Rijn-zoutverdrag; een toelichting op de alternatieve invulling

Inleiding
De perikelen rondom de voortgang met
hel Rijn-zoutverdrag zijn al meerdere
malen belicht en becommentarieerd in de
media. Rondom de 10e Rijn-ministersconferentie van 30 november jl. was hierin
een hausse te constateren. De reden hiervoor was dat door Nederland, met steun
van Frankrijk een alternatief plan voor de
uitwerking van het Rijn-zoutverdrag was
ingebracht, dat afweek van het eerdere
Franse voorstel. Op dit voorstel is door de
overige ministers overwegend positief
gereageerd. Op verzoek van minister
Töpfer van de Bondsrepubliek Duitsland
zullen enkele punten nog nader worden
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onderzocht. De verwachting is dat de
regeringen eind juni een definitief besluit
kunnen nemen over het vervolg van het
Verdrag.
Zowel uit de berichtgeving in de pers als
uit vragen die naar aanleiding van de
Ministersconferentie aan onder meer
Rijkswaterstaat zijn gesteld mag worden
afgeleid dat het voor buitenstaanders niet
geheel duidelijk is hoe het NederlandsFranse voorstel technisch gezien is
opgebouwd en welke effecten van dit
alternatieve plan mogen worden verwacht.
Dit artikel geeft voor betrokkenen en
geïnteresseerden een verduidelijking van
het alternatieve Nederlandse plan en
beperkt zich tot de technische aspecten
van de maatregelen op Frans grondgebied.
Een korte terugblik
Het Rijn-zoutverdrag kent een lange
historie die teruggaat tot in de jaren vijftig.
Pas op 5 januari 1987, ruim tien jaar na de
afsluiting van het Verdrag in 1976, trad
de zogenaamde base 1van het Rijn-zoutverdrag in werking. Deze eerste fase
houdt in het continu terughouden en
opslaan van 20 kg/sec. afvalzout (als
chloride) door de Franse kalimijnen in de
Flzas.
Op 11 oktober 1988 is door de Franse
regering een plan voor de verdere uitvoering van het Verdrag ingediend op de
9e Rijn-ministersconferentie te Bonn.
Dit plan omvatte een extra (dus aanvullend op base 1) continue terughouding
en opslag van 40 kg/sec. afvalzout
(als chloride).

Samenvatting
In dit artikel wordt een korte toelichting gegeven op het in 1989 ontwikkelde
Nederlandse plan voor de alternatieve invulling van het Rijn-zoutverdrag. Naast
de afleiding van het zoute uitslagwater van de Wieringermeerpolder heeft de
gereguleerde terughouding van afvalzout door de Kalimijnen hierin een centrale
plaats. Ten opzichte van het oorspronkelijke plan voor de uitvoering van het
Verdrag (continue terughouding) wordt in het alternatieve plan de kosteneffectiviteit verhoogd door alleen zout terug te houden bij hoge chlorideconcentraties en lage rivierafvoer. Het opgeslagen zout zal pas wanneer
mijnbouwactiviteiten in de Flzas (deels) zijn afgebouwd (na 1998) geleidelijk
worden teruggestort.
Nadat de komende maanden enkele aspecten (ecologische gevolgen; effecten voor
de drinkwatervoorziening) nog nader zijn onderzocht kan eind juni 1990 definitieve
besluitvorming plaatsvinden door de regeringen van de Rijnoeverstaten.

Dit Franse voorstel is door Nederland van
de hand gewezen, omdat naar Nederlands
oordeel de relatieve kosteneffectiviteit
binnen het totale saneringsprogramma
voor de Rijn (het Rijn Aktie Programma)
te gering was.
In de loop van 1989 is daarop door
Nederland een voorstel in bespreking
gebracht voor een alternatieve invulling
van het Rijn-zoutverdrag. Dit voorstel
- dat in belangrijke mate de bescherming
van de drinkwaterfunctie van de Rijn en
het daaraan gekoppelde IJsselmeer als
basis heeft - omvatte:
- de vermindering van de zoutbelasting
van het IJsselmeer door middel van het
afleiden van het zoute uitslagwater van de
Wieringermeer-polder naar de Waddenzee in plaats van naar het IJsselmeer,
alsmede
- een gereguleerde (discontinue) wijze
van terughouden van afvalzout door de
Franse kalimijnen.
De gedachte achter de gereguleerde
terughouding was, dat de kosteneffectiviteit kan worden verhoogd door
alleen dan zout terug te houden en op te
slaan wanneer de chloride-concentraties
in de Rijn bij lage afvoer te hoog zijn of
dreigen te worden. In perioden met hoge
rivierafvoer en lagere chloride-concentraties zou de aanvullende terughouding
van afvalzout achterwege gelaten kunnen
worden. Het verschil met vroegere
reguleringsvoorstellen is dat het bij lage
afvoeren opgeslagen zout bij hoge afvoeren niet weer wordt geloosd.
Het opgeslagen zout blijft in elk geval
opgeslagen tot na de sluiting van de mijn
Marie Fouise.
Nadat gebleken was dat andere delegaties
positief stonden tegenover dit Nederlandse idee is door Nederlandse en
Franse deskundigen onderzocht op welke
wijze het proces van terughouden van

afvalzout het beste gereguleerd of
gestuurd kan worden. Daartoe is van een
aantal geselecteerde varianten voor het
sturingsmechanisme onderzocht:
- hoe de werking in de praktijk is;
- welke effectiviteit ermee behaald kan
worden;
- welke kosten de toepassing met zich
meebrengt voor de opslag van afvalzout.
Op grond van dit onderzoek is een advies
opgesteld over de wijze waarop het sturen
van het terughouden van afvalzout binnen
de technische en financiële randvoorwaarden optimaal kan plaatsvinden.
Randvoorwaarden
Bij de keuze van het sturingsmechanisme
moest met een aantal politieke en technische randvoorwaarden rekening worden
gehouden:
- de sturing moet plaatsvinden op basis
van metingen ter plaatse van het meetstation Lobith. Tevens moet er een relatie
zijn met een oriënteringswaarde van
200 mg/l chloride;
- de totale kosten voor de opslag van zout
mogen - zelfs wanneer we hydrologisch
gezien een droge periode tegemoet gaan de 400 miljoen FF niet te boven gaan;
- door de Kalimijnen kan in aanvulling
op de 20 kg/sec. van Fase 1maximaal nog
42 tot 56 kg/sec. afvalzout (als chloride)
worden teruggehouden op de lozing.
De resterende 40 à 50 kg/sec. afvalzout
(als chloride) kan niet worden teruggehouden omdat het óf in opgeloste vorm
vrijkomt of omdat het wordt gebruikt voor
de produktie van strooizout.
Het sturingsmechanisme
Omdat de regulering van het terughouden
van het zout gestuurd moet worden op
basis van Lobith en het Rijnwater er circa
anderhalve week over doet om vanaf de
Flzas de Nederlands-Duitse grens te
bereiken vertoont ieder sturingsmechanisme in zekere zin een na-ijlende
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respons. Omdat dit na-ijlen inefficiëntie
met zich meebrengt is het zaak het naijlen zoveel mogelijk te beperken. Daarom
zijn sturingsmechanismen op basis van
een (voortschrijdend) gemiddelde van de
chlorideconcentratie en/of de afvoer te
Lobith afgevallen. Immers hiermee wordt
een extra vertraging van de sturing van
enkele dagen geïntroduceerd. Gekozen is
uiteindelijk voor een sturingsmechanisme
op basis van de actuele chlorideconcentratie te Lobith gecombineerd met
de afvoervoorspelling..
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Concreet is het voorstel als volgt:
Het signaal 'start terughouden' wordt
gegeven als de actuele chloride-concentratie te Lobith de waarde 200 mg/l
overschrijdt en voor de afvoer voor de
komende 4 dagen val (lager wordende
afvoer) wordt voorspeld. Afvoervoorspellingen worden dagelijks door
Rijkswaterstaat gemaakt in verband met
onder andere veiligheid en scheepvaart.
Het terughouden van afvalzout kan
stoppen als de chlorideconcentratie weer
onder de grens van 200 mg/l duikt en
voor de afvoer te Lobith voor de komende
4 dagen was (toenemende afvoer) wordt
voorspeld.
Bij deze gereguleerde terughouding zal in
de komende 8 à 9 jaar een zoutberg van
circa 4 tot 6 miljoen ton (als NaCl)
ontstaan bij de Kalimijnen. De berg van
4 miljoen ton ontstaat wanneer we een
hydrologisch gezien gemiddelde periode
tegemoet gaan (weerspiegeld door het
gemiddelde afvoerverloop over de periode
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Afb. 2 - Frequentieverdeling chloridcgehalten Lobithbij verschillende scenario's.

1970-1988;. De 6 miljoen ton ontstaat als
de komende jaren extreem droog zullen
zijn (zoals in de periode 1971-1980). Deze
zoutberg is daarmee aanzienlijk kleiner
dan de zoutberg van circa 13 miljoen ton
zoals die zou zijn ontstaan op grond van
het oorspronkelijke Franse voorstel voor
de verdere uitvoering van het Rijnzoutverdrag.

Afb. I -Respons chloridegehalte Lobithbijtoepassing van hetalternatieve Nederlandse voorstel
voor Jeuitvoering van hel Rijn-zoutverdrag.
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De effecten op de chlorideconcentraties
In afb. 1is aangegeven hoe de uitwerking
van de gereguleerde terughouding is op
de chloride-concentraties te Lobith.
Gesimuleerd zijn de laatste 5 maanden
van 1983.Te zien is dat het sturingsproces
enigszins na-ijlt. Bij stijgende chlorideconcentraties en dalende afvoeren duurt
het enige tijd voor het effect van terughouden merkbaar wordt. Ook het staken
van het terughouden is vertraagd.
Dit soort effecten is niet te vermijden.
Het belangrijkste voor de drinkwatervoorziening is echter dat in langdurige
perioden met hoge zoutconcentraties een
duidelijke concentratievermindering wordt
gerealiseerd.
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In afb. 2 is aangegeven hoe de frequentieverdeling van de chloride-concentraties
zich wijzigt bij toepassing van het alternatieve Nederlandse voorstel voor
gereguleerde terughouding. Weergegeven
is het gesimuleerde effect op een 9-jarige
vrij droge periode.
In de afbeelding is te zien dat het nieuwe
voorstel qua effecten bij hogere chlorideconcentraties in de Rijn (> 200 mg/liter)
dicht in de buurt komt bij het oorspronkelijke Franse voorstel. Bij lagere chlorideconcentraties is te zien dat niet wordt
teruggehouden. De frequentieverdeling
nadert dan de verdeling die ontstaat
wanneer alleen het effect van Fase 1
wordt gesimuleerd.
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Terugstorten afvalzout
Veel vragen worden gesteld over het
tijdstip van en de wijze waarop het
opgeslagen afvalzout teruggestort zal
worden. Het lozen van opgeslagen afvalzout is pas mogelijk nadat de Franse
Kalimijnen hun mijnbouwactiviteiten
gedeeltelijk gaan afbouwen. Dit zal niet
eerder zijn dan wanneer volgens Frans
voornemen in 1998 de mijn Marie Louise
zal worden gesloten en de Rijnoeverstaten
overeenstemming hebben bereikt over de
technische modaliteiten met betrekking tot
het lozen. Dil zal op zodanige wijze
moeten geschieden dat de positieve
effecten die mei de gereguleerde terughouding en opslag worden bereikt niet
weer teniet worden gedaan.
Nader onderzoek
Zoals in de Inleiding reeds is aangeduid
is de besluitvorming over het Rijn-zoutverdrag uitgesteld totdat - op verzoek van
de BRD - nader onderzoek heeft plaatsgevonden naar de effecten van het alternatieve plan voor de drinkwaterwinning
en naar mogelijke ecologische effecten.
De rapportage over dit onderzoek
(waarvoor het voortouw bij de BRD ligt)
dient de komende maanden te worden
afgerond. De ministers van de Rijnoeverstaten hebben afgesproken dat uiterlijk
eind juni 1990 door de regeringen
definitieve besluitvorming over het
nieuwe voorstel zal plaatsvinden.
• • •

CSO-cursussen milieuonderzoek
IIet Adviesbureau voor Milieu-onderzoek
CSO in Den Dolder organiseert een
drietal cursussen op het gebied van het
milieu-onderzoek, die dit voorjaar zullen
worden gehouden, te weten:
Cursus: Bemonstering en Karakterisering
van een verontreinigingssituatie.
Data: 7, 14, 21 en 28 maart.
Kosten: f 1.990,-.
Plaats: Den Dolder.
Cursus: Modellering van de verspreiding
van de verontreiniging.
Data: 25 april, 2, 9 en 16 mei.
Kosten: f2.450,-.
Plaats: Den Dolder.
Cursus: Geografische Informatie
Systemen in het milieu-onderzoek.
Data: 6, 13, 20 en 27 maart.
3, 10,24 april en 1mei.
Kosten: f2.450,-.
Plaats: Den Dolder.
De cursussen zijn bestemd voor bedrijfsleven en overheid, vooral diegenen die
zich bezighouden met milieuzorg.
Kosten zijn inclusief cursusmateriaal,
consumpties en verzorgde lunch.
Voor nadere informatie: 0 3 0 - 2 8 7847 B. R. Doeve.
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Nederlandse Vereniging
voor Afvalwaterbehandeling en
Waterkwaliteitsbeheer
Aanmelding kandidaten voor
de Chris Trentelmanprijs 1990
In 1988 is tijdens de lustrum-voorjaarsvergadering van de NVA voor de eerste
maal de Chris Trentelmanprijs uitgereikt
aan ir.J. W. van Groenestijn voor zijn
prestaties op het gebied van de
biologische defosfatering.
Deze prijs werd ingesteld ter
nagedachtenis aan ir. Chris Trentelman,
die zich zowel op het vlak van onderzoek
als de praktijk van de afvalwaterzuivering
heeft onderscheiden. De prijs wordt
toegekend aan jonge, veelbelovende
vakmensen, die een opvallende bijdrage
aan de ontwikkeling van of een opvallende prestatie op het gebied van de afvalwaterzuivering of het waterkwaliteitsbeheer hebben geleverd.
De prijs wort één maal per twee jaar
toegekend door het NVA-bestuur op
voordracht van een beoordelingscommisie,

bestaande uit prof. ir. A. C. L. Koot
(voorzitter), prof. dr. B. II. Bibo,
dr. ir. H. J. F. Fggink, dr. ir. G. van Straten
en dr. ir. W. C. Witvoet.
De prijs bestaat uit een oorkonde en een
geldbedrag van f 5.000,-.
Kandidaten moeten afkomstig zijn uit
Nederland.
Het is de bedoeling dat de prijs op 15 juni
1990 wordt uitgereikt tijdens de
NVA-voorjaarsvergadering te Maastricht.
Het bestuur verzoekt voorstellen voor
kandidaten voor de Chris 4'rentelmanprijs
in te dienen bij de voorzitter van de
beoordelingscommissie,
prof. ir. A. C.J. Koot,
Pr. Frederiklaan 37, 3818 KA Amersfoort.

NVA-themadag stikstofproblematiek
De NVA-programmagroep 3 (zuiveringstechniek en slibverwerking) organiseert
een themadag over de stikstofproblematiek in Nederland. Deze themadag zal
op dinsdag 27 maart 1990 plaatsvinden in
hel congrescentrum De Reehorst in Fde.
Doel van de themadag is om de stikstofproblematiek en recente ontwikkelingen
vanuit een aantal maatschappelijke
sectoren te belichten. In dit kader zal ook
worden ingegaan op de resultaten van de
Noordzee ministersconferentie op 8 maart
a.s.
Met name zullen inleiders uit de volgende
sectoren een voordracht verzorgen:
- overheid (algemeen kader, NAP en
RAP);
- industrie (VNO);
- landbouw (scenario's stikstotverwijdering);
- waterkwaliteitsbeheerders (Unie van
Waterschappen);
- oppervlaktewater (DBW/RIZA);
- België (regionale overheid).
De dag wordt afgesloten met een plenaire
discussie.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich
richten tot ir. H. A. A. M. Webers
(secretaris van NVA-3).

NVA-voorjaarsvergadering
gewijd aan Maaswaterkwaliteit
Op 14 en 15 juni a.s. zal de NVA haar
voorjaarsvergadering houden in
Maastricht. Het is uniek in de geschiedenis van de NVA dat dit evenement
2 dagen in beslag zal nemen.
De huishoudelijke vergadering vindt
plaats op vrijdag 15 juni 's middags.
Deze bijeenkomst zal op een schip vanuit
Maastricht plaatsvinden, waarbij het object

