NVA-themadag 'Stikstofverwijdering,doelstellingen en haalbaarheid''

Zelfs al worden de emissie-doelstellingen voor stikstof gehaald,
het milieu-effect ijltjaren na
De Waterbeheerders in Nederland willen
wel meewerken aan de aanpak van de
stikstofoverlast van het milieu, waar ze dat
kunnen, lien probleem vormt echter het
enorme aandeel in de stikstofbelasting dat
afkomstig is uit de landbouw. Dat aandeel
is zo groot, dat het maatregelen in andere
sectoren dreigt te verlammen. Wanneer
tegen hoge kosten op alle rwzi's stikstofverwijdering wordt toegevoegd aan het
zuiveringsproces, dan wordt de totale
belasting van het oppervlaktewater met
minder dan 10%verlaagd. Dat is een
frustrerende en demotiverende gedachte.
Bovendien zijn de doelstellingen van RAP
en NAP en de recente beleidsnota's
gericht op emissiebeperking. Zelfs al
worden die doelstellingen op tijd bereikt,
dan zal het milieu nog decennia lang te
maken hebben met stikstof- (en fosfaat-)
overlast. Om die toekomstige belasting te
beperken moeten in alle betrokken
sectoren maatregelen worden genomen.
Die stemming heerste onder de deelnemers aan het NVA-symposium
'Stikstofverwijdering, doelstellingen en
haalbaarheid', dat op 27 maart jl. werd
gehouden in de Reehorst in Ede.
De themadag werd georganiseerd door
NVA programmagroep III.
'Stik'-stof
'Onze voorouders die de naam 'stikstof
hebben bedacht, hebben nooit kunnen
vermoeden hoe toepasselijk die naam nu
is: voor je het weet stik je erin. Maar de
lucht bestaat voor zo'n 80% uit stikstof,
dus zo slecht kan het ook niet zijn.' Dat zei
dagvoorzitter
ir. I.J. de Boer
(RWS) in zijn
inleiding. Hij wees
erop, dat het
probleem van de
stikstof niet de
aanwezigheid van
de stof in het
milieu is, maar het verstoorde evenwicht.
'Gelukkig is er sprake van een kringloopproces, dus is het probleem oplosbaar,
maar het kost wel veel geld en moeite om
nieuwe en betere evenwichten te krijgen,'
aldus De Boer. Voor de pessimisten droeg
hij een opbeurende gedachte aan: 'eind
jaren zestig maakten we ons vreselijk druk
over het probleem van de zuurstofbindende stoffen in het oppervlaktewater.
Dat probleem leek toen onoplosbaar.
Maar we zijn sindsdien toch een heel eind
gekomen met oplossingen voor dat
probleem.'
Stikstof blijft achter op fosfaat
De afgelopen jaren is met voortvarendheid gewerkt aan het terugdringen van de

fosfaatbelasting. Inmiddels wast men voor
zo'n 95% fosfaatvrij; er zijn en worden
fosfaatverwijderingstechnieken ingezet op
rwzi's en de mestmaatregelen richten zich
op fosfaatbeperking. Convenanten hebben
hun waarde bewezen, aldus
mr. ing. P. K. II. Berends (RWS). Maar de
stikstofbeperking
blijft duidelijk
achter op de
fosfaatbeperking.
'Zonder aanscherping van de
regelgeving en de
controle daarop
worden de Nreductiedoelstellingen niet gehaald: er
moet een schepje bovenop.
We zien uit onderzoek van het RIVM,
gericht op 69 freatische grondwaterwinningen van 1970-2100, dat bij
ongewijzigd beleid op 35 pompstations de
nitraatnorm dreigt te worden overschreden. Hen deel van wat aan meststoffen op de bodem wordt opgebracht,
bereikt ook het oppervlaktewater.'
Noordzeeconferentie
Hoewel de media de 3 e Noordzeeconferentie over nutriënten, die begin
maart in Den Haag werd gehouden, vrij
algemeen als 'mislukt' hebben gekenschetst, was Berends daar positief over:
'Er zijn wel degelijk resultaten bereikt!'
Hij noemde onder meer:
- De 50%-reductie blijft onverminderd
uitgangspunt;
- Er worden kwetsbare gebieden aangewezen in de Noordzee;
- rwzi's > 20.000 i.e. moeten naar
< 10-15 mg N/l in het effluent en dienen

daartoe gebruik te maken van de best
uitvoerbare technieken;
- Ook in de industrie moeten de best
uitvoerbare technieken worden toegepast
om de nutriëntenbelasting te beperken;
- In de landbouw moet een acceptabele
relatie komen tussen de mestgift en de
gewasopname;
- De besluiten zullen worden getoetst
tijdens de Parijse Conferentie van 1992, en
nader worden behandeld in een
Ministeriële Werkgroep die in 1993 in
Denemarken bijeenkomt. Voor deze
werkgroep worden ook de landbouwministers uitgenodigd.
- De afspraken van de 3 e Noordzeeconferentie worden vastgelegd in
nationale wetgeving en in EG-richtlijnen.
Moeten, willen en kunnen
Berends pleitte voor een landelijke
stikstofnormering in de landbouw, omdat
de mestbeperkende maatregelen op basis
van P2O5 onvoldoende zijn. 'Maar we
hebben te maken met moeten, willen en
kunnen. Wie meer moet, heeft steeds
minder te willen,' aldus Berends. En wat
het 'kunnen' betreft: er zijn al aanzienlijke
reducties in anorganische stikstofverbindingen, maar het kan - misschien
via een systeem van heffingen - nog een
stuk verder. Nieuwe rwzi's kunnen
gedimensioneerd worden op een stikstofverwijdering tot < 10 mg N/l en ook
bestaande rwzi's kunnen worden aangepast, waarbij geldt, dat de laagste kosten
optreden bij de grootste installaties
(afgezien van enkele grote installaties,
waar ruimtegebrek een remmende factor
is). In de landbouw kan het uitrijverbod
worden verlengd.
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(overigens merkt Berends ook in de
landbouw een mentaliteitsverandering op,
waardoor hij toch enige hoop heeft op de
effectiviteit van tussentijdse aanscherping
van de bemestingsnormen.
Effecten bemestingsscenario's
Wanneer je kijkt naar de effecten van de
verschillende bemestingsscenario's, dan
haalt het allemaal niet zo vreselijk veel uit.
Dat was de
strekking van de
inleiding van
dr. ir. P. E. Rijtema
(Staringcentrum).
Ilij gaf een overzicht van de
verschillen tussen
die effecten, zoals
die zijn doorgerekend met het model
ANIMO. Wanneer de Wet Bodembescherming wordt aangevuld met extra
ammoniakemissiereducerende maatregelen, geldt in het jaar 2000 een stikstofafvoer van 70% ten opzichte van 1985.
Vanaf 2015 daalt de stikstofafvoer tot
minder dan 50% van de afvoer in 1985.
Ken versneld scenario levert relatief
weinig winst. Dat komt omdat
maatregelen niet direct resultaat geven.
De hoeveelheden stikstof en fosfor zijn
gedurende een groot aantal jaren
geaccumuleerd; het dumpen van mest op
maïspercelen heeft geleid tot meer dan
een verdubbeling van het organischstofgchaltc in de bodem. Nog onlangs
bleek uit onderzoek van het Staringcentrum, dat er in Nederland op
Uit- en aßpoeUngvoorkomen.
'Ai;****

*

landbouwgronden sprake is van
270.000 ha aan fosfaatverzadigde gronden.
Er zijn vele jaren nodig om die lading
terug te brengen en daarmee de
P-levering aan het oppervlaktewater
omlaag te krijgen, aldus dr. Rijtema.
'De overheid is zich bewust van het naijlingseffect: met emissiereductie ben je er
niet,' zei De Boer. 'Maar hoe eerder je met
beperkende maatregelen begint, des te
eerder heb je resultaat.'
Evenwichtsbemesting
In de discussie na het betoog van Rijtema
kwam een effectbeperkend aspect van
evenwichtsbemesting aan de orde.
'Het groeiritme van het jonge gewas is
niet in overeenstemming met de
mineralisatie in de bodem. Wanneer je
zoveel voedingsstoffen geeft als het jonge
gewas in het voorjaar nodig heeft, dan
leidt dat later in het jaar toch tot overschotten. Ken mogelijkheid is, op hetzelfde perceel een tweede gewas te telen.
Bovendien moet goed gekeken worden
naar een effectief gebruik van kunstmest,'
aldus Rijtema.
WAD: Werkgroep Actieplan
Denitrificatie
Om inzicht te krijgen in de beleidsmatige
consequenties van de doorvoering van
'verdergaande eisen' voor nitrificatie/
denitrificatie op rwzi's heeft de CUWVO
een Werkgroep Actieplan Denitrificatie
(WAD) ingesteld. Uitgangspunt was het
jaar 1985. Het N-totaalverwijderingsrendement van alle rwzi's was in 1985 ca.

46% en de totale geloosde vracht stikstof
zo'n 37.700 ton. Over de bevindingen van
de WAD sprak
ing. D. Wouda
(Zuiveringsschap
Veluwe). Om 50%
reductie van de
N-totaalvracht te
halen is ca. f250
tot 320 miljoen
jaarlijkse
exploitatiekosten nodig (f 11,20-f 14,30 per
i.e. per jaar).
Omdat een groot aantal rwzi's in korte tijd
moet worden aangepast, moet rekening
worden gehouden met een gelimiteerde
uitvoeringscapaciteit van de waterkwaliteitsbeheerders, adviesbureaus,
aannemers, e.d.
De WAD stelt het volgende tijdpad voor:
1991: voor nieuwe rwzi's wordt op basis
van de best uitvoerbare technieken een
ontwerpwaardc van 80% N-totaalverwijdering vereist;
1995: door de voortgang van de saneringsoperatie is een sterke daling van de
N-emissie ingezet;
1998: het jaargemiddelde N-totaalverwijderingsrendement bedraagt per
beheersgebied ca. 75%,waardoor een
vrachtreductie van 50% wordt bereikt.
Niet alléén
Wouda wees erop, dat de waterkwaliteitsbeheerders het voorgestane beleid niet
alléén vorm kunnen geven. Ook vanuit
andere beleidsterreinen en sectoren zullen
aanmerkelijke inspanningen geleverd
moeten worden om de geformuleerde
doelstellingen efficiënt en effectief te
bereiken. Zo bedraagt de bijdrage vanuit
de rwzi's ca. 15%,terwijl de uit- en
afspoeling van de bodem - met name
door de landbouw - ca. 62% bedraagt.
Door het overmatige gebruik van meststoffen zal de gewenste milieukwaliteit pas
op lange termijn worden bereikt.
De waterkwaliteitsbeheerders hechten er
daarom aan dat alles in het werk wordt
gesteld om de afname van de uit- en
afspoeling van nutriënten te bespoedigen,
aldus Wouda.
'Pr moet voor worden gewaakt, dat door
de voortvarendheid van de uitvoering van
het 50%-reductieprogramma de uitvoering
van het 75%-reductiescenario wordt
gefrustreerd.
Er zou een beleidsanalytische studie
moeten worden uitgevoerd naar de kosten
per gewicht, alvorens te saneren.
Het blindelings treffen van maatregelen is
niet de aangewezen manier om tot
resultaten te komen', zo besloot Wouda.

