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Verslag van eensymposium

'Integraal waterbeheer en verontreinigde
waterbodems'
goede stroomlijnmodellen beschikbaar
zijn, biedt deze invalshoek goede
perspectieven.
Modellen
Chemische modellen moeten worden
gekoppeld aan bestaande hydrologische
modellen. Bijvoorbeeld 3D stroomlijnen
uit MODFLOW/MODPATH halen
(x,y,z,t) en vervolgens met PHREEQM
doorrekenen.
Er bestaat een voorkeur voor modulair
opgebouwde modellen: simpel beginnen,
daarna telkens modules erbij aanzetten.
Er moet evenwicht bestaan tussen de
mate van detail van een (chemisch) model
en de beschikbare informatie over
bodemeigenschappen. Dit heeft ook
consequenties voor de betrouwbaarheid
van het resultaat van de voorspellingsberekeningen.
drs. M. P. Laeven
ir. C. G. E. M. van Beek

• •

•

Gemeente Amsterdam wil
geen provinciaal
waterleidingbedrijf
De gemeente Amsterdam ziet niets in de
plannen van de provincie Noord-Holland
een waterleidingbedrijf voor de hele
provincie te stichten. De reorganisatieplannen zijn wel in het belang van de
burgers in Noord-Holland, maar niet in
dat van de Amsterdammers.
Volgens directeur ir. M. Gast van
Gemeentewaterleidingen hebben de
inwoners van de hoofdstad op het gebied
van prijs, kwaliteit, leveringszekerheid van
het drinkwater en de democratische
controle daarop, geen heil te verwachten
van een provinciaal bedrijf, (jast schrijft
dit in zijn jaaroverzicht over 1992. Een
integratie van de bedrijven is pas
bespreekbaar, aldus (jast, als wordt
aangetoond dat het voordelig is voor de
Amsterdammers.
Volgens directeur Gast in de kwaliteit van
het Amsterdamse water goed en de prijs
relatief laag. Voor een fles mineraalwater
betaalt de consument in de supermarkt
vijfhonderd keer zoveel. Ilet water bevat
geen chloor, wordt sinds 1987 onthard en
is afkomstig uit verschillende bronnen,
zoals de duinen en de Loenderveense
Plassen. Het leidingnet bevat vrijwel geen
buizen van asbest-cement.
In 1992 is in totaal 92,2 miljoen kubieke
meter water geleverd. De warme zomer
blijkt niet te hebben geleid tot een
toename van het waterverbruik. (ANP)

Het Koninklijk Ingenieurs- en
Architectenbureau HASKONING bestond
in 1991 110 jaar. Dit was de aanleiding
om op 3 december 1991 aan waterbeherend Nederland een symposium aan
te bieden. Het symposium koppelde het
integraal waterbeheer aan de problemen
van de verontreinigde waterbodems.
De keuze voor de onderwerpen lag voor
de hand. In het waterbeheer moet steeds
integraler worden gedacht.
Samenvoeging van kwaliteits- en
kwantiteitsbeheerders lijkt nog een
kwestie van tijd. Samenwerking is op dit
moment al aan de orde. Kwaliteits- en
kwantiteitsbeheer kunnen tegengestelde
belangen hebben. Hieruit kunnen
conflicterende situaties voorkomen.
Voorbeelden zijn het inlaten van gebiedsvreemd water, het vaststellen van functies
en het omgaan met verontreinigde waterbodems. Vanuit diverse kanten is tijdens
dit symposium op deze problemen
ingegaan.
Bij de problemen rond de waterbodems
is het rijksbeleid van doorslaggevende
betekenis. De heer A. H. G. C. van der
Beesen (hoofddirectie Rijkswaterstaat) gaf
aan wat op dit terrein de komende jaren is
te verwachten. De afgelopen periode is
veel onderzoek gedaan naar de omvang
van de waterbodemvervuiling. Bij een
CUWVO-rapportage is komen vast te
staan dat zeker 50% van alle waterbodems
in Nederland er slechter aan toe was dan
de toetsingswaarde. Het beleid is niet
alleen gericht op sanering maar vooral op
preventie. Dit betekent dat emissie en
verspreiding zoveel mogelijk moet worden
voorkomen. Vastgesteld is dat verontreinigingen worden aangevoerd door
de lucht (droge en natte depositie), door
diffuse bronnen (scheepvaart, af- en
uitspoeling van gronden, oeverbeschermingsmaterialen) en door
lozingen. Het beleid is erop gericht om op
alle terreinen tot terugdringing te komen.
Rijkswaterstaat gaat er van uit dat het
probleem een gezamenlijke aanpak
verdient. Het belangrijkste instrument
voor de waterkwaliteitsbeheerder is de
WVO. Daarnaast zou meer sturing nodig
zijn, bijvoorbeeld op het gebied van de
materialen die voor oeverschoeiingen
worden gebruikt. Wellicht zijn er
mogelijkheden om in kwetsbare gebieden
gemotoriseerd scheepverkeer te verbieden
of te beperken. Veel maatregelen zullen
echter pas het maximale effect sorteren als
een gecoördineerde actie met andere
wetten zoals Hinderwet, Wet Bodembescherming, Wet Luchtverontreiniging of
Bestrijdingsmiddelenwet wordt uitgevoerd.

Een belangrijk punt bij de waterbodemproblematiek is het financiële aspect.
De regering heeft zich op het standpunt
gesteld, dat betaling moet plaatsvinden in
de volgorde vervuiler-gebruiker-regering.
De rijksoverheid zal pas in laatste
instantie voor financiële steun kunnen
worden aangesproken.
Bij de aanpak van de problemen moeten
de bronnen van vervuiling als eerste
worden opgelost. Volgens de systematiek
van oriënterend onderzoek, nader onderzoek en saneringsonderzoek, moet het
probleem worden ingekaderd. Voor de
oplossing van het probleem gaan de
gedachten naar scheiden/reinigen en
storten. De stortcapaciteit zal mogelijk
gevonden worden in het Ketelmeer en het
Hollands Diep. Er wordt bij de saneringsperiode uitgegaan van 20 jaar. Na afronding van het MER zal, zonder
tegenslag, het storten in 1993 starten.
De waterbodem heeft decennia lang
verontreinigingen verzameld. Als we de
bodem laten liggen, treedt een negatieve
beïnvloeding van het bovenstaande water
en grondwater op. Ir. P. B.M. Stortelder
(RIZA) vroeg zich in dit verband af of er
gesproken kan worden van een chemische
tijdbom. Op basis van de definitie van een
chemische tijdbom ('een na verloop van
een vastgestelde tijd ontploffende bom')
zijn twee argumenten aan te voeren die
pleiten tegen zo'n kwalificatie.
Ten eerste zouden de belangrijkste
effecten op het ecosysteem zich in Nederland al gemanifesteerd moeten hebben en
is er geen sprake van een uitgesteld effect.
Immers de top van de vervuiling ligt
grotendeels achter ons en de voor het
ecosysteem relevante toplaag van de
waterbodem is al duidelijk in kwaliteit
verbeterd. Dit is op verschillende plaatsen
aangetoond, onder meer in de 'bezinkput'
Ketelmeer. Uit de resultaten is op te
maken dat we voor verschillende stoffen
terug zijn op het niveau van vlak voor de
oorlog. Dit kon alleen maar gebeuren door
het succesvol terugdringen van emissies in
de Rijn. Voor de Maas en Schelde is een
vermindering van de emissies minder ver
voortgeschreden.
Ten tweede zijn de geaccumuleerde
verontreinigingen relatief immobiel en is
de kans op een explosief effect gering.
Na afdekking van de waterbodem met
schoner sediment resteert vooral de
verontreiniging van het grondwater.
Gebleken is dat onder de meeste
omstandigheden de uitloging zeer traag is.
Alleen bij grote inzijging is voor bepaalde
verbindingen, bijv. dichloorbenzeen, kans
op overschrijding van drinkwaternormen
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aanwezig. Door berging van baggerspecie
in depots wordt de emissie van verontreiniging naar grondwater sterk beperkt,
zowel door de veel geringere wegzijging
als door de sterke beperking van het
beïnvloede gebied.
Lessen uit het verleden en wetenschappelijke onzekerheden maken dat de
aanduiding 'chemische tijdbom' voor de
waterbodems niet zonder meer overboord
gezet kan worden. Als voorbeeld van een
les uit het verleden noemde hij de
plotselinge omslag in de kwaliteit van de
Veluwse randmeren eind jaren zestig, na
een lange periode van geleidelijk
toenemende nutriëntenbelasting.
Voorbeelden van onzekerheden zijn:
accumulatie van nog onopgemerkte
stoffen, onvoorziene processen (bijv.
microbiële omzettingen), uitgestelde
effecten (bijv. accumulatie van PCB's in
zeezoogdieren) en veranderende
omstandigheden (bijv. verandering in
pH-of redoxcondities).
De eindconclusie is dat waterbodems
eerder zijn te beschouwen als al
geëxplodeerde bommen, waarvan we nu
de gevolgen al ondervinden, dan van
tijdbommen. We moeten echter alert zijn
op processen en effecten die we nu nog
niet kennen.
Ir. S. H. Hosper (RIZA) vroeg zich
vervolgens af welke rol het actief
biologisch beheer (ABB) zou moeten
spelen binnen het integraal waterbeheer.
Heldere meren en plassen zijn zeldzaam
geworden in Nederland. Eutrofiëring
zorgde voor algenbloei en vertroebeling.
Het fosfaat-en stikstofbeleid is nu in de
uitvoeringsfase gekomen en op een aantal
plaatsen zijn de fosfaatgehalten aan het
dalen.
Het effect op de waterkwaliteit laat echter
op zich wachten. De levensgemeenschappen in het water zijn zo verstoord
dat herstel niet vanzelf op gang komt.
Aanvullende maatregelen als 'actief
biologisch beheer' zijn vaak nodig.
Actief biologisch beheer is tot nu toe
geconcretiseerd door een éénmalige forse
uitdunning van de visstand. Hierdoor
verschuift een aantal biologische evenwichten. De verschuiving resulteert in een
reductie van de algengroei. In een aantal
proefprojecten leidde deze toestand tot
een langdurige, heldere toestand van het
water.
De bestaande visstand in de algenrijke
wateren, resultaat van de jarenlange
eutrofiëring, vormt een belemmering voor
het herstel. De visstand wordt
gedomineerd door grote aantallen
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brasems en blankvoorn en soms karper.
De roofvis snoek, de natuurlijke predator
van deze vissoorten, komt door het
afwezig zijn van waterplanten vrijwel niet
meer voor.
Watervlooien, de belangrijkste
consumenten van algen, worden door de
vis weggegeten en de algen kunnen zich
ongeremd ontwikkelen. De grotere
brasems en karpers woelen in de bodem
op zoek naar voedsel en dragen door de
slibopwerveling bij aan het instandhouden
van de troebeling van het water.
Drastische uitdunning van de visstand kan
snel leiden tot helder water en uitbreiding
van de onderwatervegetatie. De waterplanten zorgen vervolgens voor
stabilisering van de heldere toestand door
onder meer het vastleggen van nutriënten
en het bieden van leefgebied voor de
snoek.
Een aantal proefprojecten is al gestart. In
alle gevallen was sprake van een snelle en
massale ontwikkeling van hogere waterplanten. Hierdoor bleef het water helder.
Ook ontwikkelde de visstand zich naar
een grotere soortenrijkdom. Het grootste
uitvoeringsproject is het Randmeer
Wolderwijd. Na een afvissing zijn snoekjes
uitgezet om de ontwikkeling van jonge vis
te beteugelen. Al snel was een positief
resultaat zichtbaar. De watervlooien
ontwikkelden zich goed en de helderheid
nam ten opzichte van het referentie-meer
zeer sterk toe. Een terugslag gaf het
optreden van de aasgarnaal, een rover van
watervlooien. De volgende stap in de
ontwikkeling van de ABB-proef is de
ontwikkeling van de baars. De baars eet
aasgarnaal. Pas na een aantal jaren kan bij
dergelijke grootschalige proef worden
vastgesteld, in hoeverre er sprake is van
voldoende stabiliteit.
Actief Biologisch Beheer wordt inmiddels
vijf jaar op praktijkschaal beoefend. Er zijn
zoveel gegevens verzameld dat een Handleiding Actief Biologisch Beheer kon
worden opgesteld. (Deze Handleiding,
een uitgave van RIZA en OVB, is in juni
1992 gepubliceerd.) Vooralsnog ziet het einaar uit dat ABB voor kleine meren een
goede methode is.Ten opzichte van
andere methoden zijn de kosten lager.
In hoeverre zeer grote meren met ABB
blijvend stabiel blijven valt op dit moment
nog niet met zekerheid te zeggen.

meren in de zomerperiode wordt doorgaans veroorzaakt door een combinatie
van externe en interne fosfaatbelasting.
Onder externe fosfaatbelasting verstaat
men de fosfaatvracht die via de oppervlaktewateraanvoer op een plas komt;
interne belasting is de fosfaatvracht die
vanuit het sediment onder bepaalde
condities vrijkomt. De interne belasting
wordt ook wel aangeduid met de term
'nalevering'.
Van belang voor het nemen van herstelmaatregelen is een inzicht in de relatieve
effecten die beide vormen van fosfaatbelasting op het watersysteem hebben.
Door de waterbeheerder wordt deze
invloed vaak niet onderling afgewogen.
De uitspraak dat in een bepaalde situatie
de P-nalevering erg groot is, zegt niet veel
zonder dat daarbij wordt aangegeven ten
opzichte waarvan die nalevering groot is.
De maatregel van ingrijpen in de
P-nalevering, bijvoorbeeld door sediment
weg te baggeren, zal moeten worden
afgewogen tegen het effect dat daarmee
wordt bereikt.
De rol van de interne belasting in de
fosfaatbalans en de concentratie-effecten
die deze belasting veroorzaakt in de plas,
moeten worden onderzocht in relatie tot
de externe belasting. Pas daarna kan een
gefundeerde uitspraak worden gedaan
over de grootte van de interne belasting.
Van belang in de effectbeoordeling van
externe en interne belasting is de tijdschaal waarop significante concentratiefluctuaties optreden. De effecten van een
verandering in externe belasting spelen
zich af op een tijdschaal van de
gemiddelde verblijftijd van de plas. Het
effect van de interne belasting doet zich
alleen in de zomerperiode voor. Dit effect
kan men gesuperponeerd op het effect
van de externe belasting denken. Het
effect dat deze bodemflux heeft op de
P-concentraties in de plas kan worden
vergeleken met het effect van de externe
belasting, namelijk de gemiddelde
P-concentratie buiten de zomerperiode.
De tijdschaal waarop de interne belasting
een significant effect op deze gemiddelde
P-concentratie heeft, wordt in formulevorm gegeven door

T
Ir.J. D. Eeenen (HASKONING) belichtte
de relatieve invloed van externe en
interne fosfaatbelasting op meren en
plassen en het belang voor herstelmaatregelen.
De eutrofiëring in Nederlandse plassen en
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waarin
c0 gemiddelde concentratie buiten de
zomerperiode
H gemiddelde plasdiepte
F fosfaatflux vanuit de bodem
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Zoals blijkt uit bovenstaande formule
speelt de diepte van de plas een belangrijke rol in het effect van de interne
belasting. Naarmate de plas bij gelijke
bodemflux ondieper is,wordt het effect op
de concentratie groter. Het ligt voor de
hand dat bij relatief ondiepe plassen de
P-nalevering uit het sediment een grotere
rol speelt dan bij de relatief diepe plassen.
Bij de uitvoering en beoordeling van
saneringsscenario's zou hieraan meer
aandacht moeten worden gegeven.
Daarmee wordt voorkomen dat geïnvesteerd wordt in voorspelbare mislukkingen.
In het waterbeheer signaleert ir. M. A. de
Ruiter verschuivende prioriteiten. In het
begin van de jaren zestig werd in Nederland nog vrijwel overal ongezuiverd
geloosd. Vooral na 1970 is, door de bouw
van honderden zuiveringsinrichtingen,
de kwaliteit van het oppervlaktewater
sterk verbeterd.

gevoelig gebied zal een zorgvuldig onderzoek moeten aangeven, wat de fosfaatbronnen zijn en met welke maatregelen
deze tegelijk gereduceerd kunnen worden.
Wel is het vreemd dat het meer dan een
generatie duurde voordat de eutrofiëring
als probleem werd erkend en dat de
oplossing ervan zelfs nu nog onderschat
wordt. Giftige stoffen in water zijn
afkomstig van fabrieken, die deze uit
winstbejag illegaal lozen. Dat is vermoedelijk het beeld dat de gemiddelde
burger heeft van deze problematiek. In de
jaren zeventig klopte het nog enigszins
met de realiteit. Nu, twintig jaar later, ligt
deze problematiek veel genuanceerder.
Doordat de echte industriële puntbronnen, via onder andere de vergunningverlening, de laatste twintig jaar aanzienlijk zijn teruggedrongen, zijn diffuse
bronnen relatief steeds belangrijker
geworden. Verdere terugdringing van de
giftige stoffen in water en waterbodems
wordt steeds meer afhankelijk van de
terugdringing van de diffuse bronnen.
De gemiddelde burger is zich totaal niet
bewust van deze problematiek. Het feit
dat bijvoorbeeld de koperen leidingen in
woningen de belangrijkste bron van koper
zijn in het afvalwater, is heel weinig
bekend. Belemmert het stereotype beeld
van de illegaal lozende fabriek het zicht op
een genuanceerdere werkelijkheid?

De strijd tegen de watervervuiling was
destijds vooral een strijd tegen de stank en
de vissterften. Die strijd is gewonnen.
In vrijwel alle wateren in ons land is de
stank verdwenen en is de vis weer teruggekeerd. Dit is vooral gebeurd in de
periode 1970-1985, relatief kort geleden.
Wat opvalt, is dat zoveel mensen dit al
weer vergeten zijn of zelfs ontkennen.
Toen koningin Beatrix enkele jaren
geleden in een troonrede voorzichtig
stelde dat er ten aanzien van de waterverontreiniging enige vooruitgang was
geboekt, veroorzaakte dit een storm van
verontwaardiging en moest Lubbers zich
zelfs verantwoorden.
Met de problematiek van de eutrofiëring,
de vermesting, is het geheel anders
gelopen. We weten dat al in de periode
1950-1960 in vele meren van ons land de
algengroei explosief toenam. Maar het
duurde tot de jaren zeventig voordat men
deze veranderingen als een belangrijk
probleem begon te beschouwen. Natuurbelangen waren in de jaren zestig niet zo
belangrijk. Dat lijkt nu, dertig jaar later,
geheel anders. De eutrofiëringsbestrijding
heeft binnen het waterbeheer de hoogste
prioriteit gekregen.

Achter waterkwaliteits- en ook waterkwantiteitsproblemen gaan belangengroepen schuil. De onderlinge gewichten
van deze belangengroepen zijn niet gelijk
en verschuiven voortdurend. De achtergronden van deze verschuivingen zijn
veranderingen in de maatschappij.

De rijksoverheid heeft krachtige
maatregelen afgekondigd. Door deze
maatregelen zal in 1995 de fosfaatvracht
naar de zoete Nederlandse oppervlaktewateren nog slechts de helft zijn van die in
1985. Helaas is voor een werkelijke terugdringing van de algen een veel sterkere
vermindering nodig. Door voor bepaalde
gebieden alle bronnen van fosfaat tegelijk
aan te pakken, zijn wel resultaten te
verwachten. Voor ieder eutrofiërings-

De landbouw:
Aanvankelijk was het waterbeheer, vooral
ten aanzien van het kwantiteitsbeheer,
gericht op de belangen van de landbouw.
Door de overproduktie in de landbouw is
het belang in economische zin geringer
geworden. De laatste jaren is ook naar
voren gekomen dat de landbouw, milieuhygiënisch gezien, een aantal negatieve
gevolgen heeft. Landbouw en vooral de
intensieve veeteelt heeft een kwade reuk

De Ruiter onderscheidtdevolgendebelangen.
De natuur:
Vlak na de oorlog werden natuurbelangen
als onbelangrijk aangemerkt. Nu is het
natuurbelang bij veel beslissingen over
waterbeheer doorslaggevend geworden.
De Nederlander wenst meer natuur.
Daarvoor zal zelfs land weer in water
worden veranderd.

gekregen en dat uit zich ook in het waterbeheer.
De drinkwatervoorziening:
Het belang van de drinkwatervoorziening
heeft lange tijd niet ter discussie gestaan.
De ommezwaai is gekomen toen de
verdroging van natuurterreinen op het
conto van grondwateronttrekkingen
geschreven werd. Het is nog onvoldoende
bekend dat deze onttrekkingen slechts een
klein deel van de verdroging verklaren en
dat bijvoorbeeld ontwatering voor landbouwbelangen een veel belangrijkere
oorzaak vormt.
De sportvisserij:
De sportvisserij heeft nooit veel aandacht
gehad in de belangenverdeling. Het lijkt
erop dat hieraan ook de komende jaren
niets zal veranderen. De sportvisser heeft
zijn imago tegen.
De waterrecreatie:
Recreatie kreeg in de jaren zestig en
zeventig een heilige klank. Dat straalde
ook door in het waterbeheer. Die hoge
waardering is aan het tanen. In de ogen
van de natuurliefhebbers, zijn de waterrecreanten vervuilers, verstoorders en
vernielers. Dat in een recent rapport is
uitgerekend dat minder dan 1% van de
watervervuiling afkomstig is van de waterrecreant, zal dit beeld niet veranderen.
Het lijkt erop dat, als in het waterbeheer
maatregelen voor de recreatie genomen
moeten worden, ervan uitgegaan wordt
dat de financiering van de recreatie zelf
moet komen. Vanuit gemeenschapsgeld
heeft de waterrecreatie niet veel meer te
verwachten.
De prioriteitenverdeling zal volgens De
Ruiter de komende jaren vooral bepaald
worden door het belangenverschil tussen
natuur en landbouw. Hierbij zal de landbouw, zoals het er nu voorstaat, het
onderspit delven. Wat daarna komt,
valt niet te voorspellen. Dit maakt het
verleden afdoende duidelijk.
De ontwikkeling rond het integraal
waterbeheer heeft grote consequenties
voor beheerders. Hierop wees mw. dr.
H. M. de Boois (Zuiveringsschap Amstel
en Gooiland). Ze geeft toe dat de natuurbelangen veel aandacht krijgen. Zij ziet
hierin echter een inhaalactie van de
onvoldoende aandacht in het verleden.
Het waterbeheer gaat nu uit van de vastgestelde functies voor het beheersgebied.
De functie natuur heeft, terecht, een
belangrijke plaats. De kentering ten
gunste van de natuur komt voort uit de
nota 'Omgaan met Water' uit 1985. Op dat
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moment wordt voor het eerst gesproken
over integraal waterbeheer. De nota maakt
duidelijk dat een andere organisatiestructuur nodig is om integraal te werken.
Een waterkwaliteitsbeheerder heeft te
weinig bevoegdheden om het integraal
waterbeheer zelf te trekken. Ook anderen
zijn nodig om het geheel tot een succes te
maken. Hierbij is duidelijkheid zeer
belangrijk.
Te allen tijde moet het zeker zijn dat alle
partijen die betrokken zijn bij een project
er ook werkelijk bij worden betrokken.
Hen groot knelpunt voor de toekomst zijn
de verontreinigde waterbodems. Niet
alleen bestuurlijk, het gebrek aan
mogelijkheden om de bagger kwijt te
raken, maar ook financieel.
In het waterbeheer botsten de kwaliteitsen kwantiteitsbeheerders vooral daar waar
het gaat om landbouwbelangen.
Traditioneel werkte de kwantiteitsbeheerder vooral voor de landbouw. Van
die zijde groeit het begrip voor andere
belangen echter snel. Groot knelpunt blijft
het landbouwbeleid dat geen visie heeft
op het gebruik van agrarisch land in het
kader van de landbouw in Europa. De
structuren van natuur- en milieubeleid zijn
duidelijk, maar er moet gevochten worden
tegen een vorm van landbouw die geen
toekomst heeft.
De ervaring met integraal waterbeheer
geeft aan dat uitvoering door sectoraal
gerichte of georganiseerde instanties niet
goed uitvoerbaar is. Bij een beperkt
project is succes niet uitgesloten. Een
allesbepalende voorwaarde is een
vergaande coördinatie en het vastleggen
van de activiteiten in bestuursbesluiten.
Drs. F. W. G. Laarakker ( Waterschap
Roer en Overmaas) spreekt voornamelijk
over de bestuurlijk-juridische en financiële
voorwaarden om het integraal waterbeheer met succes te kunnen uitvoeren.
In een tijd waarin door allerlei ontwikkelingen zaken meer en meer in elkaar
grijpen, is het onderkennen van samenhang en integratie in het bestuurlijk
denken vanzelfsprekend. Afstemming is
bij het integraal waterbeheer een
belangrijke voorwaarde. Er is een interne
en externe afstemming te onderkennen.
De interne afstemming is de relatie met
het waterkwaliteitsbeheer en het grondwaterbeheer.
Bij de externe afstemming gaat het om
ruimtelijke ordening, milieu, natuur en
landschap.
De verontreinigde waterbodem hoeft het
functioneren van de waterkwantiteitsbeheerder niet te hinderen. Van de

kwantiteitsbeheerder kan echter niet
worden verwacht dat deze de taak heeft
om de waterbodem te saneren! Dit te
meer als er op korte termijn geen goede
saneringsmogelijkheid aanwezig is.
Een belangrijk punt dat al snel een rol
speelt bij de waterbodemproblematiek is
de financiële kant. De kwantiteitsbeheerder is vanuit het huidige omslagstelsel niet in staat het integraal waterbeheer volledig financieel in te vullen.
De rijksoverheid moet daarom een
financieringsstructuur aangeven. In feite
had dit moeten gebeuren voorafgaande
aan het uitbrengen van de Derde Nota
Waterhuishouding.
Het symposium 'Integraal Waterbeheer en
Verontreinigde Waterbodems' heeft
aangetoond dat, ondanks de vele
symposia waarop dit onderwerp wordt
besproken, nog vele vragen om een
oplossing vragen. Dit betreft zowel vragen
in technische als financiële zin. Het lijkt
erop dat de technische vraagstukken
zullen worden opgelost. In hoeverre ook
de financiële aspecten zullen worden
geregeld is, zeker gezien de enorme
bedragen die met het integraal waterbeheer en sanering van verontreinigde
waterbodems zijn gemoeid, op korte
termijn niet te verwachten. In het slechtste
geval kan dit betekenen dat sanering nog
zeer lang gaat duren met alle risico's van
dien.
J. D. Leenen
W. van Starkenburg
(HASKONING)
NB Door een ongelukkige samenloop van
omstandigheden ter redactie is deze
publikatie aanzienlijk vertraagd. De
strekking van het verslag is echter nog
dermate actueel dat - in overleg met de
auteurs - tot deze late plaatsing is
besloten.
GBV

DZH neemt waterbedrijf
EWR over
Het waterbedrijf van NV Energie- en
Watervoorziening Rijnland (EWR) moet
uiterlijk per 1juli 1993 overgaan naar
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
(DZH). Daartoe zullen DZH en EWR
binnenkort een convenant sluiten. EWR
blijft 'technische en administratieve
distributiefuncties' zelf verzorgen; dit zal
in een samenwerkingsovereenkomst

worden geregeld. In de loop van hel voorjaar neemt DZH het produktiebedrijf van
NV Westlandsche Drinkwaterleiding
Maatschappij (WDM) over.
'Wordt in de energiesector op Europese
schaal gedacht, de drinkwatervoorziening
blijft een regionale zaak. In tegenstelling
tot energie kan water niet over grote
afstanden worden getransporteerd zonder
kwaliteitsverlies. Doelmatigheid van
produküe en distributie moet resulteren in
een hoogwaardige kwaliteit drinkwater
tegen een zo laag mogelijke prijs. Zo blijft
ons bedrijf klantgericht in denken en
doen. Het is in dit kader logisch allereerst
te streven naar krachtige waterleidingbedrijven', aldus DZI I-directeur J. Hieter
in zijn nieuwjaarstoespraak.
Het eventueel samenwerken of samengaan met andere waterleidingbedrijven
past naar het oordeel van het DZH in die
benadering. De overname van het waterbedrijf van de EWR en het produktiebedrijf van de W D M vloeit voort uit een
door de Kroon goedgekeurd reorganisatieplan van de drinkwatervoorziening in
Zuid-Holland.
Een mogelijke samenwerking, via een
'joint-venture' met het Gemeenschappelijk
Energiebedrijf Zuid-Holland-West
(GEB-ZHW) op het gebied van
administratieve distributiefuncties wordt
onderzocht op haalbaarheid, kosten,
personele gevolgen, zeggenschap en
klantgerichtheid.
Vorig jaar liet het Duinwaterbedrijf weten
dat zo'n samenwerking moet leiden tot
kostenvoordelen voor het DZH en tot
verdere verbetering van de klantgerichtheid bij dat bedrijf.
Als op termijn moet worden gezocht naar
'strategische allianties' buiten de
bedrijfstak, ligt het - aldus Hieter - voor
de hand allereerst te denken aan
instanties met een plaats in het 'waterspoor: de kringloop van het water van de
verbruiker via riolering en zuiveringsinstallatie naar het oppervlaktewater. Het
oppervlaktewater dient in veel gevallen als
grondstof voor de bereiding van drinkwater, waarmee de kringloop is gesloten.
Een belangrijk voordeel van de waterspoor-gedachte is volgens Hieter de
prikkel tot besparing van het drinkwaterverbruik, die uitgaan van één nota waarop
zowel de kosten voor transport en
zuivering van afvalwater als de prijs per
kuub drinkwater afzonderlijk worden
aangegeven. 'Het waterspoor is een
begaanbaar pad', aldus de DZH-directeur
in navolging van de minister van VROM
en de Raad voor de Drinkwatervoorziening. (Persbericht DZH)

