Een 'DelftAgenda'metactiepunten

Water en milieu:sleutel totAfrika's ontwikkeling

Op 3 en 4 juni 1993 vond bij het IHE een
internationaal Afrika-symposium plaats ter
gelegenheid van de benoeming tot
Honorary Fellow van Maurice Strong,
secretaris-generaal en 'ziel' van de twee
grote VN-conferenties over milieu
(Stockholm, 1972, en de UNCED in Rio
de Janeiro, 1992). Sub-Sahara Afrika
(SSA) is het continent waar de
economische ontwikkeling zeer moeizaam
verloopt, en dat in de dagelijkse praktijk
het meest concreet wordt geconfronteerd
met de complexe relatie tussen
ontwikkeling (of zelfs overleving) en
duurzaam beheer van water en andere
natuurlijke hulpbronnen.
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Driehonderd politici, hoge ambtenaren en
wetenschappers uit Afrika, West-Europa
en van multilaterale organisaties (Wereldbank, FAO, UNESCO, UN Sahel Office,
enz.) discussieerden er in een serie van
werkgroepsessies met voorbereide papers
en stelden een leidraad voor acties, een
'Delft-Agenda', op. Water mag dan niet
een milieuprobleem van globale schaal
zijn, zoals klimaatverandering, maar het is
overal op de wereld een lokaal probleem
met grote relevantie voor biodiversiteit.
Daarom hoort het hoog op de internationale agenda's te staan.
Delft Agenda
In 2010 zal Sub-Sahara Afrika zo'n miljard
inwoners tellen. Het sub-continent kent
één van de hoogste bevolkingsgroeicijfers
in de wereld, en dit uit zich vooral in de
groei van de stedelijke gebieden. Terwijl
vele landen er nu nog nadrukkelijk ruraal
zijn, zal er binnen één generatie meer dan
de helft van de bevolking in verstedelijkte
gebieden wonen en werken. Deze
bevolkingsdruk ^voedselvoorziening,
huisvesting) en de pressie om economisch
te ontwikkelen (werkgelegenheid) gaan
onvermijdelijk een zware wissel trekken
op de natuurlijke systemen en hulpbronnen. UNCED beschreef goed de
competitie tussen economische groei en
milieukwaliteit en legde de nadruk op
duurzame beheerssystemen om onomkeerbare uitputting te voorkomen.
Het symposium beperkte zich tot water en
de aan zoetwater gebonden milieuaspecten (plus kustmangroves omdat die
sterk worden beïnvloed door vergelijkbare
factoren).

Samenvatting
Driehonderd politici, hoge ambtenaren en wetenschappers uit Afrika, Europa en
van multilaterale organisaties ontwikkelden een lijst met punten die Sub-Sahara
Afrika beter in staat moeten stellen op duurzame wijze met water en zijn biomen
om te gaan. Belangrijk blijkt te zijn dat, vooral op het uitvoeringsniveau, meer
kennis aanwezig is om water en milieu op een geïntegreerde wijze te benaderen
(landbouw, drinkwater, natuurwaarden). In ieder geval moet de watersector als
unitair worden beschouwd, en water als een schaars goed met een economische
waarde. Nutsbedrijven kunnen een belangrijke rol vervullen omdat ze dichter bij
de consument staan. Voorbeelden van succesvolle aanpak in het continent moeten
worden uitgewisseld en meer gebruik moet worden gemaakt van lokale socioculturele patronen om programma's uit te voeren.

De principes voor duurzame ontwikkeling
werden elders al voldoende uitgewerkt en
beschreven, maar de congresdeelnemcrs
vonden het nodig ze te interpreteren en
te rangschikken in de context van de
problematieken van SSA. Sommige aanbevelingen klinken vanzelfsprekend
bekend in de oren, maar het feit dat ze
worden opgevoerd geeft aan dat weinig
vooruitgang werd geboekt. Sub-Sahara
Afrika bestaat uit ruim 40 landen die een
rijke geschiedenis delen, maar anderzijds
toch zeer uiteenlopende karakteristieken
hebben qua klimaat, geografie, ecologie en
hulpbronnen, cultuur en socioeconomische structuren. Veralgemenen is
dus gevaarlijk. Ook al bestaat de indruk
dat 'het' continent economisch slecht heeft
gepresteerd tijdens de voorbije decade,
toch kennen landen als Botswana,
Kameroen en Congo hogere groeicijfers
dan West-Europa. Sleutelproblemen voor
SSA's water- en milieu-ontwikkeling
blijken te zijn:

- lage bevolkingsdichtheden en een grote
socio-culturele heterogeniteit (migrerende
herdersvolken, primitieve en gemechaniseerde boeren, stedelingen);
- een proportioneel excessief gebruik van
natuurlijke hulpbronnen (water,
nutriënten, wild, woud), vaak gekoppeld
aan slecht gestuurde omzetting van
natuurlijk land in landbouwgebied en
gevoeligheid aan fluctuerende meteorologische omstandigheden;
- niet aangepaste technologische keuzen
(bijv. in irrigatie- en drinkwatersystemen);
- onduidelijke regeling van landeigendomstitels;
- systematisch gebrek aan intersectorale
planning en uitvoering, en versplintering
van taken en verantwoordelijkheden
(water wordt soms door meer dan
20 organisaties beheerd); en
- lage politieke prioriteit voor water.
De aanbevelingen en actiepunten werden
samengebracht per operationeel

Foto I - De oever van het Victoriameer bij Kampala, Oeganda. Achter het strand strekt zich een uitgestrekt
papyrus-wetland uit waarin al het stedelijk afvalwater wordt geloosd. Door eeotechnologisch beheer kan dit wetland
wellicht een belangrijke bijdrage gaan leveren in nutriënten-verwijdering en derhalve aan de ecologische stabiliteit
van hel meer, een belangrijke bron van vis en drinkwater. j « . / H F B .
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Foto 2 -Paneldiscussie. V.l.n.r. A. Ssóllösi-Nagy (UNESCO),J.Salamâo(MinisterWorks andWater,
Mozambique), M. laRivière(See.Oen. ICSU),J. Gomes-Cardoso (MinisterNaturalResources, Guinée-Bissau),
J. Doyen(Wereldbank),G.Alaerts(IHR), Af. Strong(vml. Sec.GenUNCED), T.Blair (IHR).

aandachtsveld van capaciteitsversterking
(zie ook de Delft Declaration [Alaerts
etal., 1991]).
Beleid en regelgeving
Er werd vastgesteld dat activiteiten die
typisch sub-sectoraal en mono-disciplinair
zijn, in de meeste landen behoorlijk
kunnen worden opgepakt. De moeilijkheden ontstaan echter met het identificeren, plannen, en vooral het uitvoeren
van activiteiten die intersectoraal en
geïntegreerd zijn. Vele activiteiten die met
het beheer en gebruik van water en
natuurlijke hulpbronnen te maken
hebben, vereisen immers de samenwerking van verschillende ministeries en
van verschillende bestuurs-en uitvocringsniveaus. Bovendien resulteren werkbare
oplossingen vaak slechts uit een brede
probleemanalyse waarvoor de inbreng van
expertise uit verschillende disciplines
noodzakelijk is. Dit geldt natuurlijk bij
uitstek voor programma's die moeten
worden uitgevoerd onder moeilijke veldcondities zonder veel logistieke technische
infrastructuur, en met doelgroepen
waarvan de belangen en gedragspatronen
vaak onbegrepen zijn door de planners in
de hoofdstad. Van vele biomen die op één
of andere wijze van water afhankelijk zijn,
en ook mede de lokale hydrologie bepalen
(woestijn en semi-ariede gebieden,
savanne, bladverliezend en regenbos,
wetland en berggebied) is bovendien
nauwelijks bekend wat hun duurzame
gebruiksmogelijkheden zijn voor
begrazing, bewoning, voedselproduktie,
enz.
De richtlijn van de internationale ICWE
[1991] en UNCED [1992] conferenties dat
water een economisch goed is waarvoor
ook een financiële prijs moet worden

betaald, vindt men nog te weinig in beleid
terug. Op nationaal niveau ontbreekt in
vele landen zelfs een coördinerend orgaan
voor water en milieu tussen de technische
ministeries en het economisch planbureau.
Waar het bestaat blijkt dat gemaakte
afspraken vaag blijven, en zelden worden
ze effectief geïmplementeerd via de
technische ministeries. Over het algemeen
bestaat weinig ervaring bij ingenieurs,
economen, sociologen, e.d. om gezamenlijk aan problemen te werken. Tenslotte
blijkt de taakstelling van vele instellingen
inadequaat: voor sommige problemen zijn
teveel organisaties voor een te klein stukje
verantwoordelijk (wat vaak leidt tot
competentietwisten), terwijl andere
problemen niet worden afgedekt.
Dit laatste geldt vooral voor de natuurwaarden van de biomen, die door alle
ministeries worden 'gebruikt', maar door
geen enkele 'beheerd'.
Vele instellingen herkennen onvoldoende
hun rol in breder water- en milieubeleid.
Een typisch voorbeeld van dichotomie
betreft landeigendomsrechten. Boeren of
herders, en stadsbewoners zonder eigendomstitel hebben weinig stimulans om te
investeren in een verbeterd gebruik van
hun grond. Zo leeft in vele Afrikaanse
steden de helft van de bevolking in
behuizing die volgens de stadsontwikkelingsnormen niet als 'woning' in aanmerking komt en derhalve nergens wordt
meegerekend in infrastructuurplanning en
subsidiëring. Die normen echter stammen
uit de koloniale tijd met een lage
bevolkingsdruk en rijke, wijds aangelegde
parksteden. Deze anomalie leidt nu tot
een povere urbane milieukwaliteit; de
helft van de bevolking van bijv. Lagos en
Dar-es-Salam moet overleven in
shantytowns.

Van de nationale overheid moet worden
verwacht dat water en milieu ook daadwerkelijk hoger op de politieke agenda
komen te staan. Daarom wordt erop
aangedrongen dat financiële middelen
voor deze lijn prioritair worden, maar dat
anderzijds de water- en milieuinstellingen die meer geld zouden
ontvangen ook scherper geaudit worden
en op doeltreffendheid getoetst. Over het
algemeen is het zaak op lange termijn te
plannen en vaak zal het belangrijker zijn
te sturen op het behouden van bestaande
capaciteit dan op het creëren van nieuwe.
Tenslotte liggen belangrijke taken bij het
beter coördineren van de donoractiviteiten
(dikwijls eng aan een sub-sector
gebonden en onderling conflicterend) en
bij het opzetten van regionale afspraken
voor het gemeenschappelijk beheren van
internationale waterlopen of ecosystemen.
Het afsprakenmodel voor het gezamenlijk
verzamelen van hydrologische gegevens
voor de Incomatirivier tussen
Mozambique en zijn buren is duurzaam
gebleken. De West-Afrikaanse internationale rivierbeheerinstellingen (Niger,
Volta) daarentegen worden financieel en
institutioneel steeds zwakker. Ethiopië, dat
de Blauwe Nijl en rivieren naar Soedan,
Somalië en Eritrea controleert, is van plan
zijn sterke onderhandelingspositie te
benutten.
Een zeer opvallend hiaat in de sectorkennis van elk SSA-land betreft de kennis
van succes- (en gefaalde) modellen voor
beheer en uitvoering elders op het
continent. De ontwikkeling, evaluatie en
uitwisseling tussen buurlanden van werkbare modellen, vooral waar het gaat om
omgaan met de socio-culturele realiteit
van het platteland, moet daarom hoge
aandacht krijgen.
Beheerssystemen en bevolkingsparticipatie
Een prioritair probleem ligt bij de uitgesproken zwakke capaciteiten van de
instellingen op de lokale niveaus, vooral
wat uitvoering betreft. Overigens kunnen
dergelijke instellingen een relatief
ongebruikelijk karakter hebben, zoals de
gebruikersverenigingen die op dorpsniveau instaan voor onderhoud en beheer
van een irrigatie- of drinkwatersysteem of
van een natuurreservaat dat hout en
voedsel (ook te beschouwen als een
milieu'dienst') levert. Het omgaan met
water en milieu op het dorpsniveau vereist
bij uitstek een integrale visie van de
beschikbare kleine technische staf of 'de
expert'. Waterbevoorrading voor mens en
dier, voor gewassen, en vooral ook om
ecosystemen in stand te houden, vergt een
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brede technische kennis en benadering.
Bovendien zijn de talrijke gefaalde waterprojecten er stille getuigen van dat
technici weinig doeltreffend zijn wanneer
zij het gedrag van de lokale bevolking
moeten verstaan en/of beïnvloeden,
bijvoorbeeld wanneer maatschappelijke
doelstellingen (zoals in het geval van
gezondheidszorg") moeten worden
gehaald, of mensen verantwoordelijkheidsbesef moeten krijgen voor waterinfrastructuur en milieu- en waterdienstverlening. Technici, maar ook wetenschappers, missen vaak de ervaring of
belangstelling om met de lokale bevolking,
de 'consument' en 'klant', te
communiceren, of samen te werken met
specialisten die dat wel kunnen (zoals
sociologen). Vele projecten gaan al fout in
de aanvangsfase, wanneer bij de planning
onvoldoende wordt rekening gehouden
met de wensen en mogelijkheden van de
lokale bevolking.
Nutsbedrijven hebben een cruciale rol
omdat zij zeer dicht bij de consument of
eindgebruiker (horen te) zitten, en het
beste zorg kunnen dragen voor de financiële en technische duurzaamheid van
(water)infrastructuur. Slecht functionerende nutsbedrijven zijn één van de
belangrijkste oorzaken voor het niet halen
van milieudoelstellingen, voor inefficiënte
beleidsuitvoering, slechte terugkoppeling
van informatie naar beleidsniveaus en
voor verspilling van financiële middelen.
Een belangrijk criterium voor betere
bedrijfsvoering betreft hun capaciteit meer
marktgericht te werken en consumenten
een redelijke prijs te laten betalen voor
een behoorlijk en gewenst niveau van
dienstverlening.
Ook zogenoemde arme mensen zijn
bereid en in staat substantiële geldelijke
bijdragen te leveren, getuige (bij de drinkwatervoorziening) de 10tot 40 keer
hogere literprijs die ze doorgaans betalen
aan individuele waterverkopers. Voor de
gehele waterinfrastructuur en -dienstverlening geldt dat deze meer moet
worden gestuurd door de marktvraag
(demand-driven) dan door een bouwbehoefte van ministeries (supply-driven).
Tenslotte is een goed geleid nutsbedrijf
wellicht de beste plek, omwille van de
aanwezige technische kennis, om ook
negatieve ontwikkelingen in de duurzaamheid van biomen en waterbevoorrading te
signaleren!
Een marktbenadering kan ook helpen de
hydro-meteorologische netwerken beter te
ondersteunen, die in sommige landen in
slechte toestand verkeren. Centrale
planners zijn niet in staat gebleken het

benodigde geld voor hun beheer te verzekeren. Er wordt daarom voorgesteld dat
de gebruikers van de gegevens (energiebedrijven, plantages, landbouw, enz.)
zouden moeten gaan bijdragen.
Om de doeltreffendheid van programma's
en dienstverlening te verhogen zal
tenslotte meer gebruik moeten worden
gemaakt van managementmethoden die
goed inspelen op de Afrikaanse socioculturele waardepatronen en hiërarchische
verhoudingen. Veel managementstijlen
zijn naar Afrika geëxporteerd en blijken er
bijzonder ondoelmatig te zijn.
Opleiding en onderzoek
Essentiële aandachtspunten inzake onderzoek en opleiding betreffen het gebrek
aan kennis over de 'draagkracht' en het
duurzaam beheer van de biomen en de
implementatiemodellen die toepasbaar en
uitgetest zijn voor de Afrikaanse socioeconomische omstandigheden. De onderzoekcapaciteit van Afrikaanse landen is
niet zeer uitgebreid, maar veeleer dan in
deze fase de nadruk te willen leggen op
vergroting ervan, lijkt het meer aangewezen deze capaciteit te mobiliseren en
beter te focussen op de aan de orde
gestelde thema's en de integrale
benadering.
Zowel de universitaire als de professionele
opleidings- en trainingstructuren moeten
urgent worden gestimuleerd en verbeterd
om technici en wetenschappers af te
leveren die zich beter bewust zijn van de
relatie tussen water en milieu, en duurzaam gebruik van biomen. Alumni moeten
beter in staat zijn met andere disciplines
samen te werken, en vooral beter zicht te
krijgen op autochtone omstandigheden en
oplossingen. Een lans werd gebroken voor
het opzetten van enkele regionale
gespecialiseerde centra, die het mandaat
en de mankracht krijgen om in deze
landen op alle niveaus de relevante
capaciteiten te versterken: bijstaan bij het
herzien van universitaire BScen MSc
curricula en andere formele opleidingen,
bijstaan van ministeries met het bepalen
van strategieën en uitwerken van bijvoorbeeld managementtrainingen, training van
staf van ministeries, lokale besturen en
nutsbedrijven, stimuleren of uitvoeren van
programma's tot op dorpsniveau en
assisteren bij onderzoek. DOIS heeft
bereidheid getoond om op deze basis
voorstellen uit te werken.
Technische bijdragen
Naast de werkgroepvergaderingen was tijd
ingeruimd voor plenaire voordrachten en
technische papers. In zijn openingsrede

vroeg prof. Segeren, rector van IHE, zich
af of een parallel moest worden getrokken
tussen Afrika en Azië, dat technologisch
sterk was gestimuleerd door het autonome
Asian Institute of Technology in Bangkok.
De ministeries van VROM (prof. drs.
W. Kakebeeke) en Rijkswaterstaat
(ir. O. Blom) analyseerden de Nederlandse ervaringen en beleid inzake
integraal water- en milieubeleid, en
trachtten deze voor de internationale
context beter toegankelijk te maken.
Ir. Blom beklemtoonde de sleutelpositie
van waterschappen bij beleidsplanning en
-uitvoering. VROM kondigde ook aan dat
het begin 1994 een internationale
ministersconferentie over drinkwater en
sanitatie zal organiseren, als concrete actie
in de lijn van de UNCED-aanbevelingen.
UNESCO (dr. Szöllösi-Nagy) en de World
Meteorological Organisation (dr. Askew)
rapporteerden over de hydrologische
problematieken in de 21e eeuw, vooral
dan in Afrika.
L. P.J. Mazairac, directeur-generaal bijhet
ministerie van Buitenlandse Zaken, vroeg
zich af of al deze congressen gewijd aan
ontwikkeling wel 'water' opleveren (enhet
eraan bestede geld waard zijn). DOIS
besloot dit symposium wel te steunen
omdat het zich om capaciteitsontwikkeling
voor de uitvoering bekommert. De Mar
de Plata Waterconferentie van 1977 stelde
een reeks aanbevelingen op, alle technisch
correct, maar vele slecht uitvoerbaar
gegeven de beperkte capaciteiten van de
ontwikkelingslanden. DCIS waardeerde
daarom de uitdrukkelijke opzet van dit
symposium om te werken aan de
instrumenten waarmee de mooie doelstellingen van duurzaam beheer beter
haalbaar worden.
Guy Le Moigne, Senior Water Advisor
van de Wereldbank, presenteerde de
enkele dagen eerder goedgekeurde
nieuwe water policypaper van de Bank,
waaraan ruim vijf jaar moest worden
gewerkt. Dit nieuwe beleid zal naar
verwachting grote invloed uitoefenen op
de leningenpolitiek en de projecten van de
Bank en de ontwikkelingslanden. Sleutelbegrippen zijn de noodzaak water te
beschouwen als een schaars goed met een
economische waarde en de noodzaak
waterprojecten in een regio gecoördineerd
(in één watersector) te behandelen om
competitie en verspilling te voorkomen.
Bovendien zalnog meer dan vroeger
gebruik worden gemaakt van financiële
instrumenten zoals tarifering en doorberekening van kosten aan de gebruiker
om de dienstverlening duurzaam te
maken. Overigens kondigde de spreker
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ook aan dat een fonds zalworden opgericht om de capaciteiten van nationale
watersectoren te ondersteunen.
De technische papers behandelden
diverse aspecten van water en milieu,
zoals de economische en milieubetekenis
van wetlands in SSA (prof. Semesi, Kenia)
en het belang van het zoetwater milieu
voor biodiversiteit (dr. Njuguna, IUCN,
Kenia), de functie van beheersstructuren
voor de watersector (ir.Tafesse, Kthiopië),
de rol van culturele waarden bij ontwikkelingssamenwerking (P. Dufour,
Wereldbank), de invloed (vanhet
ontbreken) van vegetatie op klimaatswijziging (dr.ir. Savenije en prof. Hall), de
relevantie van het sturen van watergebruik in de huishoudens (prof. Alaerts,
ir. Blokland en drs.Maas), de diagnose
van en mogelijke oplossingen voor de
nutriëntverarming van gronden inSSA
(dr. Smaling), de wetenschappelijke basis
voor het duurzamer beheer van overstromingsgebieden in de Sahel
(drs. Drijver) en de duurzame ontwikkelingsstrategie van het bekken van
het Chadmeer (P.Pallas,FAO).
Maurice Strong tenslotte, verwelkomde
het resultaat van de discussies, en benadrukte het belang van een aanhoudende
inspanning om de talrijke mooie overwegingen van de Rio Conferentie in
concrete acties om te zetten. De punten
van de Delft Agenda geven daartoe een
bruikbaar handvat. Het essentiële punt
echter, vond Strong, is het publiek mondig
maken zodat ze mee verantwoordelijk
worden voor hun toekomst en druk
blijven uitoefenen op hun politieke
leiders. In Rio was bijzonder weinig
leadershipte zien bij deze leiders, en alleen
dankzij de druk van de publieke opinie
kon vooruitgang worden geboekt.
Eerstdaags zullen de Proceedings verkrijgbaar zijn (IHE-rapport 29).
Het symposium werd mede georganiseerd
door UNESCO, de World Meteorological
Organisation en de International Council
of Scientific Unions. Het werd financieel
gesteund door het D C Internationale
Samenwerking, Verkeer en Waterstaat,
VROM en de EG.
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Wetsontwerp grondwaterbelasting staat haaks op
provinciaal grondwaterbeleid
Het voorstel van de regering voor de
invoering van grondwaterbelasting gaat
lijnrecht in tegen het grondwaterbeleid
van de provincie. De provincie wil
namelijk dat grondwater alleen nog wordt
gebruikt voor hoogwaardige doeleinden,
zoals de drinkwatervoorziening door
waterleidingbedrijven. In het wetsvoorstel
wordt het winnen van drinkwater juist
zwaarder belast dan andere winningen.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
hebben dan ook in een brief aan de
Tweede Kamer hun bezorgdheid geuit en
zij dringen aan op wijziging van het
wetsvoorstel.
Oedeputeerde Staten geven in hun brief
aan tegen de invoering van een rijksbelasting op grondwater te zijn. Het
grondwaterbeleid is immers een taak van
de provincies.
Wanneer het wetsvoorstel toch wordt
aangenomen schrijven Gedeputeerde
Staten het niet eens te zijn met de invulling. Op basis van de 'Wet op de
verbruiksbelasting op milieugrondslag',
zullen de waterleidingbedrijven voor
grondwateronttrekking ongeveer 33 cent
per m 3 moeten betalen. Voor de andere
onttrekkers zal het ongeveer 16 cent per
m 3 kosten. Daardoor wordt het aantrekkelijk om 'goedkoop' grondwater te
gebruiken voor laagwaardige doeleinden.
Hel provinciale beleid gaat er juist vanuit
dat grondwater bestemd wordt voor hoogwaardige doeleinden, zoals de drinkwatervoorziening. Het laagwaardige gebruik,
zoals voor koelwater en beregening, moet
zoveel mogelijk worden afgebouwd.
Gedeputeerde Staten stellen dan ookdat
voor laagwaardig gebruik in elk geval niet
het laagste tarief moet gelden.
In het wetsvoorstel worden bovendien
beregeningsinstallaties van de landbouw
uitgezonderd van de belasting. Het argument hiervoor is dat beregeningsinstallaties niet zijn te bemeteren. Gedeputeerde
Staten stellen dat dit achterhaald is. Onder
andere in de provincie Gelderland isal
enkele jaren een registratieplicht van
kracht voor deze groep onttrekkingen.
Hierbij is duidelijk geworden dat bemeteren in de praktijk goed uitvoerbaar is.
Overigens probeert de provincie NoordHrabant al twee jaar om door een beregeningsverbod de onttrekking van grondwater te beperken.
Gedeputeerde Staten vragen ook aandacht
voor een eenduidig registratiesysteem.

Momenteel worden onttrekkingsgegevens
geregistreerd op basis van de Grondwaterwet. Gedeputeerde Staten dringen er
op aan dat de regels in de belastingwet
in overeenstemming worden gebracht
met de bestaande regels van de Grondwaterwet. Anders ontstaan er twee
registratie- en invorderingssystemen, wat
tot verspilling en grote afstemmingsproblemen kan leiden.
(Persbericht provincie Noord-Brabant)

Natuur en Milieu:
Schoon bouwmateriaal voor
waterstaatswerken
De Stichting Natuur en Milieu heeft
minister Maij (V en W) gevraagd het
gebruik te verbieden van vervuilde bouwstoffen voor waterstaatswerken in rivieren
en de Noordzee. De milieugevaarlijke
stoffen in dergelijk bouwmateriaal dragen
bij aan de vervuiling.
Toepassing ervan druist in tegen internationale, door Nederland onderschreven
afspraken over de schoonmaak van de
Rijn en de Noordzee (het Rijn- en het
Noordzee Actieplan). Bij de totstandkoming van beide plannen heeft Nederland een belangrijke rol gespeeld.
Directe aanleiding voor het verzoek van
de milieu-organisatie aan Maij is een
onderzoek van de Katholieke Universiteit
Nijmegen naar het gebruik van mijnsteen.
Jaarlijks gebruikt de waterbouw hiervan
ongeveer 500.000 ton voor bijvoorbeeld
funderingen, de bescherming van oevers
en bodems en het dempen van havens.
Mijnsteen, een nevenprodukt van steenkoolwinning dat vooral uit Duitsland
wordt ingevoerd, bevat onder meer voor
het milieu schadelijke zware metalen.
Deze stoffen komen na een aantal jaren
door uitloging in het milieu terecht.
Volgens Nijmeegse onderzoekers dragen
verschillende van de uitgeloogde stoffen
op langere termijn voor een flink deel bij
aan de maximaal wenselijk geachte totale
uitstoot van dergelijke stoffen.
Natuur en Milieu noemt het beleid van de
overheid tegenstrijdig. Enerzijds neemt zij
maatregelen om de vervuiling van rivieren
en Noordzee terug te dringen. Anderzijds
staat zij toe dat nieuwe vervuilingsbronnen worden ingevoerd. De Stichting
heeft bij de Raad van State inmiddels
beroep aangetekend tegen diverse
vergunningen die Rijkswaterstaat heeft
verleend voor het gebruik van mijnsteen
en fosforslakken. (ANP)

