Mest in zee, hoe komen we ervan af?

Op 7 en 8 december 1992 heeft in
Kopenhagen een interimconferentie van
ministers van Noordzee-oeverstaten
plaatsgevonden waar de bestrijding van de
eutrofiëring van de zee prominent op de
agenda stond. Deze tussenconferentie had
tot doel de resultaten van het beleid te
evalueren in het licht van gemaakte
reductie-afspraken. Nieuwe reductiedoelen stonden niet op de agenda. Voor
de volgende conferentie in 1995 zullen de
mogelijkheden hiertoe wel opengehouden
worden.
Vanuit de overtuiging dat verdergaande
reductie van eutrofiërende stoffen voor
zoet en zout water nodig is organiseerden
de in Waterpaktverband samenwerkende
milieu-organisaties (Stichting Werkgroep
Noordzee, W'addenvereniging en de Vereniging tot behoud van het IJsselmeer)
een discussiedag.
Dit artikel geeft een overzicht van de
belangrijkste discussiepunten van die dag.
Het waterbeleid
Het beleid ter bestrijding van de eutrofiëring is moeizaam op gang gekomen,
constateert de heer W. Willems van het
RIVM.
Door de erkenning van de internationale
dimensie van de eutrofiëringsproblematiek is de beleidsontwikkeling recentelijk
in een stroomversnelling geraakt. Dit
heeft geresulteerd in de reductieafspraken van Noordzeeministersconferenties. Op de 2e en 3e Noordzeeministersconferentie zijn er afspraken
gemaakt over de reductie van fosfaat (P)
en stikstof (N) van 50% in 1995 ten
opzichte van 1985. Deze reductiedoelen
zijn maatgevend voor het beleid voor de
oppervlaktewateren. Zij vinden hun
weerslag in de Derde Nota Waterhuishouding. Deze nota geeft ook aan dat deze
50% reductiedoelen voor 1995 beschouwd
moeten worden als tussendoelen. Verdergaande reductie met 70-75% wordt nodig
geacht, alleen is de nota niet duidelijk over
het streefjaar.
Naast de reductiedoelen zijn er kwalitcitsdoelen gesteld voor het oppervlaktewater,
de bodem en het grondwater. Samenhang
tussen emissiedoelen en kwaliteitseisen
voor de bodem en het grondwater
ontbreekt tot op heden.
Waar staan we nu
De Noordzee en Waddenzee
De verwachting is dat in 1995 de reductie
van P nagenoeg, of geheel gehaald zal
worden. Dit is op het conto te schrijven
van inspanningen van de rwzi's, de
fosfaatvrije wasmiddelen en (onder grote
druk van de milieubeweging) de kunstmestindustrie. Voor N zien de verwach-

tingen er heel wat slechter uit. Voor deze
stof, waar de landbouw een heel belangrijke bron van is wordt een reductie van
slechts 25% verwacht. Hieruit blijkt dat
voor verdere reducties vooral een effectief
beleid in de landbouw van belang is.
Is eral effect tezien van de reducties
van P en N?
Deze vraag nam een belangrijke plaats in
in de discussie, omdat enkele wetenschappers van het RIVO al jaren de publiciteit
ingaan met de stelling dat de afname van
fosfaat leidt tot afnemende visvangsten en
verhongering van vogels op het wad. De
heer l^Hagel (RIVO-DLO) geeft aan dat
tijdsreeksen een sterke toename van
bodemvisproduktie te zien geven sinds de
jaren zestig. Dit valt samen met een sterke
toename van fosfaatvrachten. De daling
van deze vrachten nu valt weer samen met
een dalende produktie, aldus Hagel. Hij
oppert daarom de hypothese dat er een
oorzakelijk verband is tussen toe- en
afname van fosfaatvrachten en bodemvisproduktie.
Volgens wetenschappers van Rijkswaterstaat is deze stelling te kort door de bocht.
We zien, alsdus mevrouw W. Zevenboom
(directie Noordzee) en de heer I. de Vries
(DGW), dat ondanks de afnemende
vrachten van P (en in veel mindere mate
N) de concentraties in de kustwateren
opmerkelijk constant blijven. Verklaringen
hiervoor kunnen zijn dat het sediment
nalevert en of de toestroom vanuit de
oceaan van dominante invloed is.
Ook de concentratie Chlorofyl-a is tussen
1978 en 1993 min of meer gelijk gebleven.
Deze is overigens tussen de jaren zestig
en zeventig wel sterk toegenomen hetgeen
vooral toe te schrijven is aan de toename
van de schuimalg {Phaeocystis).
Voor de Waddenzee kan een soortgelijk
verhaal verteld worden. De heer J. Bakker
van DGW geeft aan dat in de Westelijke
waddenzee een perfecte correlatie
gevonden is tussen fosfaataanvoer uit het
IJsselmeer en de primaire produktie voor
de periode 1950-1986. Vanaf 1990 blijft
de primaire produktie echter op een hoog
niveau staan terwijl de fosfaatvrachten
afnemen. Wetenschappers van Rijkswaterstaat trekken dan ook de conclusie
dat het nog wel enige tijd kan duren
voordat de afname in vrachten zal leiden
tot de te verwachten effecten op primaire
produktie.
Het land
Juist omdat het mestbeleid tot nu toe
weinig voor heeft gesteld zijn er op het
land een aantal negatieve ontwikkelingen
te zien. Willems (RIVM) geeft aan dat in
oost en zuidoost Nederland 80% van de

Samenvatting
Enkele maanden voor de tussenconferentie van Noordzeeministers
waarin de resultaten van het eutrofiëringsbeleid geëvalueerd zijn is er
door het Waterpakt een discussiedag
georganiseerd waarin de noodzaak
van verdere reductiedoelen ter
discussie stond. Op deze discussiedag is naar voren gebracht dat het
huidig reductiebeleid nog onvoldoende is om de internationale
afspraken op het gebied van stikstof
te halen. Dit brengt een aantal
gevaren voor het mariene milieu met
zich mee, zoals toegenomen kansen
van toxische algenbloei. Ook voor
bodem- en oppervlaktewater is het
huidige beleid veruit onvoldoende.
Dat afname van eutrofe stoffen kan
leiden tot afname van visproduktie is
niet uit te sluiten maar is voor dit
moment geenszins aangetoond.
De afgesproken reductiedoelen
zullen voor N en P vastgehouden
moeten worden waarbij gelijktijdige
realisatie van groot belang is.
Verdergaande reductie na 1995 is
nodig ter realisatie van de streefbeelden. Een afdoende mestbeleid is
van cruciaal belang om dit tot stand
te brengen. Het derde fase mestbeleid is onvoldoende om binnen
afzienbare termijn deze streefbeelden te realiseren.

landbouwgrond met P verzadigd is. Voor
andere delen is dit nog niet overal in kaart
gebracht. Zo wijst hij op de bloembollengebieden in het westen waar hij ook een
hoog percentage verzadigde gronden
verwacht.
Voor stikstof dat veel makkelijker
uitspoelt is de situatie anders, maar beslist
niet beter. In grote delen van West
Europa (vooral in delen van Nederland,
België, Duitsland en Denemarken) is de
stikstofuitspoeling uit landbouwgrond
1 meter onder maaiveld boven de internationaal vastgestelde drinkwaternorm.
Gevaren
In de situatie van dit moment schuilen een
groot aantal gevaren. Zoals hiervoor al is
aangegeven zien we een ongelijke afname
van P- en N-vrachten naar zee. Hieraan
kleven volgens Zevenboom en De Vries
verschillende risico's. De relatieve
toename van N ten opzichte van P
vergroot het gevaar van toxische algenbloei in de kustwateren. Er zijn diverse
soorten algen die met het stikstof toxische
stoffen vormen. Bij een overmaat aan N
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kunnen zij uitgroeien tot een plaag. De
medewerkers van Rijkswaterstaat constateren de laatste jaren ook al een veel
hogere incidentie waarmee toxische algen
worden waargenomen dan 10-15 jaar
geleden. Voorzichtigheidshalve tekenen zij
hierbij aan dat niet vaststaat dat dit met
eutrofiëring te maken heeft. Hagel is op
dit punt nog voorzichtiger. Hij geeft aan
dat, gegeven de zeer onvolledige tijdsreeksen voor de ontwikkeling van toxische
algcnbloeien en het grillige karakter ervan
uitspraken over gevolgen van het in gang
gezette beleid zeer moeilijk zijn.
De medewerkers van Rijkswaterstaat
wijzen nog op een ander gevaar van de
ongelijke reductie van P- en N-vrachten.
Omdat N buiten de kustwateren de limiterende factor is voor de primaire
produktie is een afname van het risico van
te lage zuurstofgehalten op de gestratificeerde oestergronden vooral afhankelijk
van stikstofreductiemaatregelen. (De
oestergronden zijn een brede gordel
tussen de westelijke Waddeneilanden en
de Doggersbank.
De heer D. Hoddeke van het RIVO wijst
in het verlengde van hetgeen Hagel
gezegd heeft over de relatie tussen
fosfaatvrachten en visproduktie op de
nadelen van de huidige afname van
fosfaatvrachten voor vissers, maar ook
voor trekvogelpopulaties op het wad.
Terwijl er vanuit Rijkswaterstaat al
gewezen is op het ontbreken van een
causaal verband tussen afname van
P vrachten en afname van visserijopbrengsten wordt er vanuit de milieubeweging op gewezen dat afnemende
visopbrengsten heel goed gerelateerd
kunnen zijn aan overbevissing.
De heer N. Danken (DLO-IBN te Texel)
geeft aan dat er geen verband te zien is
tussen eutrofiëring en de stand van trekvogelpopulaties. De groei van deze
bestanden in de afgelopen decennia
verklaart hij uit afnemende jacht en betere
bescherming van broedgebieden.
De Vries van Rijkswaterstaat meldt dat einet een start gemaakt is met een onderzoek waarin geprobeerd wordt voor de
schol samenhangen te ontdekken tussen
veranderingen in visproduktie, overbevissing en eutrofiëring. Dit onderzoek zal
door het RIVO en D G W samen uitgevoerd worden.
Wat betreft de gevaren voor het zoete
water (en daarmee indirect voor het
zoute) wijst Willems op de nog te
verwachten problemen van P en N in de
bodem. In de P-verzadigde gronden
schuilt een enorm probleem voor de
toekomst. Zij zullen zorgen voor langdurige nalevering van fosfaat en zijn
daarmee tot ver in de volgende eeuw een

bedreiging voor de kwaliteit van het
oppervlaktewater. Ook de enorme
hoeveelheid N in het grondwater van
bepaalde gebieden zal slechts langzaam
met dit grondwater in het oppervlaktewater terechtkomen. Ook hiervan is dus
een lange nalevering te vrezen.
Waarheen en waarvoor
De huidige aanpak van de eutrofiëring
blijkt nog onvoldoende te zijn. De vraag
die zich hierbij opdringt is, hoe ver
moeten we gaan met emissiereductie, wat
is er vanuit het milieu geredeneerd nodig?
Medewerkers van Rijkswaterstaat geven
aan dat naar hun mening er een duidelijke
noodzaak is om vast te houden aan de
evenredige en gelijktijdige reductie van N
en P met 50%. De in de Derde Nota
Waterhuishouding opgenomen later te
realiseren reductie van 70-75% wordt niet
losgelaten, maar er werd in de discussie
wel aangegeven dat deze getallen niet
goed onderbouwd tot stand zijn gekomen.
Ten tijde van de totstandkoming van deze
getallen en eigenlijk nu nog spelen
kennishiaten over de werking van eutrofiërende stoffen een grote rol in de
gebrekkige onderbouwing. Deze onderbouwing beruste dan ook noodzakelijkerwijs op een aantal aannames. Er wordt
gezocht naar een goed te onderbouwen
reductiedoel.
Vertegaal van het Waterpakt redeneert
vanuit een streefbeeld. In hoofdlijnen
bestaat hierover consensus tussen overheid en milieubeweging. Dit streefbeeld is
weergegeven in de Derde Nota Waterhuishouding: de amoebe, met voor de
Noordzee het referentiejaar 1930. Wel
plaatst Vertegaal als kanttekening hierbij
dat dit streefbeeld in samenhang gezien
moet worden met hoe de maatschappij op
een aantal gebieden functioneert. Sleutelbegrippen hierbij zijn gesloten kringlopen
van stoffen, duurzaam medegebruik en
natuurlijk ecologische processen. Ook
moeten de streefbeelden die nu bestaan
voor verschillende wateren op elkaar afgestemd worden zodat een samenhangend
ecologisch geheel ontstaat.
Om dat (integrale) streefbeeld te behalen
is, wat betreft de vermesting, halvering
van de vrachten ten opzichte van 1985
hard nodig. Dit is echter niet genoeg. Op
basis van de risico benadering van eutrofiëringseffecten voor Noord- en
Waddenzee, zoals recentelijk door Rijkswaterstaat uitgebracht', komt Vertegaal tot
de conclusie dat voor zoute wateren een
reductie met ten minste 75% nodig is.
Voor een groot aantal zoete wateren is ter
Risico-analyse eutrofiëring Noordzee,
Rapport DGW-93.029, 1993.

bestrijding van eutrofiëringseffecten een
reductie met 90% ten opzichte van 1985
nodig.
Vertegaal wijst echter ook op het gevaar in
de discussie over reductiedoelen, namelijk
een te grote nadruk op de effecten.
Onzekerheden over de precieze werking
van eutrofiëring mogen niet leiden tot
vertraging in het beleid, maar vragen om
toepassing van het voorzorgsbeginsel.
Mestbeleid
In het verder terugdringen van de eutrofiëring speelt het mestbeleid een cruciale
rol. Dit beleid heeft in Nederland gestalte
gekregen in het Derde Fase Mestbeleid
die rond half december in het parlement
aan de orde komt.
Het derde fase mestbeleid mikt op een
evenwichtsbemesting in het jaar 2000, dit
wil zeggen dat de toediening van meststoffen gelijk is aan de onttrekking door
het gewas. De watermilieubeweging kan
instemmen met de einddoelstelling van dit
beleid. Vanuit de waterdoelen van de
milieubeweging plaatst Vertegaal wel een
aantal kritische kanttekeningen bij de
invulling van de derde fase van het mestbeleid. Het is in de eerste plaats natuurlijk
op z'n zachtst gezegd merkwaardig dat er
een mestbeleid is uitgestippeld terwijl de
gevolgen hiervan voor het oppervlaktewater nog absoluut niet duidelijk zijn. Op
die punten waar er wel duidelijkheid is
stemt deze duidelijkheid niet vrolijk: in
het traject tussen nu en 2000 krijgt de
terugdringing van stikstofemissies onvoldoende aandacht. Op de gevaren hiervan
is al eerder in dit artikel ingegaan. Ook
krijgen de fosfaatverzadigde gronden geen
extra aandacht terwijl dit hard nodig is.
Conclusies
Tijdens de discussie bleek er een grote
mate van overeenstemming te bestaan
over het vasthouden aan een evenredige
en gelijktijdige reductie van 50% P en N
in 1995. Eveneens bestond er overeenstemming over de noodzaak tot verdere
reducties na 1995. Verdere reducties
zullen voor een belangrijk deel gerealiseerd moeten worden via het mestbeleid.
Het nu voorgestane mestbeleid zal ertoe
leiden dat er nog lange tijd sprake zal
blijven van na-ijling van stikstof en fosfaat.
Dit betekent dat, door de vertragende
effecten in de bodem en in de grote
watersystemen zelf, het nog tot ver in de
volgende eeuw zal duren voordat de
streefbeelden waar we het in beginsel
over eens zijn gerealiseerd worden. In
hoeverre de langzame maar toch zekere
afname van eutrofiërende stoffen in het
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zeemilieu in de toekomst zullen leiden tot
geringere visopbrengsten en wellicht ook
minder fouragerende vogels op het wad
valt op dit moment nog niet te zeggen.
Duidelijk is wel dat er op dit moment nog
geen oorzakelijk verband is aan te tonen
tussen afnemende visopbrengst en afname
eutrofiëring.
Ir. R. T. F. Gerits
Beleidsmedewerker Stichting Werkgroep
Noordzee
Drs.J. Gerritsen
Aquatisch ecoloog, freelance
correspondent
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•

•

Directie-accoord: IJsselmij
draagt aandelen WOT over
aan WMO
De directies van de NV Energiebedrijf
IJsselmij en de Waterleiding Maatschappij
Overijssel NV (WMO) hebben een
accoord bereikt over de overdracht van de
IJsselmij-aandelen in de NV Waterleidingbedrijf Oost-Twente (WOT) aan de
WMO. Het bereikte accoord zal nu
binnen de beide ondernemingen worden
voorgelegd aan de ondernemingsraden en
aan de besluitvormende organen.
Het accoord voorziet in de overdracht aan
de WMO van het 47%belang van
IJsselmij in WOT per 1januari 1994. De
WMO krijgt hiermee de beschikking over
94% van de aandelen van WOT. De
gemeenten Enschede en Hengelo bezitten
de overige WOT-aandelen. IJsselmij zal
wel de distributie-activiteiten voor WOT
blijven uitvoeren. Deze taak is vanaf
1 januari 1994 neergelegd bij respectievelijk de NV Regionaal Energiebedrijf
IJsselmij Enschede en de NV Regionaal
Energiebedrijf IJsselmij Hengelo.
Achtergrond van de voorgenomen aandelenoverdracht zijn de volgende overwegingen:
* Gezien de taken waar de NV Energie
Distributiemaatschappij Oost- en NoordNederland EDON zich als rechtsopvolger
van de IJsselmij voorgesteld ziet, kan er
onvoldoende aandacht besteed worden
aan de drinkwaterproblematiek.
* De overdracht van de WOT-aandelen
aan de WMO past geheel in het provinciale beleid zoals dat is geformuleerd in
het Waterleidingplan Overijssel. Op deze
wijze is nauwe samenwerking en afstemming mogelijk op het gebied van de
oppervlakte- en grondwaterproduktie in
Overijssel.
De aandelenoverdracht heeft geen
consequenties voor de werkgelegenheid.
De NV Waterleidingbedrijf Oost-Twente

is verantwoordelijk voor de produktie en
distributie van drinkwater in de
gemeenten Hengelo en Enschede. Het
bedrijf heeft 87.642 aansluitingen en heeft
een omzet van ongeveer 25 miljoen
gulden. Bij WOT zijn 40 medewerkers in
dienst. (Persbericht WMO/IJsselmij)

Grondwaterbeschermingsgebieden: overdracht
bevoegdheden naar
gemeenten
Veertien Noordhollandse gemeenten
zullen uiterlijk per 1maart 1995 de
ontheffingsverlening voor de 600 inrichtingen - zoals produktie-activiteiten,
kampeer- of sportaccommodaties - in de
zogeheten 'grondwaterbeschermingsgebieden' (GWB) overnemen van de
provincie. Tegenover deze vermindering
van de provinciale bemoeienis - zowel
Rijksoverheid, als in overeenstemming
met de huidige provinciale kerntakendiscussie - staan enkele nieuwe taken bij
de bescherming van de drinkwatervoorziening. Dit als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Milieubeheer. De

statencommissie Water in Noord-Holland
ging onlangs akkoord met het voorstel van
Gedeputeerde Staten voor het wegwerken
van werkachterstanden.
De provincie waakt van oudsher over de
kwaliteit van het grondwater, onder meer
in het belang van een goede drinkwatervoorziening in Noord-Holland. Zo stelde
zij in mei 1989met dat doel de Verordening Grondwaterbeschermingsgebieden
vast. De GWB's liggen rondom drinkwaterputten: op Texel, in het Gooi, bij
Hoorn, in de duinen bij Bergen-Schoorl,
en in het duinareaal van Noord- en ZuidKennemerland.
De bevoegdheid voor het verlenen van
ontheffing van verboden activiteiten in de
grondwaterbeschermingsgebieden zal de
provincie overdragen. De provincie blijft
overigens het bevoegd gezag bij de nietinrichtingen: voor het lozen van afvalwater, het gebruik van grondwerkzaamheden, mest, of bestrijdingsmiddelen in de
acht GWB's gelden op grond van de
verordening strikte beperkingen en
verboden. (Persbericht Provincie NoordHolland)

Waterverbruik over eerste 8maanden in1993
2,9%lager dan in1992
Het waterverbruik over de eerste 8 maanden ligt in 19932,9%lager dan in1992.
Dit blijkt uit de voorlopige cijfers, die door het GBSbij de waterleidingbedrijven zijn
opgevraagd, met betrekking tot produktie, leveringen van en aan het buitenland en
inkoop bij derden.
Onderstaande tabel brengt de verbruikscijfers, vergeleken met die van 1992 en 1991,in
beeld (in miljoenen m 3 ):

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
totaal

Stijging
t.o.v. 1991

Stijging
t.o.v. 1992

1991
maandv.

1992
maandv.

hoev.

%

104,1
96,2
109,2
108,4
113,8
106,0
111,7
120,0
112,7
106,2
101,5
102,1

102,4
97,7
105,7
105,0
119,6
116,6
116,6
110,2
104,8
106,2
101,0
102,0

- E7
+ 1,5
- 3,5
- 3,4
+ 5,8
+ 10,6
+ 4,9
- 9,8
- 7,9
0,0
- 0,5
- 0,1

- 1,6
+ 1,6
- 3,2
- 3,1
+ 5,1
+10,0
+ 4,4
- 8,2
- 7,0
0,0
- 0,5
- 0,1

103,3
93,1
106,9
107,1
115,5
112,4
108,0
101,9

1.291,8

1.287,8

0,3

848,2

- 4,0

1993
maandv. hoev.
+ 0,9
- 4,6
+ 1,2
+ 2,1
- 4,1
- 4,2
- 8,6
- 8,3

%
+ 0,9
- 4,7
+ 1,1
+2,0
- 3,4
- 3,6
- 7,4
- 7,5

25,6 - 2,9

tussenstand t/m aug.
Bron: CBS

