Diffuse bronnen:verbreding van de aandacht

1. Inleiding
In het H 2 0-nummer van 31 maart jl.
stond het artikel 'Diffuse bronnen van
waterverontreiniging: een strategie voor
de aanpak' van M. Schwartz etal.waarin
een beeld werd geschetst van de uitvoeringsaspecten die van belang zijn voor
een effectieve aanpak van diffuse bronnen
van waterverontreiniging. Duidelijk kwam
in het artikel naar voren de noodzaak tot
coördinatie van maatregelen die tot een
aanpak van de diffuse bronnen leiden.
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Het artikel legde verder de nadruk op het
goed in kaart brengen van de achterliggende bronnen, de verspreidingsroutes
en de wijze van belasting van het oppervlaktewater zoals dat gebeurt in het
samenwerkingsproject SPEED. Eerder
dit jaar is in Het Waterschap het artikel
'Diffuse bronnen: de onzichtbare reus'
verschenen van ir. M. A. de Ruiter. Ook in
dat artikel wordt ingegaan op het belang
van diffuse bronnen voor de waterverontreiniging en wordt gepleit voor een
versterking van de aanpak. Eveneens
wordt hierin het belang van het geven van
inzicht, zoals dat gebeurt in SPEED,
onderschreven.
Na het schrijven van het H 2 0-artikel
hebben de ontwikkelingen op het gebied
van de aanpak van diffuse bronnen onder
meer gebaseerd op de SPEED-rapporten
niet stil gestaan.
In het onderstaande wordt kort een overzicht gegeven van nieuwe activiteiten die
sinds het schrijven van het artikel zijn
geïnitieerd en waaruit een versterking van
de aanpak blijkt.
2 SPEED
Het Samenwerkingsproject Effectieve
Emissiereductie Diffuse bronnen
(SPEED) is beschreven in genoemd
artikel van M. Schwartz etal.Daarin is ook
een overzicht gegeven van de tot dat
moment verschenen rapporten.
Recent zijn drie nieuwe rapporten
verschenen. Deze betreffen:
- trichloorbenzeen (TCB), hexachloorbenzeen (HCB) en hexachloorbutadieen
(HCBd);
- scheepvaart en havenactiviteiten;
- stofstromen van PCB's.
Voor een aantal stoffen zijn inmiddels ook
beleidsstandpunten uitgebracht bijvoorbeeld voor PAK en chroom.

Samenvatting
Er bestaat een groeiende belangstelling voor de aanpak van diffuse bronnen van
waterverontreiniging. Dit blijkt onder meer uit het recente H 2 0-artikel 'Diffuse
bronnen van waterverontreiniging: een strategie voor de aanpak' van M. Schwartz
etal. ( H 2 0 7/94). Centraal in het artikel staan de aanpak en de resultaten van het
Samenwerkingsproject Effectieve Emissiereductie Diffuse bronnen (SPEED).
Er zijn inmiddels naast SPEED in diverse kaders activiteiten ontwikkeld ter
versterking van de aanpak van diffuse bronnen. Bijgaand artikel geeft een
overzicht van deze activiteiten. De conclusie is dat de verbrede aandacht op gang
komt. Het substantieel terugdringen van de diffuse belasting zal alleen slagen als
de beoogde versterking van de regie daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Dit vraagt
van alle betrokkenen de komende jaren de nodige inspanning.

Op basis van het rapport 'Stofstromen van
PCB's' zijn initiatieven gestart om voor het
beleid over PCB's nadere prioriteiten te
kunnen stellen. Aan de hand hiervan
zullen gerichte aanbevelingen ook worden
ingebracht in internationaal kader, vooral
voor de Noordzee Ministerconferentie in
1995. PCB's zijn in zoverre belangrijk
omdat ze hoewel verboden qua produktie
nog in het afvalstadium diffuus in het
milieu kunnen geraken.
Begin van dit jaar is het project 'SPEED;
gewasbeschermingsmiddelen en water(bodem)kwaliteit' gestart. Het doel van
het project is het uitvoeren van een
verkennende studie naar de effectiviteit
van maatregelenpakketten om de emissie
van gewasbeschermingsmiddelen naar het
oppervlaktewater te beperken. Stoffen zijn
geselecteerd op basis van onder andere de
criteria dat de geconstateerde normoverschrijding van de grenswaarde voor
oppervlaktewater het gevolg is van intensieve toepassing van de stof in een
bepaald gebied. Daarnaast moet de stof
markttechnisch gezien de komende jaren
nog actueel zijn en een toepassing kennen
in meer dan één teelt. De geselecteerde
stoffen zijn:
- atrazine;
- mevinfos;
- carbendazim;
- captan;
- dichloorvos;
- diuron;
- trifentyltinacetaat;
- metam-natrium (grondontsmetter);
- carbofuran/Propoxur;
- lindaan.
Deze stoffen en vooral de mogelijkheden
van emissiereductie zijn ook van belang
voor internationaal overleg zoals bijvoorbeeld over de Rijn en de Noordzee.
Beschouwd worden zowel de mogelijke
emissiereducties als de mate waarin lokaal
of regionaal de waterkwaliteitsdoelstellingen ook in concentratiegebieden
kunnen worden behaald (duurzaamheidsscenario). Dit pilot-project moet eind 1994
zijn afgerond en speelt zowel een rol bij

het opstellen van de Vierde Nota Waterhuishouding als bij de realisatie van het
emissiespoor van het Meerjarenplan
Cewasbescherming.
3. Evaluatienota Water en NMP 2
Eind vorig jaar zijn de Evaluatienota
Water en het NMP 2 door de regering aan
de Tweede Kamer aangeboden. Ook uit
deze belangrijke beleidsdocumenten blijkt
de vergrote aandacht voor de diffuse
belasting van het milieu door prioritaire
stoffen waaronder zware metalen. In de
Evaluatienota Water (Regeringsbeslissing)
zijn dienaangaande beleidsvoornemens
opgenomen.
In het kader van de versterking van de
uitvoering is in het NMP 2 onder het
thema Verspreiding en in de actielijst
(p. 238) de actie N95 Eormulering en
implementatie van aanpak terugdringen
diffuse belasting waterbodem geformuleerd:
'Rijk, provincies, waterkwaliteitsbeheerders en gemeenten formuleren en implementeren gezamenlijk een plan van
aanpak, teneinde de diffuse belasting van
het oppervlaktewater en de waterbodem
effectief te reduceren.'
4. GIDS
In 1993 is met het project 'Preventiebeleid
Water(bodem)kwaliteit' een eerste aanzet
gegeven om te komen tot een gezamenlijke aanpak van de diffuse belasting door
alle betrokken overheden. Op 18 maart
1993 vond een eerste workshop Preventiebeleid waterbodems plaats. Hier werd het
onderwerp in kaart gebracht, waarbij de
nadruk kwam te liggen op het als overheden gezamenlijk voorbereiden en
realiseren van preventieve maatregelen.
In drie praktijkprojecten (met de broncategorieën landbouw, industrie,
Produkten) is gewerkt aan een verbetering
van de samenwerking tussen betrokkenen.
Op 4 juni 1993 verscheen de Notitie van
Aanpak Preventiebeleid waterbodems.
Tijdens een tweede workshop op 9 december 1993 is gerapporteerd over de
bevindingen over de verbetering van de
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samenwerking. Bevestigd is dat er grote
behoefte bestaat aan blijvende afstemming
van activiteiten rond het thema diffuse
belasting water. Deze afstemming krijgt
een vervolg in het project Gezamenlijk
Initiatief Diffuse Stofstromen (GIDS).
Doel van het project is te komen tot een
samenhangende aanpak van de diffuse
belasting waaraan alle vier de betrokken
overheden zich gebonden kunnen voelen.
Dit doel wordt bereikt door een betere
uitwisseling van informatie, door afstemming van maatregelen en een programmering van innovatieve activiteiten.
Om recht te doen aan enerzijds de
bestaande overlegkaders, maar daarenboven het agendavormende en innovatieve
karakter van 'Poelgeest-bijeenkomsten'
(genoemd naar de plaats waar de workshops plaatsvonden: kasteel Oud-Poelgeest) vast te houden, werd een estafettemodel gekozen. De Poelgeest-bijeenkomst
wordt een jaarlijks kristallisatiepunt in de
vorm van een jaarlijkse workshop GIDS.
De eerstvolgende wordt voorbereid door
het IPO.
Activiteiten in het kader van het GIDSproject worden eenmalig voor een jaar
geëntameerd, het 'zaaigoed'. Na een jaar
wordt gerapporteerd in de vervolgworkshop en wordt 'de oogst' in het
reguliere kader geïntegreerd en richting
bestuurders gerapporteerd. Op deze
vervolg-workshop wordt nieuw 'zaaigoed'
verzameld voor het daaropvolgende jaar.
Het gekozen samenwerkingsverband
betekent dus niet het oprichten van een
nieuwe (semi-)permanente instantie, deze
zou namelijk een alibifunctie kunnen gaan
krijgen, maar het gezamenlijk oppakken
van onderwerpen die van strategisch
belang zijn en het creëren van vooralsnog
een losse structuur waarin ieder zich kan
vinden. Onder deze constructie is een
vangnet aangebracht in de vorm van een
'co-ouderschapcommissie', bestaande uit
vertegenwoordigers op persoonlijke titel
van VROM/DGM, V&W/RWS, provincies
en waterkwaliteitsbeheerders.
Geconstateerd werd dat op de workshop
een duidelijke stap is gezet naar het in
gezamenlijkheid werken aan het onderwerp diffuse belasting van oppervlaktewater. De keuze van de samenwerkingsvorm kan betekenen dat in de praktijk de
wijze van samenwerken voor verschillende deelactiviteiten kan uiteenlopen.
Op de workshop zijn procesmatige kaders
geschapen én zijn die onderwerpen
aangedragen waaraan ook in het veld bij
de uitvoering primair behoefte bestond.
Om aan die gezamenlijkheid te werken,
zijn op de praktijkgerichte werkgroepen,
waarin alle betrokken instanties zijn vertegenwoordigd, ingesteld voor:
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- Actieprogramma diffuse belasting
Op verschillende niveaus zijn programma's
in de maak gericht op het terugdringen
van diffuse belasting van het oppervlaktewater. Het actieprogramma diffuse belasting is gericht op het bundelen van de
initiatieven van de verschillende overheden door het uitwisselen van informatie
en het stellen van prioriteiten. Gewerkt
wordt aan een informatieve bundel in de
vorm van fiches waarop relevante informatie onder meer over planning, belang,
beoogd effect en voortgang wordt
vermeld.
- Regionaleplannen van aanpak
De provincie Noord-Holland en hoogheemraadschap Rijnland (maar ook
anderen) doen onderzoek naar de
betekenis van diffuse belasting voor het
oppervlaktewater. Het onderzoek is
gericht op het vinden van concrete
aangrijpingspunten voor deze belasting.
De werkgroep richt zich op het ontwikkelen van een methodiek om vanuit
regionale kwaliteit tot prioriteitsstelling
bij emissie-aanpak te komen.
- Emissiebeleid en milieukwaliteit/Beleidsindicatoren
De werkgroep richt zich op de afstemming van onderzoekmethodieken van
regionale overheden en landelijke onderzoekinstituten. Invalshoek vormen de
regionale problemen. Geëxploreerd zal
worden of globale beleidsindicatoren die
een 'grosso modo' beeld zouden kunnen
geven van de kwaliteit van oppervlaktewater denkbaar en nuttig kunnen zijn.
- Lokale benadering/bestrijdingsmiddelen
De werkgroep gaat ondersteuning bieden
bij de invulling van een brede gebiedsgerichte stimuleringsregeling (milieubeschermingsgebieden, kaderregeling).
Ook zal de werkgroep, met gebruikmaking
van de ervaringen uit een eerdere werkgroep voor het samenspel tussen de overheden, een bestrijdingsmiddelenproject
(laten) uitvoeren.
- Produkten
Deze werkgroep zal de ontwikkelingen
met betrekking tot de produkten koperen
waterleidingen en verf en verfhulpmiddelen die zich in de onderzoekfase
bevinden, kritisch volgen.
5. CUWVO VI subwerkgroep
diffuse bronnen
De CUWVO VI subwerkgroep diffuse
bronnen heeft tot taak het coördineren,
initiëren en stimuleren van regionale
acties om diffuse verontreiniging van het
oppervlaktewater te verminderen. Dit jaar
zal deze werkgroep een workshop organiseren voor waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheerders waarbij de mogelijkheden van regionale aanpak van

diffuse bronnen centraal staat. Hierbij zal
gebruik worden gemaakt van de ervaringen van de waterkwaliteitsbeheerders.
6. NVA-symposium
De NVA is voornemens om waarschijnlijk
nog in het najaar van 1994 een symposium
te organiseren dat zal zijn gewijd aan de
diffuse belasting van oppervlaktewater en
gerichte mogelijkheden tot vermindering
van deze belasting. De belangrijkste
invalshoek zal hierbij zijn de problematiek
met de verontreinigde waterbodems en
vooral de mogelijkheden die er ook buiten
de WVO zijn en al worden benut om tot
reductie te komen. Het internationale
aspect zal zeker aan de orde komen; te
noemen zijn zaken als de ECE-acties op
het gebied van de long range transport of
heavy metals and persistant organic
pollutants.
7. Benelux-waterdagen
Op 14, 15 en 16 september 1994 worden
in Groningen de Benelux waterdagen
gehouden met als centraal thema 'de
diffuse verontreiniging van de drinkwaterbronnen'. Nadere informatie zal zeker
vanuit de VWN en via dit blad nog tot
u komen.
8. Internationaal
Ook in internationaal kader wordt het
onderwerp diffuse bronnen steeds belangrijker onder meer door de voortdurende
aandacht die hiervoor door Nederland
wordt gevraagd op basis van de goed
gedocumenteerde stofstroomanalyses van
SPEED. Het Rijn-overleg kent een werkgroep die zich specifiek met diffuse
bronnen bezighoudt. Met name richt deze
werkgroep zich op een vermindering van
de atmosferische depositie binnen het
Rijnstroomgebied. Ieder internationaal
kader heeft zijn specifieke rol. Zo wordt in
OECD-verband gewerkt aan een regeling
die onder andere het verder uitfaseren
van lood in benzine beoogt.
Het verminderen van de zinkemissies
door het gebruik van zinkanodes in de
zeevaart is aan de orde in een subgroep
van de gezamenlijke commissies van Oslo
en Parijs. De werkgroep diffuse bronnen
van deze commissies richt zich vooral op
de projecten waarbij een vermindering
van de diffuse belasting door produkten
centraal staat. Voorbeelden hiervan zijn:
detergenten, verven en koper in antifoulings. Veel aandacht wordt geschonken
aan de atmosferische emissies en de
verspreiding en depositie op oppervlaktewater. Dit wordt behandeld in onder
andere OSPARCOM en ECE. De verdere
terugdringing van organotin antifouling
wordt behandeld in IMO-kader.
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Verder is de Noordzee Ministerconferentie
in 1995 van belang.
Op de conferentie zal gerapporteerd
worden over de stand van zaken met
betrekking tot belasting van het milieu in
Nederland door prioritaire stoffen zoals
PCB's en PAK en zullen voorstellen
worden gedaan voor verdere internationale maatregelen. Op initiatief van
Nederland is al een ministersbesluit
genomen op de conferentie eind 1993 in
Kopenhagen waardoor de landen zich
verplichten tot verdere reductie van
PAK-emissies.
9. Conclusie
De aanpak van de diffuse belasting van
oppervlaktewater is een complexe materie
maar komt op gang en zal van alle betrokkenen in de diverse kaders de komende
jaren nog de nodige inspanning vragen.
Het substantieel terugdringen van de
diffuse belasting zal alleen dan kans van
slagen hebben als de beoogde versterking
van de regie daadwerkelijk gerealiseerd
kan worden. Hiervoor is de inzet van alle
betrokkenen noodzakelijk. Ook aan overdracht van ervaringen zal de komende tijd
de nodige aandacht worden besteed. De
aanpak staat of valt met de erkenning en
inzichtelijkheid van de materie.
Voor belangstellenden is de GIDS-rapportage van 7 februari 1994 over het
Gezamenlijk Initiatief Diffuse Stofstromen
te verkrijgen bij drs. V. W. J. van den
Bergen, DGM/Water (tel. 070-339 4272).

ÜJ

Nederlandse Vereniging
voor Waterbeheer NVA
NVA-symposium 'Ontwikkeling van de natte natuur'

Programmagroep 4 (Integraal Waterbeheer) van de NVA organiseert, in
samenwerking met de Nederlandse
Vereniging voor Aquatische Ecologie, op
16 september 1994 een symposium over
de 'Ontwikkeling van natte natuur'. Het
symposium wordt gehouden in het Trippenhuis, de residentie van de Koninklijke
Akedemie voor Wetenschappen, Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam.
Na het uitkomen van het 'Plan Ooievaar'
is de belangstelling voor natuurontwikkeling in watersystemen sterk toegenomen.

In de Derde Nota Waterhuishouding, het
Natuurbeleidsplan en de Vierde Nota
Ruimtelijke Ordening is er veel aandacht
voor de ontwikkeling van natuurlijkere
watersystemen. Veel belangstelling trok
ook het plan 'Levende Rivieren' van het
Wereld Natuur bonds.
Enkele natuurontwikkelingsprojecten zijn
reeds uitgevoerd (bijvoorbeeld De Blauwe
Kamer bij Rhenen), voor een groot aantal
projecten is de planvorming vergevorderd.
Het gaat hier om natuurontwikkelingsprojecten in zowel zoete als zoute watersystemen; om grootschalige, maar ook
veel kleinschaliger projecten. Wat zijn de
overeenkomsten en verschillen tussen
deze projecten? In hoeverre sluiten de
projecten aan op de visie op natuur- en
natuurontwikkeling, zoals die ooit vastgelegd is in het Plan Ooievaar? Welke
mogelijkheden en beperkingen zijn er bij
de ontwikkeling van natte natuur? In dit
symposium wordt op de bovenstaande
vragen ingegaan. In een serie lezingen
komen onder meer de achtergronden en
doelstellingen van het Plan Ooievaar aan
de orde, worden verschillende natuurontwikkelingsprojecten bediscussieerd en
wordt ingegaan op de mogelijkheden voor
natuurontwikkeling door middel van
kleinschalige ingrepen of aanpassingen in
het beheer.
Programma
- Opening (drs. E.Jagtman, Programmagroep IV, NVA)
- Natuurontwikkeling in Nederland,
achtergronden, doelstellingen en recente
geschiedenis (drs. E. Vera, LNV/LUW)
- Natuurontwikkeling binnen de kaders
van het huidige beheer; wat kan met
kleinschalige ingrepen of aanpassingen
worden bereikt? (drs. E. C. L. Marteijn,
RIZA)
- Land terug geven aan de natuur;
ontpoldering in het Delta-gebied
(drs.J. Goossen, RIKZ)
- Natuurontwikkeling in de Waddenzee;
inrichten of juist 'handen af? (mevrouw
drs. A. Tomson RIKZ)
- Natuuri-ontwikkeling) in de Donau
(video); met toelichting (drs. W. Heimer,
Büro Stroming)
- Natuurontwikkeling in de IJsseldelta
(drs. C. W. Iedema, Rijkswaterstaat,
Groene Poot)
- De ronde venen; natuurontwikkeling
tussen Nieuwkoop en Botshol
(drs. L. L. Bijlmakers, adviesbureau
(IWACO)
- Afsluiting (drs. E.Jagtman, Programmagroep IV, NVA)
Inlichtingen: ir. G. Blom (telefoon 08370826 65) of drs. E.Jagtman (telefoon
023-33 1557). Aanmelden schriftelijk en

door het overmaken van f 8 5 , (NVA-leden) en f 100,- (niet NVA-leden)
op girorekening 1008472 van het NVA
secretariaat, Sir Winston Churchilllaan 273, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk,
onder vermelding van 'Symposium
ontwikkeling natte natuur'.

kiwa
Herstel natuurgebied met
beperkt budget
Het Waterschap Maas- en Diezepolders
en Staatsbosbeheer gaan blauwgraslanden
in ontwikkeling brengen in het natuurgebied de Moerputten bij Den Bosch.
Kiwa zal hen hierbij adviseren op basis
van expert-kennis over de relatie tussen
de vegetatie en de milieu-eigenschappen
van de bodem. Er wordt afgezien van het
uitvoeren van de gebruikelijke waterkwaliteitsmetingen.
In het natuurgebied de Moerputten zullen
waardevolle natte schraallandvegetaties
(blauwgraslanden) tot ontwikkeling
worden gebracht. De advisering zal
grotendeels gebaseerd zijn op 'expertkennis'. Dat wil zeggen dat de knelpunten-analyse van het gebied wordt
gebaseerd op de voorkomende vegetatie.
De huidige samenstelling van de vegetatie
wordt gebruikt als 'graadmeter' voor de
chemische bodem- en grondwatersamenstelling en voor het grondwaterregime.
Op grond van de gewenste samenstelling
van de vegetatie wordt op een vergelijkbare manier aangegeven welke milieuomstandigheden gecreerd moeten worden.
Om de gewenste omstandigheden te realiseren worden voorstellen gedaan voor
ingrepen in de waterhuishouding en voor
beheersmaatregelen.
Kosten
Omdat bij dit project geen grondwaterkwaliteitsmetingen worden verricht, zijn
de kosten van deze aanpak relatief laag.
Uiteraard geldt wel een bepaalde onzekerheid wanneer metingen worden
vervangen door expert-kennis. Gezien de
omvang van databestanden waarover
Kiwa beschikt, kan echter per geval goed
worden aangegeven wat de onzekerheid
van de verschillende aannamen en voorspellingen is. Ook kunnen deze alsnog
door metingen worden getoetst.
Informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met
Kiwa NV Onderzoek en Advies, dr. W.
Koerselman, telefoon 03402 -69589.

