Provincies streven beperking van het watergebruik na

Inleiding
Hoewel water voor ons Nederlanders zo
gewoon is, en we al eeuwenlang strijd
leveren tegen een teveel aan water, zijn en
worden er verscheidene activiteiten
ondernomen om tot een aanzienlijke
beperking van ons watergebruik te
komen. Dez.e activiteiten worden
ingegeven door een relatieve schaarste
aan goed en voldoende water.
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Vroeger was het voorkomen of financieel
regelen van schade een belangrijk aspect
binnen de vergunningverlening in het
kader van de Grondwaterwet. Weigering
van verzoeken voor onttrekkingen kwam
zelden of niet voor; het gebruiksdoel was
niet zo belangrijk. In de huidige situatie
laat het grondwaterbeheer zich
beschrijven als een verdelingsvraagstuk
van een schaars goed [1],waarbij ook
aanvragen voor vergunningen geweigerd
worden.
Steeds vaker blijkt dat de, enige tijd
wellicht als onuitputbaar geachte, bron
'grondwater' niet onbeperkt kan worden
aangewend. Er doen zich op zowel
kwalitatief als kwantitatief gebied
problemen voor. Problemen die moeilijk
en in ieder geval slechts langzaam oplosbaar zijn. De stroomsnelheid van grondwater en de reactiesnelheid van grondwatersystemen maakt dat de problemen
pas duidelijk worden als het kwaad al is
geschied. Handelen is dan uiteraard
geboden, maar wel in de wetenschap dat
met herstel geruime tijd gemoeid zal zijn.
Beschouwing van de
'Grondwatersituatie'
Door menselijk handelen is en wordt het
milieucompartiment bodem verontreinigd,
wat ook zijn weerslag heeft op de samenstelling van het grondwater. Daarnaast is
gebleken dat als er door diverse ingrepen
een dusdanige wijziging van de grondwatersituatie plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, dat de doelstellingen en
bestemmingen die de maatschappij aan
gewenst grondgebruik voorstaat (landbouw, woon- en recreatiegebied, natuur)
niet meer optimaal kunnen worden
ontwikkeld of gehandhaafd. In onze drang
om droge voeten te houden en voor
bepaalde vormen van landgebruik de
waterbeheersing eenzijdig te optimaliseren, zijn we 'doorgeschoten' [2].

Samenvatting
Met de uitwerking van het NMP-actiepunt A-86, beperking watergebruik, streven
de provincies vanuit hun taken en bevoegdheden ernaar een bijdrage te leveren
aan de beperking van het watergebruik, in het bijzonder het grondwatergebruik.
Waterbesparing moet leiden tot een beperking van de inzet van (grond)water,
energie (opwarming), ruimte benodigd voor waterwinning (spaarbekkens) en de
produktie van afval. De draagkracht van het watersysteem enerzijds en de
maatschappelijke wensen voor bodemgebruik anderzijds bepalen de
aanvaardbaarheid van grondwaterwinningen. Het beoogde herstel tot meer
natuurlijke (grond)watersystemen kan een stand-still of zelfs sanering van
onttrekkingen vergen. Centraal staat de ontwikkeling van een tijd-, plaats- en
milieueffect-afhankelijk watergebruik: 'effectief waterverbruik'. De indeling van
watergebruik moet nader worden uitgewerkt bijvoorbeeld aan de hand van
termen als 'vervangbaar' en 'niet-vervangbaar'. Afstemming met diverse
ontwikkelingen en projecten in het totale milieubeleid moet leiden tot voorkoming
van het verplaatsen van het probleem en het bereiken van de gewenste duurzame
ontwikkeling.

Grondwater was en is in vele gevallen
een betrouwbare bron en wordt voor
vele gebruiksdoeleinden aangesproken.
Het probleem, een relatieve tekort aan
grondwater, kent verscheidene oorzaken:
- toename van gebruik van ïcater (vooral
grondwater) door een
* toename bevolking en gebruik per
persoon
* toename van industriële activiteit
* toename van de landbouwproduktie
* toename van het gebruik voor civieltechnische werken
* toename van de onttrekking voor
milieudoeleinden (afscherming/sanering)
- afname van deaanvulling van het
grondwater
* afname van de aanvulling door toename
van het verharde oppervlak (stedelijk
gebied/industrieterreinen/infrastructuur/
glastuinbouw, etc.)
* afname van de aanvulling door aanpassing van ont- en afwatering
- afname van geschiktheid van water
* afname door algehele milieuverontreiniging
Omdat de puntsgewijze onttrekkingen van
grondwater als een vorm van 'systeemoutput' zo eenvoudig in beeld te brengen
zijn, wordt deze component vaak als de
sturingsfactor van het systeem en daarmee
het probleem beschouwd. Met het
instrument 'vergunningverlening voor
onttrekkingen' kan een bijdrage worden
geleverd aan het beoogde systeemherstel.
De bijdrage betekent concreet een
beperking van het watergebruik, en in
eerste instantie mogelijk een aanzienlijke
waterbesparing.
Parallel aan deze activiteiten moet echter
ook aan de 'input' aandacht worden
besteed. De afname van de kwantitatieve
beschikbaarheid staat niet geheel los van

de afname van aanvulling. Het aspect van
het gebrek aan informatie over en
aandacht voor de input wint de laatste
tijd aan erkenning. Over de 'input' van
(grond)watersystemen lopen nu verscheidene studies en worden onderzoekactiviteiten gestart of voorbereid.
Beperking watergebruik
Hoewel tegen de achtergrond van het
gewenste bodemgebruik(functie) en de
lokale situatie in sommige omstandigheden aan een verbod op bepaalde
vormen van grondwatergebruik niet te
ontkomen lijkt te zijn, wordt in eerste
instantie gekeken naar mogelijkheden
voor beperking van het watergebruik.
Grondwater is een (zeer) goedkope
grondstof en het besparen op het
watergebruik, door 'aanpassing' van het
waterverbruik, lijkt voor vele doeleinden
zonder onoverkomelijke problemen
zonder meer mogelijk.
Het gebruik van grondwater voor de
'openbare watervoorziening' heeft
prioriteit. In de verscheidene waterhuishoudingsplannen valt te lezen dat het
gebruik onder te verdelen is in 'hoogwaardig en laagwaardig gebruik' en dat de
openbare watervoorziening en gebruiksvormen waar vanuit de volksgezondheid
(bijv. Warenwet) hoge eisen aan de
samenstelling worden gesteld, zonder
meer primaat hebben. De beperkingen
voor de inzet van grondwater worden
vooral opgelegd aan de categorieën van
gebruikers met zogenaamde laagwaardige
gebruiksdoeleinden. In verscheidene
provincies is aangegeven dat het gebruik
niet meer mag toenemen. In Brabant is
een 'stand-still op het totaal aan grondwateronttrekkingen [3]'ingesteld; in
Gelderland [4] zijn gebiedsgewijs plafondwaarden voor onttrekkingen aangeduid.
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Echter, ook aan de inzet van oppervlaktewater zijn nadelen verbonden. Vooral bij
de zuivering van oppervlaktewater valt
gezien de trieste staat van de kwaliteit van
het oppervlaktewater, niet aan (uitgebreide) zuivering te ontkomen. Bij de noodzakelijke zuiveringsactiviteiten komt
zuiveringsslib vrij en ontstaat er een afvalprodukt. Als gekozen wordt voor spaarbekkens, betekent dit een aanzienlijk
ruimtebeslag.
Gezien de nagestreefde vergroting van de
inzet van oppervlaktewater, ook als
vervanging van de inzet van grondwater,
zal het benodigde ruimteslag nog
toenemen. Het vinden van lokaties voor
dergelijke spaarbekkens is in het planologisch gezien 'volle' Nederland niet
eenvoudig. Naast de hydrologische
aspecten leidt een toename van het
gebruik van water tot een toename van
het gebruik van energie (opwarming,
zuivering en verplaatsing).
Alles bij elkaar reden genoeg om een
beperking van het gebruik van (grond- en
oppervlakte)water na te streven en
verspilling te voorkomen.
Provinciale invalshoek
De provincie is naast strategisch ook
operationeel grondwaterbeheerder en
aldus belast met de vergunningverlening
inzake de Grondwaterwet. Zoals iedere
wet loopt de wijziging van de wet achter
op situatie en behoeften in de praktijk.
De wet is destijds bedoeld en daarmee
eigenlijk toegespitst op grootschalige
onttrekkingen. In het voorstel voor wetswijziging wordt het instrument van
algemene regelgeving voorzien, zodat de
vele relatief kleine onttrekkingen aan
regelgeving onderworpen kunnen worden.
Echter, ook het huidig instrumentarium
biedt de mogelijkheid om, zij het met veel
werk, beperkingen te stellen aan vele
kleine grondwateronttrekkingen, bijvoorbeeld aan de onttrekkingen voor
beregening van grasland [5].
Vanuit de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de provinciale overheid kan een bijdrage worden geleverd in
de beperking van het grondwatergebruik.
Binnen het totaal aan onttrekkers van
grondwater zijn verscheidene categorieën
te onderkennen:
- openbare watervoorziening;
- gebruik voor industriële doeleinden;
- gebruik voor agrarische doeleinden;
- bronbemaling (tijdelijk) voor voornamelijk civieltechnische werken;
- bronbemaling (permanent) voor
voornamelijk infrastructurele werken;
- beheersbemaling voor milieuhygiënische doeleinden (grondwater- en
bodemsanering, hydrologische isolatie).
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Op de eerste categorie na, bestaat er een
redelijk rechtstreeks verband tussen het
gebruiksdoel en de besparingsmogelijkheden enerzijds en de vergunninghouder
anderzijds. In geval van de categorie
openbare watervoorziening, vormt het
waterleidingbedrijf als het ware slechts
een tussenpersoon. Het bedrijf heeft een
bepaalde taak en verantwoordelijkheid
naar zijn afnemers, onder te verdelen in
huishoudens, COAR-sector, industrie,
agrarisch bedrijfsleven etc. Voor het
succes van activiteiten van waterbesparing
is het bedrijf mede afhankelijk van het
gedrag van zijn afnemers. De mogelijkheden van beperking van het gebruik en
de opbouw van het huishoudelijk watergebruik is redelijk bekend [6, 7]. Het feit
dat er geen getalsmatige invulling is
gegeven aan de 'leveringsplicht' maakt de
groei van de 'waterbeschaving' tot een
vanuit milieuoptiek wellicht onaanvaardbaar niveau van (grond-) wateronttrekkingen moeilijk of zelfs niet reguleerbaar.
Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat in de toekomst een getalsmatige invulling van de leveringsplicht
plaats moet vinden en het idee van te
allen tijde te voldoen aan de vraag
verlaten wordt.
Doel en kader/IPM
De 12 provincies, samenwerkend in het
InterProvinciaal Overleg (IPO) hebben in
1990 besloten om samen actiepunten uit
het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP)
[8] uit te voeren. In overleg met het
ministerie van VROM is besloten om die
actiepunten waar nadrukkelijk sprake is
van een provinciale taak en/of bevoegdheid door de provincies uit te laten
werken. Daartoe hebben de provincies
gezamenlijk een 'Plan van Aanpak uitvoering NMP - Samen Kiezen en doen - '
[9] opgesteld. Hierin zijn onder andere 75
projecten opgenomen die de komende
jaren gezamenlijk worden uitgevoerd.
Voor de uitvoering van het Plan van
Aanpak is een projectorganisatie in het
leven geroepen: de Interprovinciale
Projectorganisatie Milieu (IPM). De IPM
wordt gekenmerkt door interprovinciale
projectgroepen. Een projectgroep bestaat
uit provinciale medewerkers, bijgestaan of
geadviseerd door externe deskundigen. Zij
vullen de projecten verder in, begeleiden
de uitvoering en rapporteren over de
voortgang en de geboekte resultaten.
De projecten onderkennen verscheidene
fasen. In fase 1wordt eventueel onderzoek uitgevoerd en een strategie opgezet.
Fase 2 omvat implementatie van de in
fase 1opgestelde beleidslijn/werkwijze.
In fase 3 zal gekeken wordt hoe een en

ander verlopen is, en wat nu de uiteindelijke 'milieu'winst is geweest.
Zonodig kan dan bijsturing plaatsvinden.
Op het gebied van waterbeheer gaat het
onder meer om de volgende projecten:
- A-83, Verdrogingsbestrijding;
- A-84, Instrumentarium Verdrogingsbestrijding;
- A-85, Strategische (grond)watervoorraden;
- A-86, Beperking watergebruik.
De codering verwijst naar de in het NMP
aangegeven Actiepunten (A-..).
De projectgroep A-86 heeft de taak om
het aspect 'beperking watergebruik'
binnen de provinciale taakstelling en
bevoegdheid verder uit te werken en
vorm te geven.
Project A- 86 [10]
Einddoel voor het watergebruik:
'effectiefwatergebruik'
Het doel van het project is te komen tot
aanbevelingen en het ontwikkelen van een
werkwijze om uiteindelijk te komen tot
een effectief watergebruik.
Onder effectiefwatergebruik wordt verstaan
het gebruik van water in een hoeveelheid
en hoedanigheid afgewogen op basis van
een aantal criteria:
- de beschikbaarheid van grond- en
oppervlaktewater (kwaliteit, kwantiteit);
- stand van zaken over de toepasbare
techniek en mogelijkheden van aanpassing van gebruikersgewoonten met het
oog op beperking van het watergebruik
(bijvoorbeeld hoeveelheid per eenheid
produkt, hergebruik, retourstromen,
voorlichting);
- effecten van watervoorzieningsmaatregelen op milieudoelstellingen en
het effect van alternatieven op overige
milieudoelstellingen (bijvoorbeeld het
verbruik van energie, uitstoot van
schadelijke gassen, ontstaan van afval)
- met het oog op ontwikkelingen
periodieke evaluatie van de 'effectiviteit'
op basis van afspraken met doelgroepen
(watergebruikers) en beleidsinstanties;
- belangen van de gebruiker;
- nadelen aan andere gebruikers (actieve
en passieve gebruikers van water).
Deze definiëring zal bij de vergunningverlening een belangrijke rol gaan spelen.
Naar verwachting zal hierbij een onderverdeling moeten worden aangegeven,
waarbij tegen de achtergrond vaneffectief
watergebruik begrippen als 'vervangbaar'
en 'niet-vervangbaar' een rol spelen.
Op grond van het gebruiksdoel kan het
watergebruik als hoogwaardig worden
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aangemerkt, maar toch vervangbaar zijn.
Andersom, hoewel het waterverbruik laagwaardig is, kan het gezien de situatie
(lokatie, milieu-effecten alternatieven)
toch als niet-vervangbaar worden aangemerkt. Hoewel een en ander nog nader
uitgewerkt moet worden, kan nu al gesteld
worden dat een classificering als 'hoogwaardig waterverbruik' geen vrijbrief is
voor verspilling of (onbeperkte) groei van
de (grond)wateronttrekking. Afhankelijk
van de situatie kan zelfs sanering van
onttrekkingen voor zowel laagwaardige en
hoogwaardige doeleinden noodzakelijk
zijn om het gewenste landgebruik
(optimaal) mogelijk te maken. Het door
de maatschappij gewenste landgebruik,
vastgelegd in de functietoekenning in
waterhuishoudingsplan en streekplan, stelt
randvoorwaarden aan het abiotisch
milieucompartiment water.
Hiermee zij overigens niet gesteld dat de
onttrekkingen van grondwater als enige
factor de grondwatersituatie beïnvloeden
en sanering en/of vermindering van
grondwaterwinningen de oplossing tot het
probleem verdroging vormt. De verdrogingsbestrijding vergt de inzet van de
oppervlaktewaterbeheerders, de terreinbeheerders en de grondwaterbeheerders
(en dus de onttrekkers) [11].
Fase 1van project A-86 richt zich op het
gebruik van water en grondwater en moet
gezien worden in het licht van het
verantwoord 'omgaan met grondstoffen'.
Daarbij spelen aspecten als zuinig omgaan
met water (waterbesparing) en het streven
naar een effectief watergebruik een
belangrijke rol.
Strategie A-86
Het project A-86 richt zich op de
beperking van het watergebruik in het
algemeen en de beperking van het grondwatergebruik in het bijzonder. Een accent
op grondwatergebruik komt voort uit het
in de huidige situatie aanwezige verdelingsvraagstuk omtrent het schaars goed
'grondwater'.
Bij het, vanuit de provinciale taken en
bevoegdheden, uitwerken van een
strategie voor beperking van het watergebruik zijn vier aspecten te onderscheiden:
- beleid en beleidsontwikkeling;
- de vergunningverlening;
- controle & handhaving;
- afspraken met de doelgroepen.
Voor het eerste deelaspect, beleid en
beleidsontwikkeling, is de doelstelling het
verhogen van de effectiviteit van het

provinciaal beleid ten aanzien van het
watergebruik. Op grond van ervaringen en
knelpunten (geformuleerd in de provinciale waterhuishoudingsplannen) bij de
inzet van huidige en alternatieve bronnen
kunnen aanbevelingen worden gedaan
voor oplossingen of strategieën voor een
'effectief en zorgvuldig' watergebruik
richting de doelgroepen. Een interprovinciale aanpak moet leiden tot
uitwisseling van ervaringen en het
gezamenlijk ontwikkelen van inzichten.
Reductie van het gebruik van huidige
bronnen vindt plaats door de inzet van
alternatieven (oppervlaktewater) en
reductie van het water ver- en hergebruik
(waterbesparing).
Voor het tweede deelaspect, vergunningverlening,is de doelstelling het opstellen
van een beoordelingsmethodiek. Hiermee
wordt beoogd te komen tot een systematische methode bij vergunningverlening.
Deze methodiek moet meer eenduidigheid brengen in het afwegen van voor- en
nadelen van grondwateronttrekkingen
gericht op het beperken c.q. beperkt
houden van die onttrekkingen, waarbij
ook de effecten van eventuele alternatieven worden meegenomen. Het al
eerder aangegeven begrip 'effectief
watergebruik' zal hierbij een belangrijke
rol spelen.
In eerste instantie zal worden gekeken
naar de beoordelingsmethodiek bij de
vergunningverlening voor de doelgroep
industrie. Vervolgens zal gekeken worden
wat de mogelijkheden van de beoordelingsmethodiek zijn om via het spoor
van de vergunningverlening tot een
beperking van het waterverbruik van de
overige doelgroepen te komen. Een en
ander leidt tot een min of meer universeel
toepasbare beoordelingmcthodick bij
vergunningverlening in het kader van de
Grondwaterwet.
Voor het derde deelaspect, controleen
handhaving, is de doelstelling het
beperken van het watergebruik door
handhavingsactiviteiten, waaronder
begrepen preventieve en curatieve
maatregelen.
In vrijwel alle provincies zijn aan bepaalde
categorieën van grondwateronttrekking
voorwaarden opgelegd voor het meten en
melden van de onttrokken hoeveelheid
water. De onttrokken hoeveelheid water
vormt immers de grondslag voor de
provinciale grondwaterheffing. Het terugdringen van onttrekkingen kan het beste
gestaafd worden door 'hard' cijfermateriaal te overleggen. Voor een recht-

vaardig ervaren effectief watergebruik,
lijkt 'handhaving' van de grondwateronttrekkingen een noodzakelijke
handeling.
Voor het laatste deelaspect, afspraken met
dedoelgroepen, is de doelstelling te komen
tot een optimalisatie van de waterbesparing door de doelgroepen, in relatie
tot het al ontwikkelde beleid en de
beleidsvoornemens.
Als de categorie met de grootste hoeveelheid aan grondwateronttrekking nemen
de waterleidingbedrijven hierbij een
speciale positie in. Het door de VEWIN
uitgebrachte concept-waterbesparingsplan
biedt mogelijk aanknopingspunten om tot
nadere afstemming en een meer adequate
vorm van waterbesparing te komen.
Daarbij vormt het feit dat sanering van
particuliere bronnen niet dient te
resulteren in een volledige verschuiving
naar de openbare watervoorziening ook
een belangrijk aandachtspunt.
Per deelaspect is een inventarisatie onder
de provincies gehouden om zo een beeld
te krijgen van het waterbesparingsbeleid
binnen de provincies. Aan de hand van
een analyse van de inventarisatiegegevens
worden vervolgens de verschillende deelnotities opgesteld, met voorstellen voor
het ontwikkelen van een eenduidiger en
efficiënter provinciaal beleid.
Zoals al eerder aangegeven richt het
project zich op de beperking van watergebruik, vanuit de provinciale taken en
bevoegdheden. Dit betekent dat geen
specifieke besparingsmaatregelen voor
bijvoorbeeld huishoudelijk waterverbruik
(waterbesparende douchekop, etc)
worden onderzocht. Ter voorbereiding
van het 'actieplan waterbesparing' en de
'Beleidsnota Drink- en Industriewatervoorziening (B-DIV)' zijn, in opdracht van
het ministerie van VROM, rapporten
opgesteld over de besparingsmogelijkhcden in het huishoudelijk en het
industrieel waterverbruik [12]. De
resultaten en conclusies van vooral het
laatstgenoemde rapport zullen worden
gebruikt bij de uitvoering van het project.
In de projectgroep treden vertegenwoordigers van het ministerie van VROM
en de VEWIN op als adviseur. Over de
aanspreekpunten voor andere doelgroepen is niet direct een overkoepelende
instantie aan te duiden. Als het noodzakelijk of wenselijk wordt geacht zal op
ad-hoc basis contact worden gezocht met
de Vereniging Krachtwerktuigen
(industrieel waterverbruik), het landbouwschap (agrarisch waterverbruik) en
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een gespreksgenoot over het waterverbruik bij de aanleg van civieltechnische
werken (bronbemaling) en waterverbruik
bij bodem- en grondwatersanering.
In afb. 1is de relatie aangegeven tussen
de te onderscheiden groepen van watergebruikers en de nu door hen gebruikte
'bronnen'. In de huidige beleidsplannen is
nadrukkelijk gewezen op de benodigde
vergroting van de inzet van oppervlaktewater ter vervanging van de inzet van
grondwater. In de verdere groei van het
waterverbruik zal op verscheidene
plaatsen, waaronder de provincie NoordBrabant, moeten worden voorzien door de
(in)directe inzet van oppervlaktewater.
Beoogd resultaat/produkten
Als resultaten/produkten van fase 1is per
deelaspect een notitie of een handleiding
voorzien, die uiteindelijk gecombineerd
moet worden in een rapport (één
compleet handboek).
Het beoogde eindrapport is opgebouwd
uit:
- een notitie, op basis van een analyse
van het waterbesparingsbeleid in de
provincies, waarin aangegeven oplossingsrichtingen voor geconstateerde knelpunten bij de inzet van grond- en
oppervlaktewater;
- een toetsingsschema voor het beoordelen van vergunningaanvragen in het
kader van de Grondwaterwet. Het schema
zou ook gebruikt kunnen worden voor het
heroverwegen van bestaande grondwateronttrekkingen;
- een handleiding handhaving in het
kader van de grondwaterwet, waarin
onder andere aan de orde komen:
uniformering van definities, meetmethoden en procedures, een werkwijze
voor een eenduidige controle en inspectie
(inclusief de terugkoppeling naar de
vergunningvoorwaarden: het moet
controleerbaar zijn), en een aspect als een
overzicht van de geschatte werklast en
benodigde formatie per provincie;
- een notitie met acties die doelgroepen
en provincies kunnen ondernemen om te
komen tot afspraken. Deze notitie zal
aanzetten geven tot een gezamenlijke

aanpak voor afspraken over leverings- en
gebruiksvoorwaarden voor de openbare
watervoorziening. Daarnaast zullen er
normen en kentallen voor waterge- en
verbruik worden opgesteld, waaruit
vervolgens richtwaarden kunnen worden
ontwikkeld (vooruitlopend op de wetswijziging welke regelgeving door
algemene regels te stellen mogelijk
maakt).
In de tweede fase zal het einddocument
van de eerste fase gebruikt worden als
leidraad door de vergunningverleners en
de handhavers. Daarnaast zal het einddocument voorstellen bevatten voor het
omgaan met de doelgroepen en voorstellen voor de provinciale waterhuishoudingsplannen.
Beperkingen
In eerste instantie kan effectief watergebruik leiden tot een afname en daarmee
een beperking van het waterverbruik.
Echter, effectief watergebruik leidt niet tot
het volledig opheffen van het totale waterverbruik; een zeker basisniveau waterverbruik zal altijd blijven bestaan.
Daarnaast kan ook het effectief waterverbruik bijvoorbeeld door een stijgende
conjunctuur een stijgende tendens
vertonen.
Er bestaat dan ook een parallel tussen de
activiteiten en beoogde effecten rond
waterbesparing en de activiteiten en
beoogde effecten rond energiebesparing.
Hij de beschouwing van alternatieven voor
de inzet van grondwater maakt de geringe
kostprijs van grondwater dat alternatieven
op economische gronden niet aantrekkelijk zijn en worden verworpen.
Binnen het projectplan A-86 wordt niet
gekeken naar de mogelijkheid, inzetbaarheid en/of hoogte van het instrument
provinciale grondwaterheffing of rijksgrondwaterbelasting. De huidige regeling
rond de provinciale grondwaterheffing
maakt dat gebruik als een regulerend
instrument niet is toegestaan. Over de
financiering van het waterbeheer zijn
onlangs diverse adviezen uitgebracht.
Beschouwingen over financiële aspecten

Afb. 1.-Schematische weergave van deinzetvan 'bronnen'bij hetgebruik vanwater.
Bron
Grondwater

Relaties bronnen/gebruikers
gebruikersgroep
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-^ LANDBOUW
halffabrikaat-

- > INDUSTRIE

halffabrikaat

drinkwater—

- > HUISHOUDENS

drinkwater

Bemalingen = > bemalingen t.b.v. civieltechnische en milieutechnische werken.

zijn al in eerder verband gehouden, zijn
onderwerp van in behandeling verkerende
beleidsadviezen ('financiering integraal
waterbeheer', het financiële waterspoor,
rapportage van de commissie Zevenbergen) of behoren niet tot de provinciale
bevoegdheden. Het instrument kostprijs
kan zeker bijdragen tot het beoogde
effectieve watergebruik. Vanuit de
milieuoptiek gekeken roepen de huidige
voorstellen voor een rijksgrondwaterbelasting, een relatief hoge belasting op
onttrekking voor hoogwaardige gebruiksdoeleinden, vragen op.
De resultaten van dit project laten
onverlet dat de provinciale overheid regelmatig een keuze zal moeten maken over
de aanvaardbaarheid van winningen en
tussen de diverse instanties die
(grond)water (willen) onttrekken.
Bovendien kunnen zij zich, tegen de
achtergrond van de wensen vanuit de
maatschappij over het landgebruik,
gedwongen zien tot het stellen van een
maximum aan het totaal aan grondwateronttrekkingen. Het voorgestane bodemgebruik (functietoekenning) enerzijds en
de draagkracht van het (grond)watersysteem [13] anderzijds bepalen in
hoeverre onttrekkingen nog mogelijk zijn.
Daarbij kan het best zo zijn dat tijdelijke
vergroting van onttrekkingen, bijvoorbeeld in 'buitengewone omstandigheden',
toegestaan kunnen en zullen worden. Het
concept 'sparen en lenen' van grondwater,
aangegeven in de notitie 'grondwaterbeheer in beweging', zal verder vorm en
inhoud moeten krijgen.
Op de relatie met de verdrogingsbestrijding, de benodigde aanpak op
meerdere fronten in onderlinge afstemming en tegelijkertijd, is al eerder
gewezen.
Slotbeschouwing
Het project A-86 richt zich op het gebruik
van water en grondwater en moet gezien
worden in het licht van het verantwoord
'omgaan met grondstoffen'. Daarbij spelen
aspecten als zuinig omgaan met water
(waterbesparing) en het streven naar een
effectief watergebruik een belangrijke rol.
In deze zin is de doelstelling van het
project toegespitst op de eerstgenoemde
oorzaak van het probleem, namelijk 'de
toename van het gebruik van (grond)water'. Daarbij zal het project zich richten
op de gebruikerscategorieën: waterleidingbedrijven, industrie, landbouw,
bronbemaling voor civieltechnische
werken en bodem- en grondwatersaneringsoperaties.
Vanuit het waterbeheer gezien levert het
project A-86 mogelijkheden voor
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beperking van het watergebruik. De
beperking is geen doel op zich, maar
vormt een onderdeel om bijvoorbeeld te
komen tot bestrijding van de verdroging,
een aspect waarin in A-83 [14] nadrukkelijk wordt ingegaan. Centraal bij de
operationalisering van de verdrogingsbestrijding staat het verwezenlijken van de
wensen van de maatschappij over het
behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden op de in de provinciale beleidsplannen aangewezen plaatsen. Vanuit de
functietoekenning van gebieden moet
toegewerkt worden naar definiëring en
verwezenlijking van de hydrologische
randvoorwaarden, benodigd bij het voorgestane bodemgebruik. Op grond van de
draagkracht van het systeem zullen daarbij
in bepaalde gevallen plafondwaarden voor
de onttrekkingen moeten worden aangegeven. Naast technische aspecten speelt
hierbij nadrukkelijk het vraagstuk van de
juridische instrumenten, aanwezig of nog
te ontwikkelen een belangrijke rol. Onder
andere hierover buigt zich de projectgroep
A-84: instrumentarium verdrogingsbestrijding [15].
Voor een goed resultaat van het project is
afstemming met deze projectgroepen op
het gebied van waterbeheer gewenst.
Maar er is meer. Afstemming is bijvoorbeeld ook nodig met projecten als A38
Schelde/Maas actieprogramma, A46
nazorg bodem, A54 bodemsanering in
gebruik zijnde bedrijfsterreinen, A201a
doelgroepmanagement industrie, etc.
Beperking van het watergebruik moet
niet leiden tot verschuiven van het
probleem tussen verschillende milieucompartimenten. Het aspect van bodemen grondwatersanering geeft vanuit de
milieu-invalshoek reden tot een apart
probleem. Immers, als er voor sanering of
beheersing van de verontreiniging grondwaterwinning plaats moet vinden, moet de
provincie in sommige gevallen kiezen
tussen 'verdroging' of'verspreiding'.
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Nogmaals het model EMOR
In I I 2 0 nr. 4/1993 is in tabel II van het
artikel 'Voorspelling van de vuilemissie uit
rioolstelsels. Het model EMOR' een fout
geslopen, hieronder volgt de juiste
tabel II.
TABEL II - Berekende waarden versus gemeten
waarden.
Loenen

In het voorafgaande is hier en daar over
doel of doelstelling van projecten
gesproken. Het uiteindelijk doel is uiteraard iets anders en de projecten zijn
slechts een middel om te komen tot het
uiteindelijke doel'etn duurzame
ontwikkeling van het milieu'.
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Periode
Overstortfrequentie
Gem. jaarlijks
overstortvolume
Maximaal overgestort
volume
Gem. jaarlijkse
vracht CZV
Maximaal overgestort
CZV

gemeten
3,5
16

berekend
55 (a)
10 ( a 1 :

17.200

16.000 ( m ' / a )

8.500

9.000 (m 3 )

5.200

5.200 (kg/a)

3.500

4.200 (kg)

Cursus GIS voor
nutsbedrijven
Het expertisecentum Geo-informatiekunde Nederland organiseert een cursus

'GIS voor nutsbedrijven'. De cursus wordt
gehouden op 21,22 en 23 april 1993 in
Groningen.
De cursus is bedoeld voor iedereen die in
zijn of haar functie binnen het nutsbedrijf
met ruimtelijke informatie te maken heeft
of zal krijgen en meer wil weten over de
toepassing van GIS.
Nadere inlichtingen: GPON,
mevrouw ir. P. H. M. Cremers of
mevrouw F. S. M. Bulk, Postbus 3037,
9701 DA Groningen,
telefoon 050-74 9760.

GS Zuid-Holland willen
industrie en landbouw
betrekken bij verminderen
nutriëntenlozingen op grote
rivieren
GS van Zuid-Holland hebben de minister
van Verkeer en Waterstaat voorgesteld
om ook de landbouw en de industrie te
betrekken bij een halvering van de
stikstof- en fosfaatlozingen op de grote
rivieren. Hierdoor kunnen de waterkwaliteitsbeheerders later aan de taakstellingen voor reductie voldoen. Door te
kiezen voor een meer 'gebiedsgerichte
benadering' verwachten GS toch te
kunnen voldoen aan de reductieafspraken zoals die zijn gemaakt in
verschillende internationale verdragen.
Het Rijk eist via een AMvB dat de
reductie vooral via de zuiveringsinstallaties bereikt moet worden. Dit houdt in
dat 75%van de fosfaat en stikstof uit het
afvalwater gehaald moet worden. Vlet de
gebiedsgerichte benadering geven GS aan
begrip te hebben voor de grote planologische en financiële problemen die
waterschappen hebben om de totale
fosfaat- en stikstofbelasting alleen via de
zuiveringsinstallatie te halveren.
Vooral het zuiveringschap Hollandse
Eilanden en Waarden heeft bezwaren
tegen deze benadering. Dit zuiveringschap
heeft veel kleine zuiveringsinstallaties die
stuk voor stuk aangepast zouden moeten
worden.
Door te kiezen voor een meer 'gebiedsgerichte' benadering ontstaat er volgens
GS meer ruimte om de doelstellingen
voor vermindering van fosfaten en stikstoffen effectief te realiseren. Deze aanpak
sluit aan bij de integrale aanpak van het
waterkwaliteitsbeheer die het Rijk bepleit
en waarmee sneller resultaat geboekt kan
worden dan met een landelijke emissieaanpak.
(Persbericht prov. ZH)

