Schade als gevolg van vermesting

Inleiding
Het Waterloopkundig Laboratorium/WL
heeft in opdracht van het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (VROM) in 1989 een
onderzoek uitgevoerd naar de schade van
vermesting en de baten van het terugdringen van deze vermesting door
emissiebeperkendc maatregelen.
Dit onderzoek vindt plaats in het kader
van de inventarisatie van de positieve
effecten van het milieubeleid.
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In hetzelfde kader zijn door WL eerder
inventariserende onderzoeken uitgevoerd
naar de baten van een verbeterde waterkwaliteit [1] en naar de baten van herstel
en bescherming van de bodemkwaliteit
[2]. Voorts heeft bij het Instituut voor
Milieuvraagstukken een (deel)onderzoek
plaatsgevonden naar de positieve effecten
van bestrijding van verzuring [3].Ook een
onderzoek naar de kosten en baten van
verandering in de waterkwaliteit met
betrekking tot zware metalen [4] kan in
dit verband worden genoemd.
Vermesting wordt omschreven als de
toename van de hoeveelheid voedingsstoffen (stikstof, fosfor en kalium) in het
milieu met als gevolg ontregeling van
ecologische processen [5].Dit onderzoek
is gericht op de voedingsstoffen stikstof en
fosfor, omdat de oorzaak-gevolg relaties
voor kalium minder goed bekend zijn. Een
voorbeeld van ontregeling van ecologische
processen is de overmatige algengroei in
verschillende oppervlaktewateren.
Het uitgevoerde onderzoek had ten doel:
- het geven van een zo volledig mogelijk
beeld van de schade als gevolg van vermesting met voortzetting van het huidige
beleid (scenario 1) onderscheiden naar
belangen- of schadecategorie;
- het geven van een zo volledig mogelijk
beeld van de mogelijke vermindering van
de schade (de baten) voor het maximale
beleidsscenario uit het rapport 'Zorgen
voor morgen' [6] (scenario 2);
- het geven van een zo volledig mogelijk

Samenvatting
Vermesting wordt omschreven als de toename van de hoeveelheid voedingsstoffen (stikstof, fosfor en kalium) in het milieu met als gevolg ontregeling van
ecologische processen.
De huidige schade aan functies en belangen als gevolg van vermesting is geraamd
op 200-760 miljoen gulden per jaar. Daarenboven is nog sprake van niet in geld
uit te drukken schade, waarvan de afname van de verscheidenheid van en binnen
ecosystemen als het meest ernstig dient te worden aangemerkt. Met emissiebeperkende maatregelen kan de schade worden beperkt, zij het eerst op de lange
termijn.

beeld van de maximaal mogelijke vermindering van de schade als de inbreng
van voedingsstoffen in het milieu
onmiddellijk wordt beëindigd (scenario 3).
Scenario 1omvat het maatregelenpakket
dat overeenkomt met het voortzetten van
het huidige beleid. In het Nationaal
Milieubeleidsplan [7] wordt dit pakket
eveneens aangeduid met scenario 1 en
'Zorgen voor morgen' noemt dit het basisscenario.
Scenario 2 omvat een maatregelenpakket
waarin thans bekende emissiebeperkende
maatregelen maximaal worden ingezet.
Het Nationaal Milieubeleidsplan spreekt
eveneens van scenario 2, in 'Zorgen voor
morgen' wordt dit aangeduid met scenario
201O-Extra I. Scenario 3 in deze studie is
niet vergelijkbaar met scenario 3 uit het
Nationaal Milieubeleidsplan. Scenario 3 in
deze studie gaat namelijk aanmerkelijk
verder in het terugdringen van de
emissies.
Werkwijze
In afb. 1is de problematiek van
vermesting schematisch weergegeven.
De emissie van voedingsstoffen naar het
milieu (de compartimenten lucht, water en
bodem) leidt tot verhoogde concentraties
in het milieu. De spreiding van de
emissies in ruimte en tijd en het gedrag
van stikstof en fosfor in het milieu zijn
bepalend voor de concentratie van deze

stoffen op daarvoor gevoelige plaatsen,
bijvoorbeeld in het grondwater. Verhoogde concentraties aan stikstof en fosfor in
het milieu en daarmee samenhangend de
ontregeling van ecologische processen
kunnen aanleiding geven tot verschillende
vormen van schade. Emissiebeperkende
maatregelen kunnen via dezelfde weg
resulteren in een afname van de schade.
Het onderzoek is uitsluitend gericht op de
gevolgenvan vermesting ofwel de schade
aan functies en belangen en op mogelijke
schadeverminderingen c.q. baten van
emissiebeperkende maatregelen. Dit komt
overeen met het rechter blok in afb. 1.
De kosten verbonden aan de emissiebeperkende maatregelen zijn in dit
onderzoek conform de studie-opdracht
buiten beschouwing gebleven. Aan deze
kosten wordt in andere kaders aandacht
besteed. De Derde Nota Waterhuishouding [8] verwacht bijvoorbeeld dat de
kosten voor defosfatering en denitrificatie
in rwzi's en bij bedrijven zullen oplopen
tot 268 miljoen gulden in 1994.
Emissie van stikstof en fosfor en
verspreiding door het milieu
Emissie van stikstof en fosfor leidt tot
verhoogde concentraties in het milieu.
De emissies worden gekenmerkt door een
zekere ruimtelijke spreiding en een
bepaald verloop in de tijd. De mate van
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concentratieverhoging (in de tijd) is op
een specifieke plaats afhankelijk van de
verspreiding en het gedrag van de
geëmitteerde stikstof en fosfor. Dit speelt
met name bij het grondwater en bij het
uitspoelen van stikstof en fosfor uit de
bodem naar het oppervlaktewater. Zo is
de tijd benodigd voor het afleggen van de
weg van het bodemoppervlak naar het
grondwater mede bepalend voor het
verloop van de concentratie in grondwater
in de tijd. Als gevolg daarvan is sprake
van een zekere naijlingvan de concentraties op veranderingen van de emissie.
Zeker voor het diepere grondwater kan
het daarbij om tientallen zo niet
honderden jaren gaan. Het gedrag van
stikstof en fosfor in het milieu leidt ertoe
dat land- en waterbodems fungeren als
opslagplaats. Vooral voor fosfor geldt dat
vanuit deze bodems jarenlang grote stofhoeveelheden kunnen worden nageleverd
of uitgespoeld. Dat heeft tot gevolg dat
ook bij het oppervlaktewater naijling van
de concentraties op verandering van de
emissie wordt waargenomen.

(mede veroorzaakt door verzuring);
- vergrassing van heidegebieden;
- verdwijning van vegetaties van
plantengemeenschappen in voedselarme
gebieden en afname van de omvang van
de voedselarme natuurgebieden;
- sterke verarming van soorten graslandvegetaties;
- verarming van de aquatische ecosystemen, waar sprake is van excessieve
algengroei (onder meer blauwwieren), het
verdwijnen van waterplantenvegetaties,
verkrozing en verbraseming en waar
vissoorten behorend bij helder plantenrijk
water zoals snoek en zeelt goeddeels zijn
verdwenen;
- overheersing van blauwwieren bij de
algen. Deze blauwwieren scheiden voor
mens en dier giftige stoffen af
(veroorzaakt irritaties van de huid en
slijmvliezen en ingewandstoornissen bij
zwemmers);
- locale zuurstofloosheid door het
afsterven van algen in binnenwateren en
op zee, als gevolg waarvan vissterfte kan
optreden (kan aanleiding geven tot
stankhinder);
- verdwijning van de zeegrassen in de
Waddenzee.

Effecten van vermesting op
ecosystemen
De concentraties aan voedingsstoffen in
het milieu en de onderlinge verhouding
daartussen hebben invloed op ecosystemen. De effecten van verhoogde
concentraties aan voedingsstoffen komen
in eerste instantie veelal tot uiting in
een verhoogde produktie van enkele
specifieke soorten, die in voedselrijke
omstandigheden goed gedijen. De hoge
algenproduktie in voedselrijk oppervlaktewater kan hier als voorbeeld dienen.
Andere soorten verdwijnen en de verscheidenheid van en binnen ecosystemen
neemt daardoor af.

processen kunnen aanleiding geven tot
verschillende vormen van schade:
- directe schade toegebracht aan
belangen of functies (bijvoorbeeld een
toename van de zuiveringskosten bij de
drinkwaterbereiding);
- kosten van activiteiten om de ontregeling van ecosystemen te voorkomen
(bijvoorbeeld een toename van de kosten
van natuurbeheer);
- een lager gewaardeerde beleving van
natuur en landschap en recreatieactiviteiten;
- verlies aan opties voor het gebruik van
water en van de bodem in de nabije
toekomst (verlies aan multifunctionaliteit);
- een 'slechter' functioneren van ecosystemen (afname van verscheidenheid
van en binnen ecosystemen);
- risico voor de volksgezondheid.
De eerste drie vormen van schade zijn in
geld uitgedrukt. Voor de laatste drie
vormen is dat niet mogelijk of zinvol
bevonden en is volstaan met kwalitatieve
beschrijvingen van de (ernst van de)
effecten.
Als schadecategorieën (functies of
belangen die schade ondervinden) zijn
onderscheiden:
- de drinkwatervoorziening (winning en
zuivering van grond- en oppervlaktewater,
gezondheidseffecten) ;
- industrie, handel en dienstverlening
(winning en zuivering van grondwater);
- de agrarische sector (gebruik van
grond- en oppervlaktewater, beperking
teeltkeuze, afname van nuttige diersoorten, gezondheidseffecten) ;
- de beroepsvisserij (afname van
commercieel interessante vissoorten,
verandering visproduktie en vissterfte);
- het waterbeheer (onderhoud van watergangen, onderhoud van infrastructuur,
kosten van gebiedsgericht beheer);
- recreatie (afname van de waardering
van recreatieactiviteiten als zwemmen en
sportvissen, gezondheidseffecten);

Ecosystemen hebben een zekere weerstand tegen veranderingen van
omgevingsfactoren. Daardoor kunnen verhoogde concentraties aan stikstof en fosfor
tijdelijk worden opgevangen. Langdurige
en ingrijpende veranderingen in deze
concentraties leiden uiteindelijk tot
verstoring van ecosystemen. De weg terug
neemt daarna ook weer veel tijd in beslag.
Hier is derhalve sprake van naijling van
ecosysteemeffecten op veranderingen van
de concentraties.
Schade en schadecategorieën
Verhoogde concentraties aan stikstof en
fosfor in het milieu en daarmee samenhangend de ontregeling van ecologische

Voorbeelden van effecten op ecosystemen
(mede) als gevolg van vermesting zijn:
- afname van de vitaliteit van de bossen

'label I- Overzicht van ontwikkeling van ingelduitgedrukte schade alsgevolgvan vermesting (miljoengulden perjaar).
Di recte schad e en kosten
2010
Schadccaiegorie
Drinkwatervoorziening
Industrie, handel en
dienstverlening
Agrarisehe sector
Beroepsvisserij
Het waterbeheer
Recreatie
Natuur en landschap
Totaal (afgerond)
Verschil met (1) (baten)

1985

Afgenomen waarderin g
2010

(2)

(3)

30

(1)
25-45

25-45

<1
1-2
20-50
35-60

2-5
4-15
20-50
35-60

10-15
100-160

2010
1985

(1)

(2)

(3)

25-45

30

25-45

25-45

25-45

2-5
4-15
20-50
35-60

2-5
4-15
18-45
35-60

8-12

6-9

0

50-300
50-300

50-300
50-300

50-300
45-270

45-280
20-135

<1
1-2
20-50
35-60
50-300
60-315

2-5
4-15
20-50
35-60
50-300
58-312

2-5
4-15
20-50
35-60
50-300
51-279

2-5
4-15
18-45
35-60
45-280
20-135

90-190

90-180

80-170

100-600

100-600

100-570

70-420

200-760

190-790

190-750

150-580

0-10

10-20

0-30

30-180

0-40

40-200

(1) scenario 1: voortzetting huidig beleid
(2) scenario 2: maximale inzet emissiebeperkende maatregelen
(3) scenario 3: onmiddellijk beëindigen stofinbreng

1985

Totaal

(1)

(2)

(3)
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Tabel II- Overzicht van ontwikkelingvan nietingeld uitgedrukte schade ahgevolgvan vermesting.
Verscheidenheid van en
binnen ecosystemen
2010

Opties voor toekomstig gebruik
2010
Schadecategorie

1985

Drinkwatervoorziening
Industrie, handelen
dienstverlening
Agrarische sector
Beroepsvisserij
Met waterbeheer
Recreatie
Naluur en landschap
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(2)
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1985

(2)

1985
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vermind e r l n g s c h a d e
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\

(3)

-/+

-/+
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Opmerking: Positieve effecten of relatieve verbeteringen
worden met één of meer plustekens aangegeven,
negatieve met één of meer mintekens.

schaden enbaten zijn niet gedisconteerd
(contant gemaakt) naar een basisjaar.
In tabel Iiseen overzicht gegeven vande
in geld uitgedrukte schade als gevolg van
vermesting indejaren 1985 en2010. Uit
deze tabel blijkt, dat ditdeel vande
schade in 1985 een omvang heeft van 200
tot 760 miljoen gulden per jaar. Met
voortzetting van het huidige beleid zalde
grootte van het schadebedrag perjaar
maar weinig veranderen, maar de schade
zal wel langdurig blijven voortbestaan.
De afgenomen waardering van natuuren
landschap envan recreatie-activiteiten
vormen degrootste ingeld uitgedrukte
schadeposten, bij elkaar 100tot
600 miljoen gulden perjaar in 1985 en in
2010 met voortzetting van hethuidige
beleid. Met name voor dehieraanten
grondslag liggende ramingen geldtdat
deze een ruw enindicatief karakter
hebben. Deze ramingen zijn vooral
bedoeld om enig zicht tekrijgen op de
orde van grootte van deze vorm van
schade, lien nadere precisering is alleen
mogelijk door middel van enquêtes.
Uit een vergelijking van dein geld

Kwantificering van schade en baten
De schade isgeraamd invergelijking met
de min ofmeer natuurlijke situatie waarin
de belasting van hetmilieu met stikstof en
fosfor geen aanleiding geeft totschade.
Deze situatie deed zich voor tot omstreeks
het jaar 1930. Voor het ramen vande
huidige schade isuitgegaan van de situatie
omstreeks het jaar 1985. Voorts is de
schade geraamd inhet jaar 2010 aande
hand van een drietal beleidsscenario's
(zie inleiding). Innavolging van voorgaande batenstudies zijn enkel de jaarlijkse
schade- enbatenposten geraamd;de

<T.

0/+

o

++

(1) scenario 1: voortzetting huidig beleid
(2) scenario 2: maximale inzet emissiebeperkende maatregelen
(3) scenario 3: onmiddellijk beëindigen siotïnbreng

- natuur enlandschap (afname van
verscheidenheid van enbinnen ecosystemen, kosten van natuurbeheer,
verminderde waardering voor natuuren
landschap).
Daarnaast isaandacht geschonkenaan
mogelijke schade voor de scheepvaart.
De scheepvaart zou schade kunnen
ondervinden van deeutrofiëring vanhet
oppervlaktewater als ditzou nopen toteen
verhoogd gebruik van aangroeiwerende
verven. Ditbleek niet het geval te zijn.

(1)

-/o
-/+

Verschil met (1) (baten)

Aß. 2

(1)

Risico volksgezondheid
2010

^3)

—*• j a a r

1] - scenario 1: v o o r t z e t t i n g huldig beleid
2) - s c e n a r i o 2: m a x i m a l e i n z e t e m i s s i e b e p e r k e n d e m a a t r e g e l e n
3) • s c e n a r i o 3: o n m i d d e l i j k b e ë i n d i g e n s t o f l n b r e n g

uitgedrukte schade in2010 voorde
verschillende beleidsscenario's zijn de in
geld uittedrukken baten berekend.
Blijkens tabel Ikunnen debaten met
scenario 2 (maximale inzet emissiebeperkende maatregelen) oplopentot
40 miljoen gulden per jaar in2010.
De baten voor scenario 3 (onmiddellijk
beëindigen van deinbreng van stikstof en
fosfor inhetmilieu) kunnen oplopentot
200 miljoen gulden per jaar in2010. Het
bedrag aan baten isbetrekkelijk klein. Dit
is hetgevolg van naijling zowel vande
concentratie van stikstof en fosfor in het
milieu opdebeperking van emissiesals
van ecosysteemeffecten opde concentraties inhetmilieu. Ook isvan belang, dat
met deNederland instromende rivieren
een groot deel van destikstof- en fosforbelasting van hetoppervlaktewater wordt
aangevoerd. Deze aanvoer isniet directte
beïnvloeden met Nederlands beleiden
dus levert dit geen verschil opin schade
en baten voor deverschillende beleidsscenario's.
De waardering (willingness topay)van
natuur enlandschap envan recreatieactiviteiten als zwemmen ensportvissen is
veranderlijk indetijd. Deze waardering
wordt vooral bepaald door bewustwording
bij hetpubliek van demilieuproblemen en
door een toename van dekennis daarover.
Voorlichting via demedia kan daarineen
belangrijke rolspelen enkan ertoe
bijdragen datdewaardering van eenniet
'vermest' milieu toeneemt. Ook door een
hoger inkomen perhoofd vande
bevolking kan dewaardering toenemen.
De daarmee samenhangende schade-en
batenbedragen zullen daardoor toenemen.
In tabel IIiseen overzicht gegeven vande
schade, die niet ingeld isuitgedrukt.Het
verlies aan verscheidenheid van en binnen
ecosystemen moet als hetmeest ernstig
worden aangemerkt. Van onherstelbare
schade issprake als planten- en diersoorten uitsterven. Door herintroductie
van soorten kan worden gepoogd alsnog
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GSNoord-Brabant willen produktie en
distributie drinkwater in één hand

herstel te bewerkstelligen, maar dat zal
aanleiding kunnen geven tot ongewenste
neveneffecten als ziekten en niet altijd
mogelijk zijn. Zeker in die situatie moet de
schade als zeer ernstig worden
aangemerkt.
In tabel II is ook de relatieve verbetering
van scenario 2 en 3 ten opzichte van
scenario 1aangegeven. Van belang is met
name een verbetering van de ecologische
potenties van wateren door het terugdringen van de emissies. Herstel van
ecosystemen kan daardoor worden
bespoedigd.
In afb. 2 is globaal het verloop geschetst
van de totale schade en de baten in de
tijd. Met voortzetting van het huidige
beleid neemt de schade verder toe. Met
name een verdere en mogelijk deels
onherstelbare verarming van ecosystemen
is hier debet aan. Met een maximale inzet
van emissiebeperkende maatregelen
(scenario 2) kan de toename van de
schade worden beperkt. Met scenario 3,
waar de stofinbreng onmiddellijk wordt
beëindigd, is sprake van een afnemende
schade. Dat de schade met dit scenario
niet direct zeer snel terugloopt is een
gevolg van naijlingsefïecten. Naijlingseffecten zijn ook zichtbaar in de eerste
periode na 1930. De afb. geeft een
indicatie dat de baten na het jaar 2010
sterk zullen toenemen.

In de discussie over de reorganisatie van
de drinkwatervoorziening hebben GS hun
voorkeur uitgesproken voor het alternatief
waarbij de produktie en distributie van
drinkwater voor de gehele provincie in
handen wordt gelegd van één enkel
bedrijf. Naar de mening van het college
sluit deze keuze goed aan bij de eisen van
de Waterleidingwet.
Verder verwacht het college binnen de
nutssector als geheel een behoefte aan de
vorming van krachtige bedrijven die een
duidelijke partner kunnen zijn bij het
ontwikkelen en uitvoeren van beleid
binnen de diverse sectoren. Het nieuwe
bedrijf zou tot stand moeten komen door
een fusie van de bestaande Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant (WOB) en de
Waterleiding Maatschappij 'Noord-WestBrabant' (NWB). GS achten het wenselijk
de Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ) uit te nodigen mee te doen
in deze fusie. Alternatieven gericht op de
vorming van 2 of 3 bedrijven met meerdere distributiegebieden hebben niet de
voorkeur van GS.
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In een notitie aan de Statencommissie
voor financiën en energie gaan GS in op
de overwegingen die voor hen een rol
hebben gespeeld.
De Waterleidingwet schrijft de provincies
voor een plan vast te stellen voor de
reorganisatie van de openbare drinkwatervoorziening voorzover dat uit een oogpunt
van doelmatigheid van de voorziening
gewenst is. Een goed grondwaterbeheer
en een verantwoord gebruik van grondwater als drink- en industriewater vinden
GS daarbij van het grootste gewicht.
Met name in de Brabantse situatie moet
het gebruik van grondwater verantwoord
gewogen worden tegen het gebruik van
oppervlaktewater. Dit vergt volgens GS
een samenhangende ontwikkeling van
bestaande en nieuwe winningen.
De samenhangende ontwikkeling is nu
zeer actueel bij de wetenschap, dat de
maximaal toelaatbare grondwateronttrekking in Noord-Brabant op
sommige plaatsen reeds is bereikt, elders
bijna bereikt. Dit alles leidt GS tot de
gedachte aan een gecentraliseerde
winning en produktie.
De belangrijkste overweging van het
college is echter de mogelijkheid tot hel
voeren van een enkele regie voor de
gehele sector.
Het Structuurschema en het Tienjarenplan
voor de drinkwatervoorziening richten
zich op een produktiebeleid, dat op
landelijk niveau geheel wordt gecoördineerd. De nieuwe organisatiestructuur van
de drinkwatervoorziening moet kunnen
inspelen op de in het schema en het
tienjarenplan genoemde strategie van de

watervoorziening en op de daarvoor
benodigde voorbereiding.
Ook in het rijksbeleid wordt de noodzaak
tot het voeren van een enkele regie
genoemd. Daarbij gaat men niet verder
dan de geohydrologische eenheid.
Noord-Brabant is verdeeld in twee van
deze gebieden. In Westelijk NoordBrabant bestaat nu al een nauw verband
tussen bronnen voor grond- en oppervlaktewater. Oost-Brabant komt onherroepelijk voor de keus van aanvullende
bronnen in de vorm van Maasinfiltraties
of wellicht ook voorziening vanuit de
Biesbosch. GS zien hierin aanleiding nog
een stap verder te gaan dan het rijksbeleid.
Het in slechts één hand brengen van de
produktie en distributie mag er volgens
het college niet toe leiden dat de bestaande samenwerking lussen de onderdelen gas, water en energie afbrokkelt.
Dat is niet in het belang van de
consument, maar ook niet in het belang
van de werknemers in de sector.
De bestaande integratie kan blijven
voortbestaan door het afsluiten van
distributie-overeenkomsten tussen het
(nieuwe! waterbedrijf en de stedelijke
geïntegreerde distributiebedrijven.
De keuze van het college vormt een stap
in de totale procedure om te komen tot
een plan voor de reorganisatie van de
drinkwatervoorziening. Gemeenten,
waterleidingbedrijven en de Raad voor de
Drinkwatervoorziening kregen tijdens een
eerste hoorronde al gelegenheid zich uit te
spreken over deze reorganisatie.
Als informatiekader daarvoor gold het
rapport van Verheul. De hoorronde is nu
achter de rug.
De notitie van GS vormt de basis voor de
volgende fase; het opstellen van een
ontwerp-plan.
GS hebben in de notitie drie vragen
beantwoord. Allereerst de vraag welke
uitgangspunten gehanteerd moeten
worden bij de keuze van de verschillende
alternatieven. Daarna de vraag welke
alternatieven bezien moeten worden. En
tot slot de toetsing van de alternatieven.
GS leggen nu de notitie ter bespreking
voor aan de Stratencommissie voor
financiën en energie en zullen ook
overleg voeren met de directies van de
drinkwaterbedrijven.
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