Milieu-effectonderzoek grondwaterwinning Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden; locatiekeuze

Inleiding
Het grondwaterplan van de provincie
Zuid-Holland spreekt onder andere uit
dat een uitbreiding van de grondwaterwinning in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden noodzakelijk is. Het hiervoor benodigde onderzoek heeft in de
vorm van een milieu-effectrapportage
(m.e.r.) plaatsgevonden.
Fase 1 behelst een regionaal onderzoek
naar de meest geschikte locaties voor
grondwaterwinning; fase 2 behelst lokaal

Samenvatting
In het regionale deel van de milieu-effectrapportage voor de uitbreiding van de
grondwaterwinning in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn 18 locaties op
hun mogelijkheden voor het winnen van grondwater beoordeeld
(onderzoeksfase 1).Door middel van het berekenen van effectscores per
milieu-criterium en het toekennen van gewichtsfactoren aan elk milieu-criterium
kan een rangorde in aantrekkelijkheid van deze locaties worden vastgesteld. Door
toepassing van milieu-beschermende maatregelen worden de nadelige effecten
van een grondwaterwinning beperkt, waardoor een andere rangvolgorde van
locaties ontstaat.
Op basis van het regionale onderzoek wijst het bevoegd gezag, na toepassing van
een m.e.r.-procedure, in zijn beleid een aantal locaties aan voor lokaal onderzoek
(onderzoeksfase 2). In de besluitvorming voor onderzoeksfase 1spelen ook
andere overwegingen dan het milieu een rol.
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locaties tot stand zijn gekomen, op de
m.e.r.-procedure en op de keuze van de
provincie van te ontwikkelen locaties.

wel in het onderzoek betrokken.
De provincie Zuid-Holland heeft deze en
ook andere criteria nadrukkelijk in haar
afweging betrokken (zie onder Procedure
en Besluitvorming).

Rangvolgorde van locaties
Milieu-criteria bepalen rangvolgorde van
locaties
Het gestelde doel is in het MER voorgesteld als het gefaseerd voorzien in een
drinkwaterbehoefte van achtereenvolgens
10, 20 en 30 miljoen mVjaar. Hiervoor zijn
verschillende alternatieven geformuleerd,
zijnde clusters van aantrekkelijke locaties
die tezamen de benodigde wincapaciteit
kunnen leveren. Daartoe is het
noodzakelijk een ranglijst van aantrekkelijkheid van locaties op te stellen.
Hierbij hebben alleen milieu-criteria een
rol gespeeld. Het MER bevat geen
afweging van milieu-effecten en
zogenaamde economische effecten (onder
andere kosten van winning, zuivering en
transport, schade aan landbouw).
De economische effecten zijn overigens

onderzoek op een aantal geselecteerde
locaties [zie ook ref.1].
De provincie Zuid-Holland treedt in de
m.e.r. op als bevoegd gezag, terwijl de
NV Drinkwaterleiding De Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden als initiatiefnemer
optreedt.
In maart 1989 is het Milieu-EffectRapport (MER) over onderzoeksfase 1
uitgebracht. Het MER van fase 1tezamen
met het daarop gebaseerde ontwerpbeleid van gedeputeerde staten van
Zuid-Holland heeft inmiddels een
afzonderlijke m.e.r.-procedure doorlopen.
Vervolgens heeft de provincie
Zuid-Holland 2 locaties geselecteerd voor
nader onderzoek in fase 2.
Dit artikel gaat in op de wijze waarop in
het MER verschillende rangvolgordes van

Rangvolgorde locaties zonder aanvullende
maatregelen
Het wegingsproces dat voorafgaat aan de
bepaling van de rangvolgorde, kent een
aantal opeenvolgende fasen:
1. Het vaststellen van ongenormeerde
effectscores per milieu-criterium;
2. Het vaststellen van een gewichtsfactor
per milieu-criterium;
3. Het combineren van effectscores en
gewichten tot genormeerde effectscores in
een evaluatiematrix.
ad 1. Vaststelling ongenormeerde
effectscores
In de studie zijn in totaal 36 effect-niveaus
geformuleecrd (18 locaties met elk 2 wingroottes; zie ook het artikel van Speets en

label I- Evaluatiematrix diepe winning 9miljoenm3/jaar.
Milieu-criterium

Gewicht

Locatie
I
z.g.

Grondwater
- zoetwatervoorraad

1

Vegetatie
- erreslrisch systeem
- aquatisch systeem

9

Fauna
- weidevogels

3

Landschap en geomorfologie
- horizonwijzigingen
- cultuurpatroon
- natuurlijk reliëf
Archeologische en cultuurhistorische objecten
- zetting
- grondwaterstand
Totaal
Score per miljoen mVjaar

m.g.

Locatie
II
z.g.

6.0
6

5
.0

1

.0
0
14

44

4.9

opm: z.g.= ongenormeerde effect-score.
m.g. = produkt van gewicht en gemiddelde van de subcriteria.

24
9.6

86

24
9.1

82

24
9.6

86

51

58.5
5
8
15.0

15.0
5
6.0

6.0

6.0
9
9
0

9
9
0
.0

0

5.7

5.0
5

5

.0

.0

0

0

25

99
11

mg

76.5

15.0

9
9
0

17

z.g.

9
8

5

0

m.g.
9.0

72.0

6.0

.0
0

z.g.

Locatie
VIII

9

15.0

9
9
0

L<icatie
VII

6.0

7
9

5
4.7

.0
0

m.g.

27.0

15.0

5
9
0

z.g.
6

2
4

5
4.7

.0
0

m.g.

Locatie
VI

3.0

58.5
6
7

5
9
0

z.g.
3

15.0

3.0

m.g.

Locatie
V

8.0

54.0

5

0
9
0

z.g.
8

7
5
15.0

15.0

Locatie
IV

8.0

58.5
6
7

0
0
0

m.g.

8

22.5

5

z.g.

9.0
9

2
3

1

m.g.

Loca :ie
lil

29
11.9

0
107

23

85
9.4
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Tabel III geeft als voorbeeld voor de
diepe winlocaties I tot en met VIII bij een
winningsomvang van 9 miljoen mVjaar
weer hoe de effecten op de aquatische en
terrestrische vegetatie in effectscores
worden vastgelegd.
Zowel bij de aquatische als de
terrestrische vegetatie wordt het effect uitgedrukt in een getal dat de ecologische
waarde van de bij een onttrekking toegevoegde of verloren gegane vegetatie
beschrijft volgens een waarderingssysteem
van de provincie Zuid-Holland.
Het minimum-effect en het maximumeffect zijn respectievelijk 0 en -2.262 voor
de terrestrische vegetatie en

Kkyberg elders in dit blad). Per milieuaspect krijgt vervolgens het minimumeffect, dat is het gunstigste effect, een
score 0 toegekend, en het maximum-effect
een score 9. Of het effect positief van aard
is of negatief, doet hierbij niet ter zake.
De tussenliggende effect-niveaus krijgen
een score die is gebaseerd op lineaire
interpolatie.
ad 2. Gewichttoekenning
Het is vervolgens noodzakelijk teweeggebrachte milieu-effecten te wegen. In het
toekennen van gewichtsfactoren aan de
verschillende milieu-aspecten gelden voor
de provincie 3 uitgangspunten:
- Levende organismen (avifauna en
vegetatie) zijn belangrijker dan dode
zaken (landschap, archeologie en
dergelijke);
- De vegetatie vertegenwoordigt een
belangrijk deel van het ecosysteem en
weegt daarom zwaarder in de afweging;
- De verhouding van de gewichten hangt
samen met de verhouding van de absolute
effecten.
Hiervan uitgaande is de volgende set
gewichtsfactoren geformuleerd:
Grondwater (aantasting zoetwatervoorraad):
Terrestrische en aquatische vegetatie
(gelijk verdeeld over terr. en aq.
vegetatie):
Fauna:
Landschap en geo-morfologie:
Archeologische en cultuurhistorische
objecten:

Tabel II - Rangvolgordevan locatieszondertoepassing
van tmlieubeschermende maatregelen.
Hoeveelheid
Locatie
3
4
7
2
6/10
I
5
V/I
4/10
5
V

3
(mil)1sen m 'jaar)

Score per
miljoen m 3 /jaar

5
5
5
5
5/5
9
5
9/6
3/3
3
6

3
3,4
4
4,6
4,8
1,9
5,1
5,7
6,7
7
7,3

1

9
3
1

ad 3. Evaluatiematrices
Door vermenigvuldiging van ongenormeerde effectscores met de bijbehorende
gewichtsfactor ontstaat voor elke locatie
per milieu-criterium en per winhoeveelheid een genormeerde milieu-effectscore.
Door alle milieu-aspecten te totaliseren
ontstaat per locatie en per winhoeveelheid
een totaalscore (tabel I).
Al de op deze wijze totstandgekomen
effectscores zijn nu, gereduceerd tot
effectscore per miljoen mVjaar, onderling
vergelijkbaar, zodat een rangvolgorde van
locaties kan worden samengesteld
(tabel II).
Als algemeen beeld rijst uit tabel II op dat
de locaties voor oevergrondwaterwinning
gunstiger zijn dan die voor de winning van
diep grondwater, lklangrijk element
vormt de vernatting die ontstaat bij de
winning van oevergrondwater en de daaruit voortkomende aantrekkingskracht op
weidevogels. Het artikel van Speets en
Kleyberg elders in dit blad verklaart dit
nader.

2. Overige maatregelen
- polderpeilverhoging;
- projecteren van pompstation nabij
bebouwing;
- landschappelijke camouflage van pompstation door aanplant;
- bestemmingswijziging van gebied.

respectievelijk 0 en -2.532 voor de
aquatische vegetatie. De grootste nadelige
effecten op de vegetatie komen voor bij de
diepe winningen. Bij de oevergrondwaterwinningen is sprake van een veel
geringer effect op de vegetatie.

1
Rangvolgorde -van locaties natoepassing
milieu-beschermende maatregelen
De optredende negatieve milieu-effecten
kunnen geheel of gedeeltelijk gecompenseerd worden door selectief toe te passen
milieu-beschermende maatregelen:
1. Diepinfiltratie
Diepinfiltratie is voor een beperkt aantal
locaties voor diepe grondwaterwinning
beoordeeld. Diepinfiltratie geldt in het
MER alleen als compenserende maatregel
met het oog op de stijghoogteverlaging en
niet als onderdeel van een win- en
produktiesysteem.

3. Polderpeilverlaging
Deze maatregel is in het onderzoek niet
beschouwd als een milieu-beschermende
maatregel, omdat de positieve effecten op
de weidevogelstand teniet worden gedaan.
Niettemin heeft deze maatregel een
belangrijke rol gespeeld in de besluitvorming: een peilaanpassing is namelijk
aantrekkelijk voor de agrarische sector ter
compensatie van vernatting.
Na toepassing van milieu-beschermende
maatregelen 1.en 2. ontstaat voor vele
locaties een ander effecten-niveau, zodat
ook weer een andere ranglijst ontstaat
(tabel IV). Deze tweede ranglijst laat zien
dat de winning van diep grondwater dan
aantrekkelijk wordt: de negatieve effecten
van een diepe winning op de vegetatie
worden namelijk vrijwel volledig
gereduceerd.
Gevoeligheidsanalyse en beoordelinggekozen
afwegingsmethode
Hen in het MER uitgevoerde gevoeligheidsanalyse op de eerder genoemde
gewichtsfactoren laat zien dat de in
tabel II gepresenteerde rangvolgorde
tamelijk stabiel is en ongevoelig voor een
andere verhouding in gewichtsfactoren,
tenzij met extreme, en niet acceptabel
geachte gewichtsfactoren wordt gewerkt.
Clusteringvan veelbelovendelocaties tot
alternatieven
Nu de rangvolgordes zijn bepaald, worden
voor elk behoefte-niveau 5 zogenaamde
beleidsalternatieven geformuleerd, die
zich van elkaar onderscheiden doordat het
aandeel oevergrondwater uiteenloopt van
10% tot 90%. Dit betekent dus
15 verschillende beleidsalternatieven.
Een dergelijk alternatief ontstaat door de
hoogstgeplaatste locaties van tabel II te
clusteren.
Daarnaast wordt voor elk behoefte-

Tabel III - Berekeningswijze vangenormeerde effect-scores.
Locatie
I
11
III
IV
V

VI
VII
VIII

Effect
terr. veg.
430
1481
1823
•1453
• 254
1787
2262
1200

Effect-score
terr. veg.
(ongenorm.

Effect
aq. veg.

Effect-score
aq. veg.
(ongenorm.)

Effect-score
vegetatie
(genorm.)

2
6
7
6
2
7
9
5

- 771
-2029
-1364
-1969
- 521
-2532
-2270
-2277

3
7
5
7
4
9
8
8

22,5
58,5
54,0
58,5
27,0
72,0
76,5
58,5

580

Tabel IV- Rangvolgorde van locaties na toepassing
van milieu-beschermende maatregelen.
Locatie
I/V
3
4
V
I/VIII
7
2
10
5/6
4
10

Hoeveelheid
(milji 3en mVjaar)
9/9
5
5
6
6/6
5
5
5
5/5
3
3

Score per
miljoen mVjaar
2,3
2,4
2,7
5,0
3,3
3,6
3,9
1,2
1,5
5,5
5,6

scenario 1meest milieuvriendelijk alternatief gevormd. Hierbij wordt de rangvolgorde van tabel IV tot uitgangspunt
genomen.
Voorts bevat het MER een voorkeursalternatief van het waterleidingbedrijf voor
de 3 behoeftescenario's. In de samenstelling hiervan laat het bedrijf zich
behalve door milieu-overwegingen ook
leiden door (onder andere) bedrijfsbelangen en bedrijfseconomische factoren.
Het waterleidingbedrijf geeft de voorkeur
aan exploitatie van oevergrondwater te
Streefkerk en Langerak en tevens aan de
uitbreiding van het bestaande pompstation
Lexmond (diepe winning).
Procedure en besluitvorming
Het MER van onderzoeksfase 1heeft
gedurende het najaar van 1989 een
afzonderlijke m.e.r.-procedure doorlopen.
In april 1990 heeft besluitvorming door
het bevoegd gezag plaatsgehad, onder
andere op basis van adviezen van de
TCGB en de Commissie-m.e.r.
Op deze wijze is in procedurele zin en in
de besluitvorming een scheiding tussen
beide onderzoeksfasen aangebracht.
In de planning voor de drinkwatervoorziening in Zuid-Holland wordt voor
de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
rekening gehouden met een vóór het jaar
2000 te installeren wincapaciteit van
tenminste 9 miljoen mVjaar. Een deel van
de te installeren capaciteit is bedoeld als
compensatie voor het wegvallen van de
grondwaterwinningen te Alphen a.d. Rijn
en te Hazerswoude. Uit een oogpunt van
kwaliteit is een spoedige beëindiging van
deze onttrekkingen gewenst.
In hoeverre later nog een verdergaande
produktie dan de genoemde 9 miljoen
mVjaar moet plaatsvinden, vormt onderwerp van nadere studie. Zowel door de
onzekerheid over de benodigde capaciteit
voor de lange termijn als onvoldoende
inzicht in de toepassingsmogelijkheid van
alternatieve winmethoden (bijvoorbeeld
diepinfiltratie), hebben gedeputeerde
staten van Zuid-Holland besloten in de

aanwijzing van locaties ontwikkelingstrajecten in te bouwen:
traject 1:
Voor de ontwikkeling van een capaciteit
van 9 miljoen mVjaar zijn 2 locaties aangewezen voor vergunningverlening.
Als eerste locatie waar capaciteitsontwikkeling mogelijk is, is aangewezen
de locatie Eexmond (no. II, diepe
winning). Het gaat hier dan om een
uitbreiding van 8 miljoen mVjaar tot
12 miljoen mVjaar, te realiseren in circa
1992. Deze locatie heeft een ongunstige
milieu-effectscore ten opzichte van andere
locaties. Daar staat tegenover dat de
benodigde extra wincapaciteit relatief snel
te ontwikkelen is. Met het oog op de
noodzakelijke sluiting van de beide pompstations in het Oude Rijngebied heeft het
snel kunnen realiseren van capaciteit
prioriteit gekregen.
Als tweede locatie is de locatie Langerak
(no. 7, oevergrondwaterwinning) gekozen.
Het gaat hier om een nieuwe winning van
circa 5 miljoen mVjaar. Aan deze keuze is
de beleidsuitspraak voorafgegaan dat
gedeputeerde staten bereid zijn ten gunste
van de agrarische sector een polderpeilaanpassing toe te staan ter compensatie
van de opbrengstverliezen. Aan de zuidzijde van de Lek heeft namelijk recentelijk
een ruilverkaveling plaatsgevonden en het
zou daarom niet juist zijn een eventuele
vernatting niet te compenseren.
Ingeval van peilaanpassing ontstaan de
positieve effecten op de weidevogelstand
niet, zodat er sprake is van een andere
rangvolgorde van locaties. Dit is dus een
rangvolgorde bij toepassing van een
maatregel die strikt genomen geen milieubeschermende maatregel is. In die rangvolgorde blijkt Langerak de gunstigste
milieu-effectscore te hebben. De eerder
genoemde locaties te Streefkerk (nos. 2, 3
en 4) blijven ook in de rangvolgorde na
polderpeilaanpassing hoog genoteerd
staan.
Voorts hebben GS bepaald dat onderzoeksfase 2 gecombineerd dient te worden
met onderzoek naar de mogelijkheden van
diepinfiltratie ter bescherming van lokale
kwetsbare waarden.
De Commissie-m.e.r heeft in haar advies
haar bezorgdheid uitgesproken over de
kwaliteit van het oevergrondwater in
relatie tot de volksgezondheid.
De provincie Zuid-Holland deelt de zorg
van de commissie-m.e.r. ten aanzien van
de kwaliteit van het oppervlaktewater (de
oorsprong van oevergrondwater), maar op
dit moment zijn onvoldoende alternatieven voorhanden.

traject 2:
Voor dit traject zijn 7 locaties aangewezen,
te weten de locatienos. 2, 3, 4 nabij
Streefkerk (locaties voor oevergrondwaterwinning), een locatie op de
noordelijke Lekoever en de locaties
Vianen en Everdingen voor diepe winning
(respectievelijk nos. I en V). Ook voor de
locaties te Streefkerk is in principe een
peilaanpassing mogelijk.
De in dit traject benodigde capaciteit gaat
tot maximaal 30 miljoen mVjaar. Op het
moment dat daadwerkelijk meer locaties
nodig zijn om extra capaciteit te
ontwikkelen, vindt een onderlinge
afweging plaats van de genoemde
7 locaties. Dan zal ook het aanvullend
onderzoek naar diepinfiltratie zijn
afgerond. Het in de toekomstige Beleidsnota Drink- en Industriewatervoorziening
geformuleerde beleid kan dan mede
uitgangspunt zijn bij de keuzen die dan
gedaan moeten worden.
Onlangs is voor beide in traject 1aangewezen locaties onderzoeksfase 2 gestart,
een en ander binnen het raamwerk van de
in november 1987 opgestelde richtlijnen.
Het onderzoek ten behoeve van de locatie
Langerak zal als m.e.r. worden
afgehandeld. Op het onderzoek voor een
uitbreiding van de locatie Lexmond zal de
gebruikelijke Grondwaterwet-procedure
van toepassing zijn. Hier is namelijk
sprake van een uitbreiding van 4 miljoen
mVjaar, die als zelfstandige activiteit
beoordeeld moet worden en derhalve
beneden de grenzen voor een verplichte
m.e.r. blijft.
Evaluatie van de m.e.r.
1. De gepresenteerde wegingsmethode is
vrij eenvoudig van opzet en verlangt geen
gedetailleerde invoer. Deze methode sluit
goed aan bij de detaillering in basisgegevens en effectvoorspellingsmethodes
in de studie en bij het regionale, op
vergelijking van locaties gerichte karakter
van onderzoeksfase 1.
2. Het verdient met het oog op de
kwaliteit van besluitvorming door het
bevoegd gezag aanbeveling de te
verwachten leemten in kennis daar waar
dit redelijkerwijs mogelijk is, voorafgaande
aan het onderzoek of eventueel tijdens het
onderzoek aan te vullen. Hierbij moet wel
steeds rekening worden gehouden met het
detailniveau van de studie. Wanneer dat
niet mogelijk is, dan dient dit in het
evaluatieprogramma (een voorgeschreven
onderdeel van een m.e.r.) te worden
opgenomen.
3. Gaandeweg een onderzoek ontstaan
momenten dat de onderzoeker besluiten
moet nemen die enige beleidsimplicatie
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hebben, bijvoorbeeld het moment dat hel
verder onderzoeken van effecten van een
maatregel geen zin meer lijkt te hebben of
het moment dat een milieu-beschermende
maatregel beoordeeld moet worden. In dat
geval is het belangrijk dat de initiatiefnemer overleg voert met het bevoegd
gezag over de richting van het onderzoek.
Het bevoegd gezag kan in zijn richtlijnen
criteria en procedures voor dergelijke
'tussenbesluiten' opnemen.
4. Bij een m.e.r.-procedure ontstaat
inzicht in verschillende alternatieve
mogelijkheden, inclusief die welke waterleidingtechnisch minder aantrekkelijk zijn,
maar vanwege de effecten op natuur wel
aantrekkelijk zijn.
5. In de besluitvorming rond deze m.e.r.
hebben ook andere aspecten dan het
milieu een belangrijke rol gespeeld
(leveringszekerheid, compensatie voor de
agrarische sector). De waarde van een
m.e.r. bestaat dan hieruit dat duidelijk is
welke milieu-effecten de genomen
besluiten met zich meebrengen.
6. De besluitvorming heeft zich gericht op
het aanwijzen van locaties, en niet op het
selecteren van in een alternatief
geclusterde groep locaties ^beleidsalternatief, voorkeursalternatief en meest
milieu-vriendelijke alternatief).
De benadering van de problematiek door
het onderscheiden van alternatieven werkt
niettemin verhelderend.
7. Een m.e.r. kan, afhankelijk van de uitgangspunten, een aansporing zijn
bestaande visies over een activiteit aan te
vullen of 'vanzelfsprekendheden' in
bestaand beleid ter discussie te stellen.
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Extra controle uit de lucht op
uitrijverbod mest
De provincie Overijssel gaat de komende
herfst en winter extra vanuit de lucht
controleren of de landbouw zich houdt
aan het uitrijverbod van mest.
Met vijf extra vluchten wil de provincie
voorkomen dat nitraat uit mest terecht
komt in grondwater waaruit drinkwater
wordt gewonnen. Van de dertig grondwaterbeschermingsgebieden in Overijssel
zijn er acht nitraatgevoelig vanwege de
bodemstructuur. Het uitrijverbod in deze
regio's gaat voor wat betreft graslanden op
1oktober in en voor de overige gronden
geldt de maatregel vanaf de oogst.
Het verbod is van kracht tot 15 februari
1991.
Dat tot uitbreiding van de luchtsurveillance is besloten heeft te maken
met de gunstige ervaring die Overijssel
met deze vorm van toezicht heeft
opgedaan. Pr worden volgens de
provincie dank zij dit systeem aanzienlijk
meer milieudelicten opgespoord dan via
grondcontrole. Bij het toezicht vanuit
helikopters en vliegtuigen wordt nauw
samengewerkt met politie en zuiveringsschappen. (ANP)

VROM twijfelt niet aan
reductie-doelstelling fosfaat
Hen vermindering van de lozing van
fosfaten met 50 procent in 1995, zoals
afgesproken in het Noordzee- en Rijn
Actie Plan (NAP en RAP), blijft het
streven van de regering. Dat zei een
woordvoerder van milieu-minister Alders
in een reactie op het jaarverslag van het
Staring Centrum, het instituut voor onderzoek van het landelijk gebied.
Het Staring Centrum noemt de reductiedoelstelling 'fysiek niet haalbaar'.

Als reden daarvoor geeft het instituut de
blijvende toename van de afvoer van
fosfor in de komende jaren, ongeacht de
afname van de bemesting in de landbouw.
In het jaar 2000 zal de fosfor-aanvoer
vanuit de landbouw met minstens
18 procent zijn toegenomen, aldus het
Staring Centrum.
De regering was begin september al op de
hoogte van de fosfaat-passage in het jaarverslag, aldus de woordvoerder van het
ministerie van milieubeheer. Alders wist
dan ook wat hij zei toen hij op
5 september tijdens de UCV over de
mestproblematiek in de Tweede Kamer met de toenmalige landbouwminister
Braks - vasthield aan de doelstellingen
van NAP en RAP.
Het Staring Centrum houdt volgens de
woordvoerder van Alders geen rekening
met de andere maatregelen die worden
getroffen om de fosfaat-belasting te
verminderen. Zo zijn al bijna alle wasmiddelen geheel fosfaat-vrij. Overigens is
de bijdrage van wasmiddelen aan de
fosfaat-belasting gering: minder dan
10 procent.
Als ander voorbeeld geldt de defosfatering
in de rwzi's. De fosfaat-normen voor het
afvalwater van de rwzi's zijn in juli aangescherpt, en zullen de komende jaren
nog zwaarder worden, zo meent het
ministerie.
Niettemin geldt de problematiek van de
nutriënten - fosfaat en stikstof - in de
landbouw als nijpend binnen Noordzee-en
Rijn Actie Plan. Op de laatste Noordzeeministersconferentie, in maart van dit jaar
in Den Haag, is besloten in 1993 te
Denemarken een aparte 'tussenconferentie' te houden, geheel gewijd aan
de problematiek van de landbouw. (ANP)

Bayer investeert 100 miljoen
DM voor koeltorens en
opvangsystemen
Bayer AG investeert 100 miljoen DM in
twee afvalwateropvangsystemen en koeltorens in de Bayerfabriek KrefeldUerdingen. Door middel van deze bouwmaatregelen, die gedeeltelijk al uitgevoerd
zijn, wordt verhinderd dat vuil water in de
Rijn terechtkomt. De koeltorens zullen
voortaan het koelwaterverbruik aanzienlijk
verminderen.

