoverheid in de
kosten van de uitvoering van het antiverdrogingsbeleid veel te gering is. Het
Landbouwschap heeft zich daarom met de
Unie van Waterschappen, die ook geen
geld heeft, tot de landelijke overheid
gewend om die ertoe te bewegen de
portemonnee open te trekken. Als de
overheid de hand op de knip houdt, komt
er van anti-verdrogingsmaatregelen in de
landbouwsector, landelijk gezien de
grootste veroorzaker van verdroging,
weinig terecht.
Maatregelen
Tijdens het symposium werd uitgebreid
stilgestaan bij het aandeel dat de veroorzakers van verdroging moeten leveren
om de daling van de grondwaterstand
tegen te gaan. Ir. H. van Zoelen van de
provincie Noord-Brabant schetste in zijn
inleiding de maatregelen die zijn provincie
neemt tegen de verdroging. De provincie
wil een stand-still beleid op alle
grondwateronttrekkingen. De industrie
moet 25 miljoen kubieke meter water
besparen en daarom is er een verbod
gekomen op bijna alle industriële grondwateronttrekkingen. De waterleidingbedrijven zoeken naar alternatieven voor
grondwateronttrekkingen, zoals het overschakelen op oppervlaktewater en het
toepassen van diepinfiltratie. In het
landbouwgebied zijn tot nu toe nog geen
waterhuishoudkundige maatregelen

getroffen, maar er is wel een verbod gekomen op de beregening.
Ook op de Oost-Veluwe is men begonnen
met een gebiedsgerichte en integrale aanpak van de verdroging, waarin provincie,
zuiverings- en waterschappen, waterleidingbedrijven, terreinbeheerders en
gemeenten samenwerken.
Drs. C. L. Lekkerkerker van IWACO, het
adviesbureau dat het project begeleidt,
vertelde dat er een onderzoek is gestart
naar ingrijpende maatregelen op lange
termijn. Inmiddels is men begonnen met
het uitwerken van enkele ingrepen op
korte termijn, zoals lokale aanpassing van
de ontwatering, verbetering van de
RWZI's, onderzoek naar de mogelijkheden van industriële watervoorziening en
het maken van strategische keuzes in het
vergunningenbeleid en de functietoekenning van het Apeldoorns Kanaal.
Kritiek
Ir. S. van Dijk had kritiek op de wijze
waarop de strijd tegen de verdroging in
Nederland wordt aangegaan. In zijn
inleiding ging hij zeer kort door de bocht
door te stellen dat de functies van landbouwgronden en natuurgebieden strikt
gescheiden moeten worden.
Verdrogingsproblemen zijn volgens hem
alleen maar op te lossen door een
scheiding van functies. Hij heeft grote
problemen met de buffers tussen landbouw- en natuurgebieden, omdat de
landbouw dan schade moet accepteren. In
het natuurgebied zelf hoef je volgens Van
Dijk overigens niet koste wat het kost te
streven naar natte gebieden, omdat dat zo
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mooi is. Droge gebieden kunnen zeker
ook een lust zijn voor het oog. Van Dijk
stelde voor droge en natte gebieden in
natuurgebieden af te wisselen, zodat er
geen kritische rand rond de natuur- en
landbouwgebieden ontstaat en de functies
van deze gebieden dus van elkaar gescheiden kunnen worden. De bijdrage van
de landbouw aan de verdroging is een
kwestie van schipperen tussen de strenge
wetgeving waar boeren in toenemende
mate mee te maken hebben en de
economie.
Dosis-effect relatie
Hen ander belangrijk onderwerp dat
tijdens het symposium nadr voren kwam
was het feit dat de effecten op de vermindering van de verdroging te weinig
bekend zijn. Dr. ir.J. Hoeks van het DLO
Staring Centrum gaf een overzicht van de
stand van zaken rondom het Nationaal
Onderzoeksprogramma Verdroging, dat is
gericht op een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de verdroging en de
gevolgen ervan voor landbouw, natuur en
drinkwatervoorziening. Hij benadrukte het
belang van de inzet van modellen bij een
gebiedsgerichte aanpak. Hij concludeerde
dat er weliswaar veel kennis over de verdrogingsproblematiek aanwezig is, maar
het vermogen om die kennis om te zetten
naar de praktijk ruimschoots onvoldoende
is. Met andere woorden: de dosis-effect
relatie moet beter worden onderzocht.
Natuurwinst
Het belang van de dosis-effect relatie
werd tijdens de discussie nog eens onderstreept door de vragen die gesteld werden
aan Van Zoelen. Er werd gesteld dat de
provincie niet heeft onderzocht wat de
effecten van de voorgestelde maatregelen
zijn op de natuur en wat de kosten van die
maatregelen zijn. Zoals bekend is uit het
recente onderzoek van Bert van Ee (TNO)
en Ubbo Fakes (RIZA) gebleken dat
kleinschalige waterhuishoudkundige ingrepen in Oost-Brabant grotere invloed
hebben op de natuur dan de reductie van
grondwaterwinning door waterleidingbedrijven. De natuurwinst bij laatstgenoemde optie is marginaal. Van Zoelen
wierp tegen dat het volgens hem niet de
juiste weg is om nu al te kijken hoe
gebiedsgerichte maatregelen getroffen
kunnen worden met het hoogste rendement voor het milieu. Eerst moet de
stand-still situatie worden bereikt en dan
moet gekeken worden hoe we verder
moeten gaan en wat het aandeel is van de
diverse veroorzakers van verdroging.
Ook werd tijdens de dicussie gesteld dat
de landbouw nu eenmaal eisen stelt aan
ontwatering in het voorjaar. Het provin-
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ciaal onderzoek naar de effecten van de
waterconservering waren volgens de
vragensteller te beperkt. Van Zoelen
antwoordde daarop dat hij ervoor pleit
niet alleen naar de landbouw te kijken,
maar naar het evenwicht tussen landbouwbelangen en de natuur.
Pellenbarg onderstreepte het belang van
ontwatering voor de landbouw, maar er
kan ook gekeken worden naar het
afstemmen van het type gewas op de
hydro-ecologische waterhuishouding. Van
Dijk vroeg zich daarop af welk
instrumentarium daarvoor ingezet moet
worden. Drassig landbouwen vindt hij
prima, maar volgens hem is dat alleen
haalbaar met grote bedrijven. Bepaalde
doelstellingen zijn volgens Van Dijk nu
eenmaal niet haalbaar. Als je ze toch wil
verwezenlijken moeten daar schadevergoedingen tegenover staan. En dat kost
geld.
CH

Verkenningennota's
wateremissies
Onlangs verschenen in het kader van het
project Watersysteemverkenningen vier
'Verkenningennota's' over wateremissies.
Drie deelnota's bestrijken ieder een aspect
van de problematiek, namelijk diffuse
bronnen, industriële lozingen en communaal afvalwater. Naast deze deelnota's is er
een samenvattende nota, waarin een
totaalbeeld gegeven wordt. De nota's zijn
gemaakt door en onder verantwoording
van het RIZA. Het gaat om de volgende
titels:
a. Emissiebeleid zonder grenzen.
Verkenningen van communale, industriële
en diffuse bronnen van emissies naar
water. Samenvattende nota. Auteur:
J. A. W. de Wit - RIZA.
b. Het water de pijp uit? Verkenningennota industrieel afvalwater. Auteur :
H. Senhorst - RIZA.
c. Van huis uit. Verkenningennota
communaal afvalwater. Auteur:
H. Warmer - RIZA.
d. Vele kleintjes . .. Verkenningennota
diffuse bronnen. Auteur:J. Schoot Uiterkamp - RIZA.
De nota's hebben niet de status van vastgesteld nieuw beleid, maar zijn bedoeld
om de discussie over het emissiebeleid in
de toekomst te ondersteunen. Zij zullen op
die manier ook kunnen bijdragen aan de
inhoud van de Vierde Nota Waterhuishouding.
Om aan die discussie concreet vorm te

geven, ligt het in de bedoeling om in de
tweede helft van dit jaar een aantal workshops te organiseren. Hierin zullen de
meest in het oog springende stellingen en
ideeën uit de nota's bediscussieerd
worden. De onderwerpen voor deze
workshops zijn nog niet definitief vastgesteld, maar de volgende worden op dit
moment voorzien:
- kringloopsluiting bij de industrie;
- intgrale afweging bij vergunningverlening
- BIM als basis voor WVO-vergunning;
- internationale afstemming en afweging
bij de industrie;
- mogelijkheden waterbeheerder bij
diffuse bronnen;
- integrale milieuzorg bij de RWS;
- hergebruik zuiveringsslib;
- workshops per doelgroep of materiaal
(diffuse bronnen);
- rwzi als afvalstoffenverwerkend bedrijf.
De resultaten van de discussie zullen
ingebracht worden in de voorbereiding
van de Vierde Nota Waterhuishouding.
Naast de workshops zullen de nota' ook
op andere manieren onder de aandacht
van de betrokkenen gebracht worden,
namelijk door de toezending aan adviesen overlegorganen op dit beleidsterrein en
door publikaties in vakbladen.

Workshop GISvoor waterschapsmanagement
Het Expertisecentrum Geo-informatiekunde Nederland (GEON) organiseert
een workshop GIS voor waterschapsmanagement. De workshop vindt plaats
op 2 november 1994 in Groningen.
Nadere inlichtingen: GEON,
Postbus 3037, 9701 DA Groningen,
telefoon 050-74 9760.

Lozing spoelwater
melkveehouderijen stopt
Vanaf 1augustus 1994 mogen de melkveehouderijen hun spoelwater niet meer
lozen op oppervlaktewater. De datum
waarop een oplossing voor het spoelwater
gerealiseerd moet zijn staat dus praktisch
voor de deur. De datum van 1 augustus
1994 is definitief en zal door Waterschap
Friesland niet worden verschoven. Milieuinspecteurs van het waterschap gaan na
1 augustus a.s. toezicht houden op het
lozingsverbod. Overtreders van het
verbod kunnen een fikse boete of een
dwangsom verwachten. (Fersbericht
Waterschap Friesland)

