Naar een samenhangend beheer van het Naardermeer

Inleiding
De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, het
Zuiveringschap Amstel- en Gooiland en
de provincie Noord-Holland hebben in
1989 het initiatief genomen om te komen
tot een integraal beheer van het natuurgebied het Naardermeer. Door een aantal
oorzaken is de waterhuishouding in het
gebied ernstig verstoord, waardoor de
natuurwaarden van het gebied worden
bedreigd.

knelpunten geen rekening houden met de
administratieve beheersgrenzen.
Bij deze integrale aanpak speelt de
waterhuishouding een centrale rol.
In de studie wordt een zestal beleidsvelden onderscheiden die van invloed zijn
op de waterhuishouding in en rond het
Naardermeer: het oppervlaktewaterbeheer, het grondwaterbeheer, de
ruimtelijke ordening, het milieubeheer, de
landbouw en landinrichting en het natuur-

MR. A.DE GROOT
Provincie Noord-Holland
Dienst Milieu en Water

MR.J. C. KAPTEIJN
Zuiveringschap
Amstel- en Gooiland

MR. D.M. M. KROL
Technische Universtiteit
Delft, sectie Recht
en Bestuurskunde

DRS. B.L.J. VAN LEEUWEN
Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten

In opdracht van genoemde instanties is
een technisch onderzoek uitgevoerd naar
de toestand van het gebied en naar de
benodigde technische maatregelen om de
natuurwaarden te herstellen [Ecotest,
1990]. Hierover handelt het artikel van
Barendrecht et al., 1991.
In samenhang met dit onderzoek is studie
verricht naar de bestuurlijk-juridische
instrumenten die kunnen worden gebruikt
om de technische knelpunten op te lossen
[TU Delft 1990].Achtergrond daarvan is
dat herstel en behoud van het Naardermeer voor een belangrijk deel afhangen
van de mate waarin de betrokken
bestuursinstanties er in slagen een
samenhangend beleid te voeren dat
daarop is gericht. Het is van essentieel
belang dat de instrumenten die hen ter
beschikking staan op elkaar worden
afgestemd en aansluiten.
Bij het Naardermeer zijn verschillende
instanties betrokken. Elke actor heeft zijn
eigen taken en specifieke belangen,
beschikt daartoe over bepaalde bevoegdheden en oefent deze uit binnen de eigen
beheersgrenzen. De voor een integrale
aanpak noodzakelijke afstemming tussen
de actoren, zowel in de beleidssfeer als bij
de uitvoering is wettelijk echter niet of
nauwelijks geregeld.
De bestaande beheerstructuur biedt
daarom onvoldoende waarborgen voor
een integrale benadering van de
problematiek van het Naardermeer. Deze
is nodig omdat de waterhuishoudkundige

en landschapsbeheer. De actoren hebben
op één of meerdere van deze beleidsvelden bevoegdheden.
Daadwerkelijk operationeel integraal
beheer kan, met de huidige stand van
wetgeving en beleid, alleen worden
bereikt wanneer de diverse actoren een
gezamenlijke beleidsdoelstelling voor het
Naardermeer en zijn omgeving formuleren. Uitgangspunt daarvoor zijn de
functies en doelstellingen die in het
provinciaal Waterhuishoudingsplan
Noord-Holland zijn opgenomen voor het
Naardermeer.
Die beleidsdoelstelling zou kunnen
worden neergelegd in een natuurconvenant, waarin de verschillende
actoren, elk voor de eigen beleidssector,
afspraken maken over de inzet en het
gebruik van bepaalde instrumenten.
Dit artikel inventariseert welke afspraken
in zo'n convenant zouden moeten worden
vastgelegd.
Daartoe worden de maatregelen waarvan
in het technische onderzoek naar voren is
gekomen dat deze het meest effectief zijn
uit bestuurlijk-juridisch oogpunt bekeken.
Voorafgaande daaraan komen de actoren
aan de orde die bij het Naardermeer
betrokken zijn.
Actoren
De keuze van de actoren en van het
relevant geografisch gebied is gebaseerd
op de watersysteembenadering: het
systeem van het oppervlakte- en grondwater waarvan het betrokken gebied deel

Samenvatting
Inzet van zowel technische als
bestuurlijk-juridische maatregelen is
nodig voor herstel en behoud van de
natuurwaarden van het Naardermeer. Het succes van de maatregelen is ook afhankelijk van de
manier waarop de mogelijke
bestuurlijk-juridische instrumenten
op elkaar aansluiten. De huidige
wetgevingssystematiek biedt hiervoor onvoldoende garantie.
Een oplossing hiervoor kan worden
gevonden in een integrale
benadering, waarbij de verschillende
bevoegde organen hun krachten
bundelen door middel van een
convenant.

uitmaakt. De volgende instanties zijn
betrokken bij het watersysteem van het
Naardermeer:
Het rijk is waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheerder van het IJmeer, het
Gooimeer, het Amsterdam-Rijnkanaal en
de Vecht. Het Bureau Beheer Landbouwgronden, welke onder het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij valt,
speelt een belangrijke rol bij de uitvoering
van de Relatienota.
De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het beheer van het grondwater. Verder is de provincie belast met
de afstemming van het beleid over het
beheer van het oppervlakte- en grondwater, het milieu, de waterhuishouding en
de ruimtelijke ordening. De provincie kan
door het vaststellen van strategische
beleidsplannen de ontwikkelingen op het
niveau van lagere overheden sturen.
In veel procedures moet de provincie
goedkeuring verlenen of kan zij besluiten
van lagere overheden vernietigen.
Het hoogheemraadschapAmstel en Vechtis
waterkwantiteitsbeheerder van onder
meer de polderwateren in het gebied dat
strekt van Amsterdam tot Laren, Blaricum
en een deel van het poldergebied ten
oosten van Huizen. Tot de taak van het
waterschap behoort onder andere het
peilbeheer van de polderwateren, het
onderhoud van de hoofdwatergangen en
het dijkbeheer. De stedelijke gebieden van
Naarden, Bussum en Hilversum liggen
buiten het beheersgebied.
Het zuiveringschap Amstel- en Gooiland is
belast met het waterkwaliteitsbeheer over
het oppervlaktewater in het zuidoostelijk
deel van de provincie Noord-Holland, met
uitzondering van het Amsterdam-Rijnkanaal en de Vecht.
Gemeenten. Het Naardermeer ligt voor het
grootste deel in de gemeente Naarden.
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Alleen de noordwestpunt ligt binnen de
grenzen van Muiden. De omliggende
polders zijn in deze gemeenten gelegen en
in de gemeenten Weesp en Hilversum.
Het Naardermeer grenst in het zuidoosten
vrijwel direct aan het stedelijk gebied van
de gemeente Bussum.
De gemeenten zijn binnen de eigen
gemeentegrenzen belast met de
ruimtelijke ordening, waartoe onder meer
bestemmingsplannen worden vastgesteld.
De gemeenten hebben verder het beheer
over de riolering.
Bovengenoemde gemeenten werken, met
een aantal andere gemeenten, op vrijwillige basis samen in het gewest Gooi- en
Vechtstreek. Het gewest houdt zich onder
andere bezig met de coördinatie van het
afvalstoffenbeleid.
De Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland is eigenaar van
het Naardermeer en verantwoordelijk
voor het dagelijks beheer daarvan.
Bestuurlijk-juridische instrumenten ter
realisering van de geïnventariseerde
technische maatregelen
Op basis van de gegevens over enerzijds
de knelpunten en anderzijds de actoren
met hun administratieve beheersgrenzen
en bevoegdheden kan een analyse worden
gemaakt van de geschikte instrumenten.
Door de inzet van de gekozen instrumenten, apart of in combinatie, kan
het knelpunt vervolgens worden opgelost.
Schematisch levert dit het volgende beeld
op: Knelpunt -* maatregel (zie technisch
onderzoek) -* beleidsveld -*•actor en
instrument (zie bestuurlijk-juridische
studie).
Het treffen van de volgende maatregelen
lijkt het grootste perspectief te bieden
voor het herstel van de natuurwaarden
van het Naardermeer.
A. Herstel van de grondwaterstroom van
het Gooi naar het Naardermeer, ter
verkleining van het watertekort.
B. Peilverhoging in de polders rondom
het Naardermeer, ter vermindering van de
wegzijging en ter verkleining van de
suppletiebehoefte.
C. Verwijderen van (een deel van) de
bagger op de bodem van het Naardermeer, ter verbetering van de waterkwaliteit.
D. Beperking van de dagelijkse
menselijke invloed in de gebieden
rondom het Naardermeer, ter vermindering van de verstoring van de
(avi)fauna van het Naardermeer.
ad. A Herstel van de grondwaterstroom
van het Gooi naar het Naardermeer.
Het knelpunt vormt de vermindering van
de kwel in het Naardermeer door de

grondwateronttrekkingen voor de
drinkwatervoorziening en voor industrieel
gebruik.
De maatregel betreft het beleidsveld van
het grondwaterbeheer.
De terzake bevoegde actor, zowel voor het
vaststellen van het beleid als voor de
uitvoering daarvan, is de provincie.
Het beleid van de provincie, neergelegd in
het provinciaal Grondwaterplan NoordHolland [1986],is gericht op een
vermindering van de grondwateronttrekkingen. Het enige gerichte
instrument ter effectuering van dit beleid
is de vergunning op grond van de Grondwaterverordening Noord-Holland.
De verordening stelt onder meer een
vergunningplicht in voor onttrekkingen
boven een bepaalde grens.
De provincie kan door het verlenen,
wijzigen, weigeren en intrekken van
vergunningen voor onttrekking van
grondwater uitvoering geven aan het
beleid dat - op termijn - moet leiden tot
herstel van de grondwaterstroom.
Kanttekening
Vermindering van grondwateronttrekking
stuit in de praktijk op bezwaren bij de
gebruikers daarvan. De provincie moet
ook met hun belangen rekening houden.
Vooral de belangen van de drinkwaterleidingmaatschappijen wegen daarbij
zwaar.
Het intrekken van alle reeds verleende
vergunningen voor het onttrekken van
grondwater en het weigeren van alle
aanvragen om een nieuwe vergunning is
daarom - zeker voor de korte termijn geen reële optie. Eerst moeten in ieder
geval voor drinkwater alternatieve
bronnen worden gevonden.
ad. B Verhoging van het waterpeil in de
polders rondom het Naardermeer.
Het knelpunt vormt de wegzijging uit het
Naardermeer door het, in verhouding tot
het peil in het Naardermeer, lagere peil in
de omliggende polders.
De maatregel valt onder meerdere
beleidsvelden: het oppervlaktewater(kwantiteits)beheer, de ruimtelijke
ordening, de landbouw en landinrichting
en het natuur- en landschapsbeheer.
Per beleidsveld zijn meerdere actoren
bevoegd.
Wat betreft het oppervlaktewater(kwantiteits)beheer zijn de provincie en
het waterschap bevoegde actoren.
De bevoegdheden van de provincie liggen
op het vlak van de planvorming en
worden geconcretiseerd in het provinciaal
Waterhuishoudingsplan [1991].
Wat in het plan over het peilbeheer is
opgenomen is richtinggevend voor het

waterschap. Het waterschap beschikt voor
de instelling en handhaving van een
peilverhoging over enkele direct inzetbare
instrumenten, te weten het peilbesluit en
de keur.
Voor de ruimtelijke ordening zijn de
provincie en de gemeenten de bevoegde
actoren.
De ruimtelijke ordening kent geen
gerichte instrumenten voor het peilbeheer,
maar kan wel de voorwaarden creëren
waaronder een aangepast peilbeheer
gevoerd kan worden zonder in strijd te
komen met de waterhuishoudkundige
functie van het gebied.
De bevoegdheden van de provincie liggen
op het vlak van de planvorming en
worden geconcretiseerd in het streekplan.
De gemeente kan door het vaststellen van
een bestemmingsplan de bestemming van
gronden vastleggen en daarbij ook een
aanlegvergunningenstelsel voor de
uitvoering van bepaalde werkzaamheden
opnemen. Onder bepaalde voorwaarden
mag dit stelsel ook strekken ter bescherming van de waterhuishouding van het
gebied van het bestemmingsplan zelf en
van aangrenzende gronden. Tenslotte kan
de functietoekenning van gronden in het
bestemmingsplan leiden tot toepassing
van instrumenten uit verwante beleidsvelden, zoals de Relatienota.
Voor de landbouw en landinrichting en
het natuur- en landschapsbeheer zijn het
rijk en de provincie de bevoegde actoren.
Verhoging van het polderpeil in de omliggende polders moet leiden tot een
hydrologische bufferzone. Binnen deze
zone is uitoefening van landbouw alleen
onder beperkende voorwaarden of in het
geheel niet mogelijk en staan de belangen
van de natuur en het landschapsbehoud
voorop.
De volgende instrumenten spelen bij deze
beleidsvelden een rol:
Het door de provincie op te stellen
Landinrichtingsplan, waarbij tot herinrichting van een gebied kan worden
besloten. Dit betekent dat naast de
belangen van de landbouw rekening
gehouden moet worden met die van
natuur- en landschapsbehoud.
Voorts de Relatienota, een rijksnota over
de relatie tussen de landbouw en het
natuur- en landschapsbehoud, de ter
uitvoering daarvan opgestelde Regeling
beheersovereenkomsten 1988, en de Bergboerenregeling. Op grond van deze
regelingen kunnen onder meer overeenkomsten met boeren worden gesloten,
waarbij deze zich verplichten om, tegen
vergoeding, hun bedrijfsvoering af te
stemmen op natuur- en landschapswaarden. De Relatienota besteedt ook
veel aandacht aan reservaatsvorming.
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Voor gronden gelegen in gebieden die zijn
aangewezen als potentieel reservaatsgebied is het beleid gericht op verwerving
van de gronden, gevolgd door beheer
overeenkomstig de natuurlijke
bestemming.
Kanttekening
Verhoging van het peil van de watergangen in de polders rondom het
Naardermeer stuit in de praktijk op
bezwaren van de zijde van de landbouw.
Dit zou aanleiding geven tot problemen
bij de bedrijfsvoering en extra kosten met
zich meebrengen. Om deze reden is
hierboven op het aankoopinstrument van
de relatienota gewezen.
ad. C Verwijderen en verwerken van
(een deel van) de bagger op de bodem
van het Naardermeer.
Verwijderenvan de bagger
Het knelpunt vormt de met fosfaat en
stikstof verontreinigde bagger; de nalevering daarvan tast de kwaliteit van het
oppervlaktewater in het Naardermeer aan.
De maatregel betreft het beleidsveld van
het oppervlaktewater(kwaliteits)beheer.
De bevoegde actoren zijn de provincie,
het zuiveringschap en de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten.
Voor de bevoegdheden van de provincie
geldt hetzelfde als hiervoor in verband
met het oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer is opgemerkt. De bevoegdheden
liggen op het vlak van de planvorming en
zijn geconcretiseerd in het provinciaal
waterhuishoudingsplan Noord-Holland
[1991]. Wat in het plan over het beheer
van de waterbodem is opgenomen is
richtinggevend voor het zuiveringschap.
Voor het saneren van de waterbodem van
het Naardermeer is binnen het onderhavige beleidsveld geen direct instrument
beschikbaar. Het baggeren in verband met
de kwaliteit van het oppervlaktewater valt
echter onder de algemene publiekrechtelijke taak van het zuiveringschap.
De Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten is als eigenaar van het
Naardermeer en gelet op haar doelstelling
nauw bij het baggeren betrokken.
Verwerken van de bagger
Het knelpunt vormt de berging van de
verontreinigde bagger die gelet op de
kwaliteit daarvan deels tot klasse 1
(relatief schoon) en deels tot klasse 2
(licht verontreinigd) behoort.
De maatregel valt, afhankelijk van de
vraag of de bagger op land of onder water
wordt verwerkt, onder verschillende
beleidsvelden. Per beleidsveld zijn één of
meerdere actoren bevoegd.

De verwerking van bagger op land valt
onder het milieubeheer en de ruimtelijke
ordening.
Voor het milieubeheer is de provincie de
bevoegde actor, zowel voor het vaststellen
van het beleid als voor de uitvoering
daarvan.
Het beleid van de provincie is neergelegd
in het ontwerp-Provinciaal plan voor de
verwijdering van zuiveringsslib ca. en
baggerspecie Noord-Holland 1991-1995
[1991].Volgens dit op grond van de Afvalstoffenwet opgestelde plan komt klasse 1
bagger voor berging op land en nuttig
hergebruik als aanvul- en ophooggrond in
aanmerking.
Klasse 2 bagger kan onder water geborgen
worden in voormalige zandwinputten.
Voor de bagger uit het Naardermeer
wordt daarvoor de Spiegelpias aangewezen. Terzake moet een zogenaamde
uitvoerings-milieu-effectenrapport (MER)
worden opgesteld.
Voor de effectuering van haar beleid
beschikt de provincie over het instrument
van de vergunning op grond van de
Afvalstoffenwet. Deze vergunning is
vereist voor het oprichten van een
baggerdepot. Hiermee kan de provincie
bereiken dat uitsluitend klasse 1 bagger op
het land wordt geborgen en feitelijke
invloed uitoefenen op de wijze van
berging en de bestemming van de bagger.
De berging van bagger onder water valt
onder het milieubeheer, het oppervlaktewater(kwaliteits)beheer en de ruimtelijke
ordening. Het milieubeheer is hierboven
al aan de orde gekomen.
Voor het oppervlaktewater(kwaliteits)beheer zijn de provincie en het
zuiveringschap de bevoegde actoren.
De bevoegdheden van de provincie liggen
op het vlak van de planvorming en zijn
geconcretiseerd in het provinciaal Waterhuishoudingsplan Noord-Holland [1991].
In het plan komt de berging van bagger in
diepe zandwinputten aan de orde en
wordt aangegeven dat een uitvoeringsMER moet worden opgesteld voor elke in
het baggerplan aangewezen locatie. Voor
de verdere invulling van het beleid wordt
verwezen naar het baggerspecieplan.
Het zuiveringschap beschikt over het
instrument van de vergunning op grond
van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Deze vergunning is vereist voor
het brengen van bagger in oppervlaktewater. Hiermee kan het zuiveringschap
feitelijk invloed uitoefenen op de wijze
waarop een en ander plaatsvindt.
Het beleidsveld van de ruimtelijke
ordening, en ook de provincie en
gemeenten als bevoegde actoren op dit
terrein, zijn hierboven al behandeld bij

de maatregel van verhoging van het
polderpeil.
De concrete instrumenten waarover de
gemeente in dit kader beschikt zijn het
bestemmingsplan en de aanlegvergunning.
De locaties voor het verwerken van de
bagger, op land of onder water, moeten
passen in het ter plaatse geldende
bestemmingsplan. Voorzover bij het
bestemmingsplan is bepaald, is voor de
aanleg van de baggerdepots en voor
uitvoeringswerkzaamheden zoals het
leggen van leidingen en dergelijke een
aanlegvergunning nodig.
Kanttekening
Naar verwachting zal het baggeren zelf
niet op grote problemen stuiten, mits dit
financieel haalbaar is.
Het vinden van locaties voor een baggerdepot ligt vermoedelijk minder
gemakkelijk. Geen enkele gemeente staat
te springen om een depot binnen de
gemeentegrenzen. Bovendien moet ook
met de particuliere eigenaar overeenstemming worden bereikt. Dit laatste pleit
er voor om te bezien of hiervoor grond
van Natuurmonumenten beschikbaar is.
Het voornemen om bagger onder water te
bergen blijkt ondertussen veel weerstand
op te roepen bij milieugroepen en burgers.
ad. D Beperking van de dagelijkse
menselijke invloed in de gebieden
rondom het Naardermeer.
Het knelpunt vormt de dreigende verdere
aantasting van de ecologische infrastructuur van het Naardermeer door de
voorgenomen aanleg van nieuwe woonwijken en (spoor)wegen.
De maatregelen betreffen het beleidsveld
van de ruimtelijke ordening.
Bevoegde actoren zijn het rijk, de
provincie en de gemeenten.
De instrumenten in het kader van de
ruimtelijke ordening waarover de
provincie en de gemeenten beschikken
zijn hiervoor al behandeld.
Voor het rijk als bevoegde actor kan in dit
kader worden gewezen op de vierde Nota
Ruimtelijke Ordening, het Tweede
Structuurschema Verkeer en Vervoer, de
Nota Volkshuisvesting in de jaren
negentig en de Structuurschets voor de
landelijke en stedelijke gebieden. In deze
beleidsdocumenten worden door het rijk
strategische lijnen uitgezet voor de te
treffen infrastructurele maatregelen.
Uitwerking van de uitspraken uit de
vierde Nota Ruimtelijke Ordening vindt
plaats in de andere sectornota's. Voor het
verwezenlijken van de beleidsdoelen,
waarbij tevens rekening wordt gehouden
met de kwaliteit van het milieu en de
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dagelijkse leefomgeving, wordt door het
rijk een beroep gedaan op de lagere
overheden. Van de provinciale besturen
wordt gevraagd om samen met
gemeenten, waterschappen en nutsbedrijven vorm te geven aan de regionale
aanpak.
Kanttekening
De economische belangen van de aanleg
van (spoor)wegen en woningbouw zijn
groot. Veelal ontbreken goede alternatieven bij de aanleg van deze infrastructurele werken. Wanneer hieraan een
overwegend financiële argumentatie ten
grondslag ligt, is een heroverweging
waarin de belangen van de natuur extra
worden betrokken zeker een te
verdedigen optie.
Slotbeschouwing
Herstel en duurzaam behoud van de
natuurwaarden van het Naardermeer
vereist het treffen van verschillende
technische maatregelen. Daarbij is een
groot aantal instanties betrokken.
Een integrale benadering waarbij de
betrokkenen onderling tot afstemming van
beleid en uitvoering komen is daarbij van
essentieel belang.
In dit verband kan worden gewezen op de
resultaten van recent onderzoek naar de
bestuurlijke aspecten van integraal waterbeheer van een vergelijkbaar piassensysteem, de Kortenhoefse Plassen
[Kuipers, 1989]. Hierbij is naar voren
gekomen dat een succesvolle aanpak
bevorderd wordt wanneer alle belanghebbende actoren in een zo vroeg
mogelijk stadium bij het project betrokken
worden. Op deze wijze kan het beleidsnetwerk waarvan de actoren deel
uitmaken geactiveerd worden en kan
binnen het netwerk tot afstemming
worden gekomen [Kuipers, 1990].
Wat betreft het Naardermeer ligt het voor
de hand dat de provincie, gelet op haar
centrale, toezichthoudende en
coördinerende functie, en het feit dat deze
als enige bij de uitvoering van alle
besproken maatregelen betrokken is, het
voortouw neemt om te komen tot uitvoering van die maatregelen.
Op initiatief van de provincie wordt nu
gewerkt aan een plan van aanpak, waarin
doelstelling, strategie en middelen worden
uiteengezet voor een integrale beheersstructuur voor het natuurgebied het
Naardermeer. Belangrijk is verder dat,
voorzover we nu reeds alle technische
maatregelen in beeld hebben, de nadere
invulling hiervan in gezamenlijkheid gaat
plaatsvinden.
In het verlengde hiervan ligt het opstellen

en vervolgens ondertekenen van een
natuurconvenant voor het Naardermeer.
Het is de bedoeling dat hieraan wordt
deelgenomen door alle instanties die
direct of indirect bij het Naardermeer
betrokken zijn.
Door ondertekening van het convenant
nemen de deelnemers - elk vanuit de
eigen verantwoordelijkheid - een
inspanningsverplichting op zich. Dit houdt
in, het voeren van een beleid dat gericht is
op herstel van het Naardermeer, het
uitvoeren van de daartoe vereiste maatregelen met de inzet van de juridische
instrumenten die daarbij ter beschikking
staan, en het onderling afstemmen van die
maatregelen. Met behulp van de aldus
gecreëerde verbondenheid van de partijen
bij de uitoefening van hun wettelijke
bevoegdheden wordt de basis gelegd voor
een structurele samenwerking en wordt de
kans van slagen van dit project van
integraal beheer aanzienlijk vergroot.
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In 1995onvoldoende stikstof
uit rioolwater verwijderd
Het doel voor de vermindering van
stikstof in het effluent van rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's) voor 1995
wordt niet eerder dan 1998 bereikt, wat
ten zeerste wordt betreurd. Dit schrijft de
commissie Water van de Centrale Raad
voor de Milieuhygiëne (CRMH) in een
advies over het ontwerp-Besluit grenswaarden (effluenteisen) stikstof vanuit
rioolwaterzuiveringsinrichtingen. De raad
heeft dit advies op 8 mei 1991 behandeld.
In het ontwerp-Besluit zijn effluenteisen
opgenomen voor de lozing van stikstof
door rwzi's. Hiermee wordt een verdere
stap gezet in de bestrijding van de
eutrofiëring van de oppervlaktewateren.
Over deze problematiek heeft de raad in
diverse eerdere adviezen zijn verontrusting uitgesproken.
De commissie constateert dat het
ontwerp-Besluit niet spoort met de doelstelling uit het Nationaal Milieubeleidsplan, de Derde Nota Waterhuishouding en de afspraken die tijdens de
afgelopen conferentie van Noordzeeministers zijn gemaakt. Zij betreurt dit,
temeer omdat de regering in haar beslissing over de Derde Nota Waterhuishouding heeft vastgehouden aan het doel
om in 1995 een vermindering van de
lozing door de rwzi's met 50% te bereiken.

NNi-normen voor water
vastgesteld

Het einddoel is een reductie met 70%. De
commissie adviseert de minister om aan te
geven op welke wijze hij denkt dit in het
jaar 2000 te bereiken. Om eerder met de
verwijdering van stikstof te beginnen,
geeft zij enkele mogelijkheden aan, zoals
toepassing van de best uitvoerbare
technieken, betere sturing van de
processen op de rwzi's en aandacht te
schenken aan de toevoer naar de rwzi's.
De maatregelen houden een lastenverzwaring voor de burgers in. Hun zal
duidelijk gemaakt moeten worden waarom
deze verhoging uit milieu-oogpunt nodig
is.

Het Nederlands Normalisatie-instituut
heeft de volgende Nederlandse normen
voor water vastgesteld:
- NEN 6401 - Water - Bepaling van het
halogeengehalte afkomstig van vluchtige
organohalogeenverbindingen (VOX);
- NEN 6402 - Water - Bepaling van het
halogeengehalte afkomstig van nietvluchtige, met petroleumether extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX).
De normen zijn te bestellen bij het
Nederlands Normalisatie-instituut,
Postbus 5059, 2600 GB Delft, telefoon
015-690390.

Volgens het ontwerp-Besluit hoeft een
waterbeheerder geen verdere maatregelen
te nemen als de totale hoeveelheid
stikstof, die op de rwzi's in zijn beheersgebied wordt aangevoerd in 1998, maar
met 75% is verminderd. In sommige
gevallen zou het mogelijk zijn op eenvoudige wijze eerder dan 1998 deze
vrachtreductie te bereiken. Over de
wenselijkheid deze vrachtreductie met
ingang van 1995 vast te leggen, denkt de
commissie verschillend. (Persbericht
CRMH)
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