Rioolwaterzuiveringsbeheer en drinkwatervoorziening in één hand? . . .
Een overweging waard!

Inleiding
In Nederland levert de bovenstaande
overweging veel fronsende wenkbrauwen
op. Traditioneel is er altijd een strikte
bestuurlijke, organisatorische en
technische scheiding tussen afvalwaterzuiveraars en drinkwaterproducenten.
'Waarom'?, vroegen wij ons af. In GrootBrittanië, Frankrijk en Zwitserland
worden beide taken al vele jaren door één
gezamenlijke organisatie uitgeoefend.
Voor de NV Waterleiding Friesland
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(WLF) hebben Berenschot en Tebodin de
voor- en nadelen van het samenvoegen
van waterbeheer en drinkwaterproduktie
op een rij gezet. Aanleiding hiervoor was
dat binnen de provincie Friesland
momenteel de overdracht van het waterkwaliteits- en het boezembeheer (thans
provinciale taken) aan een waterschap ter
discussie staat. Daarbij heeft het WLF het
Friese college van GS aandacht gevraagd
voor de voordelen die het samenbrengen
van drinkwatervoorziening en afvalwaterzuivering in één organisatorisch verband
kan hebben. In dit artikel gaan we verder
niet in op de specifieke Friese situatie,
maar geven een algemene impressie van
onze bevindingen.
Waterkringloop
Integraal waterbeheer is hèt sleutelwoord
in de 3e Nota Waterhuishouding.
Deze nota pleit voor een samenhangend
beheer van een geografisch afgebakend
geheel van oppervlaktewater, grondwater,
onderwaterbodems, oevers en technische
infrastructuur, waarbij de wensen en
belangen van de samenleving zo goed
mogelijk worden afgestemd op de
mogelijkheden van het watersysteem.
Dat de drinkwatervoorziening één van
deze belangen betreft, zal niemand
ontkennen. Een functionele taak van
drinkwaterbedrijven bij de beheersing van
watersystemen ligt dan ook voor de hand.
Het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP)
ondersteunt deze gedachte door te stellen
dat drinkwaterbedrijven een rol zouden
kunnen spelen bij het milieubeheer

Samenvatting
Uit oogpunt van een doelmatig beheer van de waterkringloop is er veel te zeggen
voor een functionele betrokkenheid van drinkwaterbedrijven bij het integraal
waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast is bij drinkwaterbedrijven en waterkwaliteitsbeheerders behoefte aan een optimale schaal, waarop taken doelmatig kunnen
worden uitgevoerd. Een conclusie is dat bundeling van vergelijkbare taken bij
drinkwatervoorziening en waterkwaliteitbeheer kan leiden tot schaalvoordelen,
kostenbesparing en kwaliteitsverbetering.

(kwaliteit en kwantiteit van de grondstof):
normen voor bodem en oppervlaktewater
zullen zodanig moeten zijn, dat drinkwater
in principe kan worden bereid zonder
bijzondere zuiveringsactiviteiten.
Het NMP spreekt de verwachting uit dat
waterleidingbedrijven zich zullen
ontwikkelen als 'milieubedrijven'. In dat
perspectief ligt het voor de hand dat deze
bedrijfstak zich gaat oriënteren op
'nieuwe' milieubeheerstaken, zoals
bijvoorbeeld rioolwaterzuivering.
Naast een watersysteembenadering kan
met inbegrip van drinkwatervoorziening,
rioolwaterafvoer en -zuivering worden
gesproken van een waterkringloop
(afb. 1),waarin een verantwoorde drinkwaterbereiding afhankelijk is van een
goed (actief en passief) beheer van oppervlaktewater en (onderwater)bodems.
Een gecoördineerd beheer is wenselijk, zo
niet noodzakelijk, om deze waterkringloop
op een ecologisch verantwoorde wijze te
laten verlopen. In Noord-Brabant is
hieraan onlangs uitdrukking gegeven om
een gestructureerd overleg op gang te
brengen tussen drinkwaterbedrijven en
waterkwaliteitsbeheerders [3].
Schaalvergroting
Bij een aantal nutsvoorzieningen is de
laatste tien jaren een tendens naar schaalvergroting te constateren, die gepaard gaat
met een meer bedrijfsmatige wijze van
dienstverlening. Voor het samengaan van
lokale gas-, en elektriciteitsbedrijven tot
meer regionaal werkende diensten, waar
zowel door verhoging van het aantal
aansluitingen en door combinatie van

equivalente taken (leidingbeheer, inning
van gelden en staftaken) belangrijke
schaalvoordelen te behalen zijn. Ook bij
afval-inzameling zijn deze tendensen waar
te nemen. Voorheen was deze vrijwel
uitsluitend een gemeentelijke taak.
Thans wordt de inzameltaak overgeheveld
naar particuliere bedrijven met inzamelgebieden, die een aantal gemeenten
omvatten.
Bij drinkwaterbedrijven en waterbeheerders bestaat ook een tendens naar
schaalvergroting. Een wenselijk draagvlak
voor waterkwaliteitsbeheerders ligt bij
0,5 tot 1,5 miljoen inwonerequivalenten [4]
en voor drinkwaterbedrijven bij meer dan
0,1 miljoen woonhuisaansluitingen.
Naast de tendens tot schaalvergroting
binnen de eigen branche bestaan evenals
bij gas- en elektriciteitbedrijven ook bij
waterbeheerders en drinkwaterbedrijven
mogelijkheden verdere schaalvoordelen te
halen uit het samenvoegen van vergelijkbare taken.
Efficiency-verbetering
Door drinkwaterbedrijven een actieve rol
te laten spelen bij het waterkwaliteitsbeheer wordt niet alleen inhoud gegeven
aan een doelmatig beheer van de waterkringloop, maar ontstaat tevens de
mogelijkheid schaalvoordelen te halen uit
het samenvoegen van equivalente taakgebieden, zoals die voorkomen bij zowel
drinkwaterbedrijven als bij het actieve
waterkwaliteitsbeheer:
1. beheer en nieuwbouw van installaties
en transportleidingen;
2. laboratoriumtaken;

Afb. 1 - Twee invalshoeken: watersysteem en waterkringloop.
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3. heffing en inning van gelden;
4. vorming van operationele plannen;
5. ondersteunende taken.
Naast schaalvoordelen zijn er ook
voordelen te behalen uit een veranderende bedrijfscultuur indien
zuiveringsbeheer wordt opgenomen in
een gemeenschappelijke dienst met een
drinkwaterbedrijf.
Beheer en nieuwbouw
Zowel bij het actieve waterkwaliteitsbeheer als bij drinkwaterproduktie en
-distributie dienen installaties en
infrastructuur gebouwd, beheerd en
onderhouden te worden.
De technologische, werktuigbouwkundige
en elektrotechnische kennis is tussen
drinkwaterbereiders en afvalwaterzuiveraars goed uitwisselbaar.
Samenvoeging heeft als voordeel dat een
bredere basis bestaat voor het voorbereiden van grootschalige projecten,
preventief onderhoud en het oplossen van
specifieke technologische knelpunten,
zoals licht-slibproblematiek, defosfatering
en verwijdering van microverontreinigingen uit grondwater. Zeker als de
voorzieningsgebieden van het drinkwaterbedrijf en de beheersgebieden van de
waterkwaliteitbeheerder elkaar overlappen, is er betere afstemming mogelijk
bij leiding-renovatiewerkzaamheden en
storingsdienstregelingen. Bij bundeling
van deskundigheid op het gebied van
drinkwaterbereiding en afvalwaterbehandeling dient echter rekening te
worden gehouden met de typische
ervaringskennis, die bij een integratie van
taken niet verloren mag gaan.
Laboratorium
Het personeel van de betrokken
laboratoria is qua aantal en deskundigheid
in hoge mate met elkaar vergelijkbaar.
Het onderzoek betreft dus ondersteuning
van het actieve en passieve waterkwaliteitsbeheer. Zowel de laboratoria van
drinkwaterbedrijven als van waterkwaliteitbeheerders beschikken over
chemische en bacteriologische analisten,
alsmede over deskundigen die zich voornamelijk bezighouden met onderzoek naar
microverontreinigingen. Een verschil is
echter dat de laboratoria van waterkwaliteitsbeheerders zich meer gaan
toeleggen op het vaststellen van
biologische parameters. Samenvoeging
van een drinkwaterlaboratorium met de
laboratoriumtaken van een waterkwaliteitsbeheerder zal een efficiëntere
benutting van laboratoriumapparatuur,
kwaliteitsborging en -management
systemen mogelijk maken. Een uitbreiding
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van het aantal en soort analyses binnen
een geïntegreerd laboratorium geeft meer
mogelijkheden tot taakroulatie van
analisten, hetgeen de motivatie kan
verhogen en de kans op routinefouten kan
verkleinen.
Heffing en inning
De inkomsten van de waterkwaliteitsbeheerder bestaan uit het opleggen en
innen van heffingen voor het lozen van
afvalwater. De heffing is fiscaal van aard
en gebaseerd op een vast bedrag per
huishouding. Een waterleidingbedrijf
baseert haar rekeningen op privaatrechtelijke overeenkomsten, waarvoor naast het 'vast recht' - het werkelijke
drinkwaterverbruik van de klant bepalend
is. In dit opzicht is er weinig gemeenschappelijke kennis of ervaring, waaruit
integratie of schaalvoordelen kunnen
worden geput.
Bij het innen van gelden hebben beide
organisatie-onderdelen veel meer
gemeenschappelijk. De WVO laat de
mogelijkheid open om de inning van
heffingen over te laten aan nutsbedrijven.
Dit geschiedt reeds op een tal van
plaatsen, zonder dat er sprake is van een
verdere taakfusering.
Uitbesteding aan een waterleidingbedrijf
ligt bij eventuele samenvoeging voor de
hand. Voordelen hierbij zijn het gemeenschappelijk gebruik van automatiseringsfaciliteiten en deskundigheid bij
invordering en incassoproblemen.
Het beoordelen van heffingsaangiften
voor bedrijven, bezwaarschriften en het
opleggen van aanslagen zijn echter fiscale
taken, die alleen in aanmerking komen
voor uitvoering door een openbaar
lichaam en dus niet voor uitvoering door
een privaatrechtelijk bedrijf, waarin waterzuivering en drinkwaterbereiding zijn
ondergebracht.
Planvorming
Uiteraard zal een gemeenschappelijke
dienst voor waterzuivering en drinkwaterbereiding zich moeten conformeren aan
Rijks- en provinciale beleidsplannen, die
van invloed zijn op het actieve zuiveringsbeheer en drinkwatervoorziening.
Een gemeenschappelijke organisatie kan
bijvoorbeeld geen afwijkend standpunt
innemen als het gaat om belangrijke zaken
als bijvoorbeeld slibafvoer en
defosfatering. Voor operationele plannen
kan een gemeenschappelijke organisatie
evenwel een meerwaarde hebben ten
opzichte van twee afzonderlijke diensten
bij de waterbeheerder en het drinkwaterbedrijf omdat het draagvlak voor het in
stand houden van een potentieel aan
operationele planners dan vergroot wordt.

Voorbeelden van gemeenschappelijke
operationele planning-taken zouden
kunnen zijn:
- project- en investeringsplanning bij
nieuwbouw van installaties en transportleidingen (inclusief het oplossen van
juridische knelpunten bij grondverwerving
en dergelijke)
- onderhoud- en herinvesteringsplanning; door een geautomatiseerd
systeem van kostenbewaking kunnen de
kosten voor onderhoud en herinvestering
beter op elkaar worden afgestemd en
daardoor geminimaliseerd worden.
Ondersteunende taken
Tot de ondersteunende taken worden
gerekend: personeels- en organisatiezaken, financieel-economisch beheer en
facilitaire zaken. Overdracht c.q. uitbesteding van primaire taken betekent
ook overdracht van de bijbehorende
ondersteuning (overhead).
Ervaring wijst uit dat bij de overheid, in
casu bij provincies, deze overhead doorgaans aan de forse kant is en reductie bij
een bedrijfsmatiger aanpak tot de
mogelijkheden behoort.
Bedrijfscultuur
Bij waterleidingbedrijven bestaan een
hoog kwaliteitsbesef en een klantgerichte
service. Een continue aanvoer van
kwalitatief goed drinkwater is van primair
belang voor de volksgezondheid. Dit besef
mag als essentieel onderdeel van de
bedrijfscultuur worden verondersteld,
hetgeen onder meer resulteert in een
adequaat systeem voor het signaleren en
verhelpen van storingen en het continu
bewaken van de waterkwaliteit.
Daarnaast kan de bedrijfsmatige manier
van werken bij een waterleidingbedrijf
ook voordelen hebben bij het uitoefenen
van actief waterkwaliteitsbeheer.
Wettelijke mogelijkheden tot
samenvoeging
De WVO belet overdracht van de waterkwaliteitstaak in volle omvang aan een
particuliere rechtspersoon. Wel is en blijft
het mogelijk zowel de actieve als de passieve
waterkwaliteitstaak aan een waterschap
toe te vertrouwen en vervolgens het
actieve deel (het zuiveren van afvalwater)
op privaatrechtelijke basis uit te besteden
of onder te brengen in een speciaal daartoe
op te richten rechtspersoon (bijvoorbeeld
een NV Waterleidingbedrijf) [5].
Samenwerkingsvormen
Men kan zich afvragen hoe een eventuele
samenwerking tussen een drinkwaterbedrijf en een waterkwaliteitsbeheerder in
organisatorisch en bestuurlijk opzicht
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Ajb. 2 - Waterkwaliteitsbeheer; beleidsniveaus enmogelijke (bestuurlijke) organisatie.

gestalte zou moeten krijgen. De volgende
mogelijkheden dienen zich aan:
Uitbesteding door dewaterkwaliteitbeheerder
De eenvoudigste manier om in die situatie
de samenwerking tussen de waterkwaliteitsbeheerder en het drinkwaterbedrijf vorm te geven, is uitbesteding van
het actieve deel van het waterkwaliteitsbeheer op privaatrechtelijke grondslag.
Hetzelfde geldt voor het uitbesteden van
laboratoriumtaken en de betaling en
inning van de verontreinigingsheffing.
De dienstverlening door het waterleidingsbedrijf en de daartegenoverstaande betaling door de waterkwaliteitsbeheerder kunnen in een samenwerkingsovereenkomst (met een lange looptijd)
worden geregeld.
Van waterleidingbedrijfnaar waterbedrijf
Toevoeging van de rioolwaterzuivering
aan een waterleidingbedrijf transformeert
het laatste in een waterbedrijf met de
sectoren Drinkwatervoorziening en Rioolwaterzuivering, resonerend onder een
algemeen management. Beide sectoren
kunnen gebruik maken van ondersteunende afdelingen, waarin de hiervoor
genoemde equivalente taakgebieden zijn
ondergebracht.
Een joint-venture-constructic
Naast uitbesteding op contractuele basis,
zijn verdergaande constructies mogelijk,
waarin het belang van de taak, de

gezamenlijke verantwoordelijkheid en het
structurele karakter van de beoogde
samenwerking wellicht beter uit de verf
komen. Bijvoorbeeld een joint venture
tussen drinkwaterbedrijf en waterbeheerder, waarin het actieve zuiveringsbeheer is ondergebracht. De zeggenschapverhouding kan bijvoorbeeld worden
bepaald op 51% waterbeheerder en 49%
drinkwaterbedrijf. De inkomsten van de
joint venture bestaan uit het doorsluizen
van het relevante deel van de heffingen
op lozingen.
In afb. 2 zijn de mogelijkheden tot samenwerking en de diverse beleidsniveaus in
beeld gebracht.
Discussie
Hen samenvoeging van de actieve
zuiveringstaak en een aantal bijkomende
taken van een waterkwaliteitbeheerder
met de taken van een drinkwaterbedrijf
kan op grond van de volgende criteria
worden getoetst.
Kwaliteit
De kwaliteit van de taakuitoefening loopt
geen gevaar, mits de schaalgrootte van de
gemeenschappelijke taakuitoefening
voldoende draagvlak biedt voor een
kwalitatief volwaardige organisatie. In de
samenwerkingsoptie is de beschikbaarheid
van technologisch-specialistische kennis
breder voorhanden. Het sterk ontwikkelde
kwaliteitsbesef in de waterleidingwereld
kan een positieve uitstraling hebben.

Kosten
De schaalvoordelen, die ontstaan bij het
samenvoegen van equivalente taakgebieden, zoals eerder genoemd, zal een
kostenvoordeel met zich mee brengen ten
opzichte van een huidige gescheiden
taakuitoefening. Dit voordeel is in een
gebied, waar een drinkwaterproduktiebedrijf hetzelfde 'verzorgingsgebied' heeft
als de waterkwaliteitbeheerder en waar
beide instanties op zichzelf voldoende
draagvlak hebben voor de uitoefening van
beider taken, globaal te berekenen.
Een besparing van enkele tonnen tot
enkele miljoenen gulden per jaar behoort
zeer wel tot de mogelijkheden.
Invloed van provincie enrijk
Provincie en rijk spelen een cruciale rol bij
het tot stand komen en uitvoeren van een
integraal water- en milieubeleid, zoals dat
is (en zal worden) neergelegd in milieu-en
waterhuishoudingsplannen.
Voortbordurend op de aandacht voor
drinkwatervoorziening in de huidige
beleidsplannen mag worden verwacht dat
deze bedrijven een functionele plaats
krijgen in een mogelijk waterkringloopbeleid. Eén organisatie voor drinkwatervoorziening en actief waterkwaliteitsbeheer zou zeer goed uitvoering kunnen
geven aan een dergelijk op democratische
wijze tot stand gekomen beleid.
Sociale aanvaardbaarheid
Overgang van personeel van een waterkwaliteitsbeheerder naar een private
arbeidsverhouding op CAO-basis (zoals
die bij drinkwaterbedrijven van kracht is)
is ingrijpend.
Deze hoeft echter geen verslechtering van
de (materiële) arbeidsvoorwaarden te
betekenen, integendeel. Voordelen van
het ambtenaarschap zoals aansluiting bij
het ABP en het IZR blijven behouden,
terwijl het overleg over de primaire
arbeidsvoorwaarden in de praktijk meer
mogelijkheden biedt.
Indien door vergrote efficiency een
vermindering van het aantal arbeidsplaatsen in het verschiet ligt, zullen
regelingen op dat vlak (bijvoorbeeld: geen
gedwongen ontslagen) bijzonder gewicht
krijgen.
Conclusies
- Drinkwatervoorziening wordt in
toenemende mate beschouwd als
belangrijke schakel in het water- en
milieubeheer. Eén en ander zou naast
watersysteembeheer tot uitdrukking
gebracht kunnen worden in waterkringloopbeheer.
• Vervolgopbk. 450
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de provincies. Om die rol goed te kunnen
vervullen dient de provincie wel de
nodige middelen vrij te maken danwei
toebedeeld te krijgen. Uit de grondwaterbeschermingsplannen blijkt niet, dat apart
extra coördinatiecapaciteit wordt
vrijgemaakt.
3.6. Complementair gemeentelijk beleid
Aanvullend op het grondwaterbeschermingsbeleid van hogere overheden blijft een actief gemeentelijk beleid
gericht op de bescherming van het
grondwater noodzakelijk.
Hinderwetuitvoering, ruimtelijkeordeningsbeleid, afvalstoffeninzameling en
-verwerking, aanleg en onderhoud van
rioleringsstelsels zijn enkele van de
gemeentelijke activiteiten die voor de
grondwaterbescherming van grote betekenis (kunnen) zijn.
Tot nu toe heeft aanvullende bescherming
van het grondwater bij veel gemeenten
geen hoge prioriteit. Als het milieu in het
gemeentelijk beleid hoog op de prioriteitenlijst staat dan nog wordt vaak een
zwaarder gewicht toegekend aan bijvoorbeeld de bestrijding van geluid- en stankhinder en afvalverwijdering. Bekostigings(on)mogelijkheden spelen ook daarbij
vaak een belangrijke rol.
4. Conclusies
In dit artikel zijn vele actuele en potentiële
knelpunten geconstateerd bij de
effectuering van het grondwaterbeschermingsbeleid. Deze knelpunten
liggen enerzijds op het vlak van de
landelijke, algemene normstelling en
anderzijds in de vormgeving en
effectuering van het bijzondere beschermingsniveau voor de grondwaterbeschermingsgebieden. Handhaving,
coördinatie en complementair gemeentelijk beleid zijn bij die effectuering
als bijzondere aandachtspunten naar
voren gekomen.
Het optreden van knelpunten bij de
effectuering van het grondwaterbeschermingsbeleid is voor een belangrijk
deel terug te voeren op het ontbreken van
een maatschappelijk en politiek draagvlak
op nationaal niveau voor het resoluut
terugdringen van activiteiten die het
grondwater vervuilen. Alleen beleidsmaatregelen in de richting van technische
oplossingen zoals mestverwerking,
vermindering van de mineraleninput en
output, mestopslag en -afdekking zijn net
haalbaar gebleken. Het terugdringen van
de mestproduktie door vermindering van
de veestapel is echter niet bespreekbaar.
Nu de vervuilingsstroom niet bij de bron
wordt aangepakt moeten de provincies
met 'dammen' van regelgeving en andere

beleidsmaatregelen in de waterwin- en
grondwaterbeschermingsgebieden de
grootste problemen zien te voorkomen.
De constructie en de handhaving van die
regels en het samen met andere instanties
pogen de vervuilingsstroom in 'goede'
banen te leiden zal naar onze inschatting
een te grote opgave blijken te zijn.
Op korte termijn lijkt sprake te zijn van
een keuze tussen enerzijds het belang van
betaalbaar schoon (drink)water en anderzijds het belang van produktie en werkgelegenheid in de landbouw. Op langere
termijn beschouwd is echter ook de
landbouw zelf gebaat bij het behoud van
schoon grondwater als onlosmakelijk deel
van een optimaal produktiemilieu. Alleen
sanerende en preventieve maatregelen nu
kunnen nog hogere maatschappelijke én
economische kosten in de toekomst
voorkomen.
Verantwoording
Dit artikel is voor een groot deel
gebaseerd op een vooronderzoek, dat is
gefinancierd door de SISWO (Stichting
Interuniversitair Sociaal-Wetenschappelijk
Onderzoek) in het kader van de zogenaamde Permanente Dialoog en dat is
uitgevoerd door drs. P. Basset en drs.
J. C. M. Klaver. De rapportage van dit
onderzoek is verschenen in de reeks
Nijmeegse Milieukundige Studies (nr. 7)
onder de titel 'Grondwaterbescherming;
een verkennend onderzoek van een aantal
recente beleidsontwikkelingen'.
Daarnaast is voor dit artikel gebruik
gemaakt van de grondwaterbeschermingsplannen en- verordeningen van alle
provincies.
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1'. HIEMSTRA:
Design of a pilot plant for treatment of
groundwater at Hammerflier
The water-company Overijssel (WMO) is
preparing a pilot plant for the purification of
extremely reduced groundwater in Hammerflier.
This article describes the design of the treatment
and the data where the design is based on. Use has
been made of a spreadsheet-program.
The treatment consists of 3 tiltrationsteps and
4 aerationsteps. The loss of backwash water is
estimated at25%.
In 1991the pilot plant is expected to deliver
1,2 million mVyear of drinking water of a quality
that can meet the EG-guidelines.
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• Vervolgvan biz. 440
- Een verkenning naar verwante taakgebieden wijst in de richting van
potentiële schaalvoordelen (efficiencyvergroting) bij een gecombineerde
bedrijfsvoering. Daarnaast kan van het
kwaliteitsbesef en de bedrijfsmatige
benadering in de waterleidingwereld op
de bedrijfsvoering van het actieve
kwaliteitsbeheer een positieve impuls
uitgaan.
- Het is juridisch mogelijk om de actieve
waterkwaliteitstaak op privaatrechtelijke
basis uit te besteden of onder te brengen
in een speciaal daartoe op te richten
rechtspersoon.
- De bestuursorganisatorische vormgeving van de samenwerking tussen een
waterkwaliteitsbeheerder en een drinkwaterbedrijf kan in beginsel gestalte
krijgen in een uitbestedingscontract.
Gezien het belang van de taak, de
gezamenlijke verantwoordelijkheid en het
structurele karakter van de beoogde
samenwerking, ligt oprichting van een
joint venture wellicht meer voor de hand;
ook andere modellen zijn denkbaar.
- De sociale aspecten van een samenwerkingsmodel zullen veel aandacht
vragen, maar behoeven, mede gezien
enkele voordelige kanten van de overgang
naar een andere rechtspositie, geen
onoverkomelijke barrière te vormen.
Resumerend bevelen de auteurs aan dat
in regio's, waar behoefte tot reorganisatie
of schaalvergroting bij drinkwaterbedrijven en/of waterkwaliteitbeheerders
aan de orde zijn, de rol van een drinkwaterbedrijf in het actieve waterkwaliteitsbeheer nader uit te werken.
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