Ruilhandel in fosfaat en stikstof?

Samenvatting
De afgelopen jaren zijn de waterkwaliteitsbeherende instanties
geconfronteerd met nieuwe eisen die
gesteld worden aan de effluentkwaliteit van hun zuiveringsinstallaties. Wat het fosfaat- en het
stikstofgehalte betreft moet voor het
beheersgebied als totaal een
zuiveringsrendement van 75%
behaald worden. De fosfaatnorm
geldt vanaf 1995, de stikstofnorm
vanaf 1998. Voor een aantal waterkwaliteitsbeheerders is met name de
stikstofnorm nauwelijks haalbaar.
Door een sneeuwbaleffect zou dit er
toe kunnen leiden, dat de doelstelling van het fosfaat- en stikstofbeleid niet gehaald kan worden. In
dit artikel wordt een mogelijkheid
geopperd om zonder buitensporige
kosten de doelstelling te bereiken.

Inleiding
In de actieprogramma's voor de Rijn en
de Noordzee zijn afspraken opgenomen
over onder andere de reductie van fosfaaten stikstoflozingen. Zowel fosfaat als
stikstof dragen bij aan het probleem van
de eutrofiëring. De oorspronkelijke opzet
was, de belasting van de Rijn en de
Noordzee in 1995 te halveren ten opzichte
van 1985, voor zowel fosfaat en stikstof.
Het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) is één van de bronnen.
Bij Algemene Maatregel van Bestuur
(AMvB) is inmiddels vastgesteld hoeveel
de waterkwaliteitsbeheerders dienen bij te
dragen aan de reductie van fosfaat en
stikstof. De deadline voor fosfaatreductie
is 1995, terwijl om uitvoeringsproblemen
te voorkomen voor stikstof 1998 wordt
gehanteerd.
De reductie-eis
In een tweetal AMvB's zijn grenswaarden
opgenomen voor fosfaat- respectievelijk
stikstofgehalten in effluenten van rwzi's,
die zijn gedifferentieerd naar capaciteitsklasse. Opmerkelijk is de aanvullende
bepaling, dat de waterkwaliteitsbeheerders
van deze grenswaarden mogen afwijken,
als het zuiveringsrendement van het totaal
van de in beheer zijnde rwzi's tenminste
75% is. Dit is opmerkelijk, omdat in het
algemeen in het milieubeleid grenswaarden worden gesteld per emissiebron,
dus zonder compensatiemogelijkheid. In
feite steunt deze compensatiemogelijkheid
op het ruim tien jaar geleden uit de
Verenigde Staten overgewaaide 'stolpconcept'.

Het stolpconcept
Aan het begin van de jaren tachtig werd in
de discussie over milieu-eisen versus
economische haalbaarheid het stolpconcept geïntroduceerd. Het werd op dat
moment al toegepast in de Verenigde
Staten. Eén van de pleitbezorgers was de
latere minister Winsemius.
De redenering was als volgt. Nu worden
milieu-eisen per bedrijf geformuleerd.
Sommige bedrijven kunnen daaraan alleen
met buitensporige kosten voldoen, terwijl
andere wellicht met minder kosten een
veel grotere emissie-reductie zouden
kunnen realiseren. In dat geval wordt het
milieurendement per gulden groter, als
over een regio of een groep bedrijven een
'stolp' zou worden gedacht, waarbinnen
ruilhandel in emissie-reductie mag plaatsvinden. Bedrijven die met redelijke kosten
een grotere reductie kunnen realiseren
dan zij verplicht zijn, zullen dat zeker
doen, wanneer zij daarvoor een vergoeding ontvangen van bedrijven die hun
norm niet halen. De betalende bedrijven
zijn ook goedkoper af, want zij behoeven
dan hun norm niet meer te halen, omdat
de stolp als geheel zijn norm haalt. Deze
regeling schaadt het milieu niet (de totaal
gewenste reductie wordt bereikt) en is
goedkoper dan de rigide toepassing van
milieu-eisen per bedrijf. De redenering
oogt gezond, maar het concept heeft in de
praktijk geen grote vlucht genomen.
In het fosfaat- en stikstofbeleid voor de
waterkwaliteitsbeheerders speelt het
stolpconcept uitdrukkelijk een rol. De
stolp is, zowel voor fosfaat als voor
stikstof, het beheersgebied van de waterkwaliteitsbeheerder. Ben overschrijding
van de grenswaarde op een bepaalde rwzi
is toegestaan, mits elders compensatie
plaatsvindt. Hen geldelijke vergoeding is
hierbij overbodig, omdat het één en
dezelfde waterkwaliteitsbeheerder betreft.
De voordelen zijn duidelijk. Klke waterkwaliteitsbeheerder begint in principe
daar met reductie, waar dat relatief het
minst kostbaar is. De duurste aanpassingen zijn dan overbodig. Dit
verhoogt de kans op realisatie van de
doelstelling aanmerkelijk.
De uitwerking
De waterkwaliteitsbeheerders hebben
plannen opgesteld voor reductie van
fosfaat en stikstof. Daarbij stuitten zij op
twee problemen: beide operaties zijn
overal kostbaar en bovendien zijn op
verscheidene rwzi's toch nog relatief
buitensporige kosten nodig.
Het eerste is feitelijk een probleem van de
acceptatie van tariefverhogingen, en dat
niet ten behoeve van de kwaliteit van
eigen water, maar van Rijn en Noordzee.
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Enkele zuiveringschappen hebben al
uitgesproken dit niet tot hun primaire taak
te rekenen. Een wat achterhaald soort
uitspraak. Het lijkt op een bedrijf dat stelt
dat rookgasreiniging, afvalwaterzuivering
en afvalbeheer niet tot zijn doelstellingen
behoren. De bewuste gebieden dragen
immers bij aan de eutrofiëring van de
Noordzee en moeten hun steentje
bijdragen aan het terugdringen daarvan.
Het tweede probleem is gecompliceerder.
Als - niet onaanzienlijke - voorbeelden
kunnen de Rotterdamse rwzi Dokhaven
en de Haagse rwzi Houtrust worden
genoemd. Ruimte voor uitbreiding is er
niet of nauwelijks aanwezig, waarbij
Dokhaven ook nog eens geheel ondergronds is gebouwd. En zonder uitbreiding
is stikstofreductie van enige omvang niet
te realiseren. Dit probleem zou niet zo
ernstig zijn, als de 'stolp' ruim genoeg was
om elders compensatie te vinden. Deze
rwzi's zijn echter verreweg de grootste in
hun gebied. Ook al zou op alle andere
rwzi's van Hollandse Eilanden en
Waarden en Delfland stikstofreductie
plaatsvinden, dan nog zou zonder
Dokhaven en Houtrust de 75% niet
gehaald worden.
Mogelijke reacties van het rijk
In principe staan het rijk nu twee wegen
open ofwel de eisen onverkort handhaven,
met als gevolg buitensporige kosten in
gevallen als Dokhaven en Houtrust, ofwel
genoegen nemen met een lagere reductie
waar slechts met buitensporige kosten de
eisen gehaald kunnen worden. Dit laatste
betekent echter dat de landelijke doelstelling niet gehaald wordt. Bovendien
hebben de uitgezonderden dan op hun
beurt voordeel ten opzichte van de andere
waterkwaliteitbeheerders, wat voor die
anderen waarschijnlijk niet acceptabel is.
Dit kan een sneeuwbaleffect veroorzaken
dat de doelstelling nog verder in gevaar
brengt.
Verruiming stopgedachte als uitweg
Hierboven werd al aangegeven dat een
probleem als Dokhaven of Houtrust
feitelijk het gevolg is van een te klein
gekozen stolp. Waarom zou in dit geval de
stolp niet de omvang van heel Nederland
mogen omvatten? Het gaat immers om
een nationaal (zelfs internationaal) te
bereiken doelstelling. Er zou dan onderlinge compensatie tussen waterkwaliteitsbeheerders kunnen plaatsvinden, tegen
een geldelijke vergoeding. Dokhaven,
Houtrust en dergelijke zouden niet uitgebreid hoeven te worden, doch hun
beheerder zou een bijdrage betalen aan
bovenvereiste reducties elders die minder
geld kosten. Op deze wijze kunnen de
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doelstellingen gehaald worden tegen
minimale kosten.
Ook compensatie tussen fosfaat en stikstof
binnen één gebied is een mogelijke
oplossing. Wie door buitensporige kosten
niet in staat is aan de stikstof-eis te
voldoen, zou wat meer kunnen bijdragen
aan de fosfaatreductie. Omdat zowel
fosfaat- als stikstofreductie dient ter
bestrijding van hetzelfde milieuprobleem,
valt niet in te zien waarom dit, binnen
zekere grenzen, niet aanvaardbaar zou
zijn.
Conclusie
Uitbreiding van de stolpgedachte tot één
stolp voor fosfaat en stikstof, en wel voor
heel Nederland, brengt het bereiken van
de doelstelling wellicht dichterbij.
Drs. L. H. E. C. Plooy
Hoofd Financiën en Economische Zaken
Zuiveringschap West-Overijssel

Internationaal symposium
WBB
Ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum
organiseert het Waterwinningbedrijf
Brabantse Riesbosch (WBB) een International Reservoir Symposium'. Het
symposium wordt gehouden van 17 tot en
met 20 oktober 1993 te Werkendam.
Het programma kent drie hoofdthema's:
- surface water - reservoirs - drinking
water;
- reservoir management - problems and
solutions;
- water quality improvement in
reservoirs - methods and results.
Aan het symposium kunnen maximaal
100 personen deelnemen. De kosten
bedragen f300,-. De aanmelding sluit op
31 augustus 1993.
Nadere inlichtingen/bestellen aanmeldingsformulieren: Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch, Rostbus 61,
4250 DB Werkendam,
telefoon 01835-21 44.

Ontwerp NEN 6671 ter kritiek
gepubliceerd
Het Nederlands Normalisatie-instituut
heeft ter kritiek de ontwerp NEN 6671
'Afvalwater en slib - Gravimetrische
bepaling van het gehalte aan petroleumether extraheerbare oliën en vetten Soxlet extractie' gepubliceerd.
Kritiek op dit ontwerp wordt verwacht
vóór 1november 1993. Exemplaren van
de ontwerp NEN 6671 zijn tegen
vergoeding verkrijgbaar bij het
Nederlands Normalisatie-instituut,
Postbus 5059, 2600 GB Delft,
telefoon 015-69 0390.
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Nederlandse Vereniging
voor Afvalwaterbehandeling en
Waterkwaliteitsbeheer
NVA-symposium risicobeheersing en WVO
Met het terugdringen van reguliere
lozingen vanuit puntbronnen door
toepassing van de 'stand der techniek',
neemt de relatieve bijdrage van
incidentele lozingen aan de totale emissie
van verontreinigende stoffen toe.
Bovendien worden watersystemen naarmate de kwaliteit verbetert gevoeliger
voor plotselinge belastingen. In het
Nederlandse waterbeleid, vastgelegd in de
Derde Nota Waterhuishouding, wordt
daarom apart aandacht aan deze categorie
van lozingen besteed. Bovendien zijn er
internationale afspraken, vooral vanuit het
Rijnactieprogramma (RAP) die noodzaken tot vergrote aandacht voor dit
onderwerp.
De Rijksoverheid acht het van belang dat
waterkwaliteitsbeheerders en bedrijven
meer inzicht verkrijgen in de mogelijke
oorzaken van incidentele lozingen, in de
kans dat er iets mis gaat en in de
mogelijke gevolgen in riolering/rioolwaterzuiveringsinstallatie of in oppervlaktewater. Bovendien moeten waterkwaliteitsbeheerders kunnen beschikken
over 'instrumenten' waarmee dergelijke
lozingen via de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (WVO) kunnen
worden teruggedrongen.
Binnen de Coördinatie-commissie Uitvoering WVO (CUWVO) is de afgelopen
jaren studie verricht naar oorzaken en
gevolgen van incidentele lozingen. Er zal
in de loop van 1993 een voor beheerders
bestemd computerprogramma beschikbaar zijn, waarmee een 'doorlichting' kan
plaatsvinden van een bedrijf en het
ontvangende watersysteem. Bovendien zal
er dan inzicht bestaan in de komende
CUWVO-aanbevelingen op dit terrein.
Om zowel de verleners en handhavers van
WVO-vergunningen, als WVO-plichtigc
bedrijven kennis te laten maken met de
praktische mogelijkheden om risico's in
kaart te brengen en te beheersen,
organiseert Programmagroep 3 van de
Nederlandse Vereniging van Afvalwaterbehandeling en Waterkwaliteitsbeheer
(NVA) een symposium waarop de
resultaten van het CUWVO-werk centraal
staan. Het symposium vindt plaats op
8 oktober 1993 in De Reehorst in Ede.

Aangezien mogelijke maatregelen veel
relaties hebben met voorschriften op basis
van de voormalige Hinderwet (thans Wet
Milieubeheer), zijn deze resultaten zeker
ook van belang voor vergunningverleners
bij gemeenten en provincies.
Nadere inlichtingen: ir. W. van Starkenburg (Haskoning) telefoon 0 8 0 - 2 8 4 3 41
of ir.J. S. Hoornstra (RIZA)
telefoon 03200 -70466.

NVA-activiteiten 1993
2 september 1993: bestuursvergadering.
10september 1993: PG 2; praktijkdag
randvoorzieningen op lokatie(s).
16 september 1993: NVA/VWN besturen.
30september 1993: PG 3:voorlopige titel:
'Risicoreductie of rwzi's'.
7oktober1993: vm Bestuur en Programmagroepen; nm Bestuursvergadering.
8 oktober 1993: PG 3:Risicobeheersing en WVO,
Ede
14oktober 1993: PG4: Watersysteemverkenningen, Amsterdam.
26 november 1993: Najaarsvergadering.
15december 1993: Bestuursvergadering.
januari 1994: PG5: Studie(mid)dag om de
evaluatienota Water.

Overige activiteiten
(Nederland)
30 augustus-3 september 1993: Particals in estuaries
and coastal waters.
Contactadres: NVAE,
Drs. T. Buger-Wiersma, RIVM-LWD,
Postbus 1,3720 BA Bilthoven.
30 augustus-11 september 1993: Internationale
Congres, ICID Congress and Exhibition.
Watermanagement in the next Century, Den Haag.
Contactadres: CHO-TNO,
Postbus 6067,2600JA Delft.
9-10september 1993: De Oostvaarderplassen uit de
klei getrokken: 25 jaar oecologie en beheer.
Contactadres: Directie Flevoland Rijkswaterstaat
Lelystad.
13-16september 1993: Advanced waste water
treatment, Delft.
tContactadres: Nederlandse Hydrologische
Vereniging Studiecentrum voor Milieu-onderzoek.
Postbus 6013,2200JA Delft.
14-19september 1993: International Conference on
Naturally-Produced Organohalogens, Delft.
Contactadres: Congress Office ASD,
Postbus 40,2600 AA Delft.
24september 1993: Gevolgen van menselijk
ingrijpen in aquatische ecosystemen.
Contactadres: NVAE,
Drs. T. Burger-Wïersma, RIVM-LWD,
Postbus 1,3720 BA Bilthoven.
30september1993: Onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in de Drentse Aa,NHV de Punt.
Contactadres: Nederlandse Hydrologische
Vereniging Studiecentrum voor Milieu-onderzoek,
Postbus 6013, 2200JA Delft.
5 oktober 1993: Gebruik van GIS bij grondwatermodellering. Ede.
Contactadres: CHO-TNO,
Postbus 6067,2600JA Delft.

ATV-Seminare
Contactadres: ATV, Postfach 1160,
W-5205 Sankt Augustin 1, Deutschland.

