Naar aanleiding van:'Grondwaterwinning door waterleidingbedrijven
draagtweinig bij totverdroging van natuurgebieden'
Reactiesophetartikel in H20 (22) 1989, nr. 15,pag. 454-455

Ingezonden 1
Het grootste deel van de vochtige
natuurgebieden in Nederland heeft ernstig
te lijden van verdroging en, daaraan
gekoppeld, verzuring. Deze constatering is
voor de rijksoverheid aanleiding geweest
een werkgroep in te stellen om een
inschatting te maken van de ernst van dit
probleem. Inmiddels heeft de werkgroep
gerapporteerd en ondanks de zeer globale
inventarisatie blijkt de toestand bijzonder
ernstig te zijn. Als één van de grotere
oorzaken werd de onttrekking van grondwater door drinkwaterbedrijven genoemd.
Deze conclusie was reden voor de
VEWIN om door het KIWA onderzoek te
laten verrichten naar het aandeel van de
grondwaterwinning in de verdroging van
natuurgebieden.
In H 2 0 nr. 15 werd op basis van dit
onderzoek geconstateerd dat grondwaterwinning betrekkelijk weinig bijdraagt tot
verdroging. Door de VEWIN werd daaruit
geconcludeerd dat 'de dekking van de
drinkwatervraag uit grondwater geen
drastische wijziging behoeft te ondergaan'.
In dit commentaar willen wij ingaan op de
methode van onderzoek welke naar onze
mening niet geschikt is om de gestelde
vraag te beantwoorden. Daarnaast willen
we kort ingaan op de manier waarop de
VEWIN dit onderzoek in de openbaarheid
heeft gebracht. In onze optiek vormt een
dergelijke discussie geen bijdrage aan de
oplossing van een reëel probleem.
Het KIWA-onderzoek
Het door het KIWA uitgevoerde onderzoek is gebaseerd op basis van een kaart
met verdrogingsscores per 'ecohydro-

logisch district' zoals gepresenteerd door
de werkgroep verdroging. Vervolgens is
van zo'n 100 verdroogde natuurgebieden
berekend in hoeverre de grondwaterstand
gedaald is als gevolg van drinkwaterwinningen in de omgeving. Als maat voor
het aandeel van de winningen in de
verdroging is het quotiënt genomen van
de berekende daling ten opzichte van de
totale gemeten (of soms geschatte)
verlaging. Per district heeft vervolgens
een weging naar de oppervlakte van de
verschillende natuurterreinen plaatsgevonden. De resultaten zijn in klassen
onderverdeeld en in kaartvorm
gepresenteerd.
Een aantal districten is niet verder
bewerkt. Enerzijds zijn dit gebieden, waar
door de werkgroep niet of locale/lichte
verdroging werd geconstateerd. Anderzijds zijn dat de duingebieden waar 'de
relatie tussen verdroging en waterwinning
(...) genoegzaam bekend is' (citaat
KIWA-rapport).
Grondwaterstandsdaling
In tegenstelling tot de werkgroep, die alle
effecten van grondwaterstandsdaling tot
verdroging rekent, is in het KIWA-onderzoek een zeer enge definitie van het
begrip gehanteerd. Namelijk de actuele
grondwaterstandsdaling sinds 1950.
Weliswaar wordt onderkend dat er sprake
kan zijn van een cumulatie van effecten,
maar er worden, ten onrechte, geen
consequenties uit deze constatering
getrokken. De grondwaterstand alleen
wordt een betrouwbare maat geacht voor
de mate van beïnvloeding.
Daarbij wordt voorbijgegaan aan het feit
dat in de beschouwde terreinen over het
algemeen sprake is van beheer. Zodra een
beheerder lagere grondwaterstanden
constateert zal hij proberen de standen
omhoog te brengen. Hetzij door meer
regenwater in het gebied vast te houden,
hetgeen verzuring tot gevolg heeft. Hetzij
door oppervlaktewater in te laten, hetgeen
eutrofiëring tot gevolg heeft. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat vrijwel alle
vochtige natuurterreinen in Nederland
lijden aan één van deze kwalen en vaak
aan beide. De grondwaterstandsdaling
alleen lijkt ons dan ook niet zo'n goede
maat om de mate van beïnvloeding vast te
stellen.
Ecohydrologische districten
Een tweede bezwaar wordt gevormd door
de grootte van de ecohydrologische
districten. Zoals ook in het KIWA-rapport
wordt opgemerkt vindt de grootste
beïnvloeding bij puntlocaties als waterwinningen plaats in de nabije omgeving
van die locaties. Door de grootte van de

districten is er vaak sprake van minder
beïnvloede terreinen op grotere afstand.
Ten gevolge van het gebruikte wegingsproces wordt de mate van beïnvloeding
hierdoor genivelleerd, wanneer het
grotere gebieden betreft zelfs sterk.
Dit betekent dat het alleen in bijzonder
ernstige gevallen van verdroging, wanneer
het grote delen van een district betreft,
terug te vinden is in de beïnvloedingsscore. Het uitmiddelen van de
beïnvloeding over gehele districten lijkt
ons dan ook alleen maar geschikt om zeer
ernstige gevallen te traceren.
Het KIWA-rapport merkt zelf op dat het
hanteren van ecohydrologische districten
een minder geschikte methode is om de
effecten van grondwaterwinning te
beoordelen. Wij zijn geneigd deze
conclusie van harte te onderschrijven.
Het KIWA-rapport laat het echter bij een
niet nader uitgewerkte opmerking. Dat is
jammer. Het zou zeker belangwekkend
zijn geweest te analyseren welke ecologische of hydrologische inzichten achter
het ongetwijfeld mooie woord 'ecohydrologisch district', schuil gaan.
Nu worden kaarten gepresenteerd op
basis van een methode, waar de onderzoekers zelf kennelijk niet achter staan.
Ecologie
Opvallend in het gehele onderzoek - dit
bezwaar geldt gedeeltelijk ook voor het
verdrogingsonderzoek - is de zeer
summiere ecologische inbreng. Nu zou
men uit de opmerking dat 'duidelijk is dat
de wetenschappelijke onderbouwing van
de probleemstelling nog slechts globaal is'
(pag. 7 van het KIWA-rapport) kunnen
afleiden dat de wetenschappelijke kennis
omtrent verdroging nog ontoereikend is.
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Dat is in deze zin onjuist. Wanneer men
bedoelt dat de probleemstelling in het
aangehaalde verdrogingsonderzoek voor
verbetering vatbaar is, lijkt ons dat wel
een juiste constatering. Op locatieniveau is
een inschatting van de effecten van
ingrepen in de hydrologie met bestaande
kennis zeer goed te maken. Daarmee is
het mogelijk gebieden af te grenzen, die
gevoelig zijn voor hydrologische ingrepen
tegenover gebieden, die dat veel minder
zijn. Een inschatting van de ernst van de
beïnvloeding dient derhalve te worden
gedifferentieerd naar het type natuurgebied en binnen een gegeven landschapsecologisch kader. In de praktijk
gebeurt dit ook in toenemende mate.
Een dergelijke inschatting is niet altijd
eenvoudig te maken, maar een 'vage
uitspraak' is eerder een kwestie van
ontoereikende financiële middelen, dan
van gebrek aan wetenschappelijke kennis.
Wij hopen dan ook dat de discussies over
regeneratie van aangetaste natuurgebieden heel wat gerichter en adequater
zal zijn dan de tot nu gevoerde schijngevechten over ontwateringsschade.
Ten slotte
Dat brengt ons op de wijze waarop de
onderzoeksresultaten door de VEWIN in
de publiciteit zijn gebracht. Dit draagt
zeker niet bij tot een serieuze discussie.
Het lijkt er sterk op dat wordt geprobeerd
reële problemen te bagatelliseren.
Waar het KIWA-rapport de onzekerheden
in de gevolgde methodiek tot op zekere
hoogte onderkent, worden deze in het
H 2 0-artikel geheel genegeerd. Naast
enkele duidelijke verminkingen van het
rapport (zo stelt het KIWA-rapport dat
duingebieden buiten beschouwing zijn
gebleven omdat de verdrogingsproblemen
ten gevolge van de waterwinning daar
genoegzaam bekend zijn; de VEWIN
maakt daarvan 'omdat daar sinds 1950
over het algemeen ten gevolge van de
infiltratie een stijging van de grondwaterstand is opgetreden') worden de kanttekeningen uit het rapport geheel
genegeerd en voor de bedrijfstak gunstige
conclusies sterk benadrukt. Wij willen de
onderzoekers van het KIW/^ in zoverre in
bescherming nemen, dat wij een
dergelijke misvorming van hun
onderzoeksresultaten sterk afkeuren.
Het werkt vertroebelend naar de
groeiende bereidheid tot interdisciplinaire
samenwerking en er is geen ander doel
dan politiek gewin mee gediend.
Dergelijke propaganda hoort derhalve in
een serieus blad als H 2 0 niet thuis.
Rudy van Diggelen
Ab Grootjans

Ingezonden 2
In het artikel over het aandeel van
grondwaterwinning in de verdroging
( H 2 0 , nr. 15/89) wordt de volgende
conclusie getrokken:
'Het aandeel van de grondwaterwinningen
in de verdroging van natuurgebieden is
gering en daarom behoeft de dekking van
de drinkwatervraag uit grondwater geen
wijziging'.
Na lezing van het achterliggende
KIWA-rapport zijn wij van mening dat bij
deze conclusie onvoldoende rekening is
gehouden met de onzekerheid en beperktheid van het KIWA-onderzoek,
zodanig dat het aandeel van de grondwaterwinningen systematisch wordt
onderschat.
Opmerkelijk is dat een aantal onzekerheden en beperktheden wel degelijk in
het KIWA-rapport zijn vermeld.
De bovengenoemde conclusie wordt
daarin dan ook niet aangetroffen.
Anderzijds lijkt ons echter ook de
KIWA-verwachting, dat er geen
systematische fouten zijn gemaakt niet
juist. De belangrijkste argumenten zijn
hieronder vermeld.
1. Er is slechts rekening gehouden met
de directe (lokale) invloedszone rond de
waterwinplaats in de zin van verlagingen
van de freatische grondwaterstand.
Voorbeelden van andere, indirecte verdrogingsprocessen zijn gegeven onder
2. en 3. In punt 4. t/m 6. zijn kanttekeningen geplaatst bij de gehanteerde
rekenmethode.
2. Er is geen rekening gehouden met de
effecten van kwelafname door een
relatieve daling van de diepere stijghoogte
ten opzichte van de freatische grondwaterstand. Het ware in dit verband dus beter
om te kijken naar de (grotere) invloedszones waarbinnen er sprake is van een
daling van de stijghoogte in het winpakket
(zie ook punt 6).
3. Er is geen rekening gehouden met het
mogelijke aandeel van grondwaterwinning
in de door Rolf (1989)' geconstateerde
'achtergrondverdroging', doelend op het
zeer diffuus optreden van stijghoogtedalingcn.
Een mogelijk verklarend mechanisme
voor deze 'achtergrondverdroging' kan
worden gevonden in de structurele daling
van regionale ontwateringsbases.
Met name wordt gedacht aan een permanente daling van het gemiddelde peil
van beken welke mede (!) het gevolg is van
afvoervermindering door grondwaterwinning in het stroomgebied.
Als andere mogelijke (deel)oorzaken van
deze 'achtergrondverdroging' zijn in het
desbetreffende rapport (blz. 36) genoemd:

de geleidelijk toegenomen gebiedsverdamping (hogere landbouwproduktie,
bossen, beregening), grondwaterwinning
in diepe, gedeeltelijk afgesloten pakketten
in gebieden zoals West-Brabant of verspreide cultuurtechnische werken buiten
het kader van de projectmatige landinrichting.
Enkele kanttekeningen bij de gehanteerde
rekenmethode:
4. De verlagingsberekening steunt geheel
op veronderstelde parameterwaarden.
De berekende verlagingen worden niet
geverifieerd met metingen. Dit maakt de
aanpak nogal theoretisch.
5. De berekening is zeer gevoelig voor
de drainageweerstand; de ingevoerde
waarde is goeddeels bepalend voor het
eindresultaat. Naar onze mening is voor
de hogere Gt-klassen een te kleine weerstandwaarde aangehouden, hetgeen leidt
tot een systematische onderschatting van
de verlaging.
6. De 'opgetreden' verlaging van de
freatische grondwaterstand bij natuurterreinen wordt als maat voor 100%
verdroging aangenomen.
Behalve de vraag of deze door het Projectteam Verdroging 2 gevonden verlagingen
ook werkelijk zijn opgetreden (de verlagingscijfers zijn bij het desbetreffende
onderzoek indicatief, als aanvullende
informatie gebruikt) wordt aldus geen
rekening gehouden met verdroging door
een wijziging van de kweldynamiek en
een daaruit voortvloeiende verandering
van de watersamenstelling. Zo'n verandering kan met name optreden als - zoals
bij grondwaterwinning - de stijghoogte in
diepere watervoerende lagen meer is
gedaald dan de freatische grondwaterstand. Zo zijn er duidelijke signalen
(Stuurman, 1989) 3 dat in West-Brabant
als gevolg van diepe winningen via een
vermindering van de kwelintensiteit het
van grotere diepte uittredende schone,
veelal kalkrijke grondwater geleidelijk
vervangen is door locaal, vaak vervuild,
ondiep grondwater.
De daling van de diepere stijghoogte zou
dus ongeveer als een maat voor de
verdroging kunnen worden gehanteerd.
Dan zou echter een groter relatief aandeel
worden berekend.
Uit onderzoek is voldoende gebleken dat
het verdrogingsprobleem meer behelst
dan een optelsom van lokale ingrepen en
lokale effecten. Een volledig inzicht in de
verdrogingsoorzaken en de gewenste
bestrijding kan slechts worden verkregen
door onderzoek waarbij niet eenzijdig
vanuit één belang wordt gekeken, maar
waarbij juist het totaal van de verdroging
wordt verklaard. Indirecte processen zoals
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onder 2. en 3. kunnen daarbij niet worden
genegeerd.
Hoewel de VEWIN/H 2 0-conclusie de
discussie levendig houdt geeft het een te
simpel en eenzijdig beeld. Soortgelijk is
het denkbaar dat ook van de zijde van
landbouw ten onrechte een klein aandeel
in de verdroging wordt geclaimd, bijvoorbeeld op grond van de (kleine) waarde
van de spreidingslengte -/kDc als maat
voor de doorwerking van verbeteringswerken.
Ir. H. L. M. Rolf
Drs. R. J. Stuurman
(Dienst Grondwaterverkenning TNO)
i Roll', II. L. N. (1989!. Verlagingvande
grondwaterstanden inNederland. Dienst Grondwaterverkenning TNO.
2
Projectteam Verdroging (1989). Verdroging van
natuur enlandschap in Nederland.
3
Stuurman, K.J. (1989). Hydrologischesysteemkarteringwestelijk Noord-Brabant. Dienst Grondwaterverkenning TNO.

Ingezonden 3
Ongeveer driekwart van de natuurgebieden in Nederland is matig tot ernstig
verdroogd. De verdroging van de bodem
leidt tot een sterke achteruitgang en
nivellering van de natuurwaarden.
Belangrijke oorzaken zijn de sterk
geïntensiveerde ontwatering en de
versnelde afwatering van hemelwater.
Daarnaast spelen onttrekkingen van
grondwater voor de openbare watervoorziening, landbouw en industrie een
belangrijke rol. De Vereniging van
Exploitanten van Waterleidingbedrijven in
Nederland (VEWIN) stelt dat de onttrekking van grondwater voor de drinkwaterproduktie weinig bijdraagt tot de
verdroging van natuurgebieden en dat de
dekking van de drinkwatervraag uit
grondwater geen drastische wijziging
behoeft te ondergaan ( H 2 0 89/15:
454-455). Zij baseert deze conclusies op
het KIWA-rapport 'Verdroging en grondwaterwinning'. De uitspraken van de
VEWIN zijn aanvechtbaar.
Beperkte opdracht
Het KIWA-rapport is opgesteld in
opdracht van de VEWIN. De opdracht
beperkte zich tot verdroging door
grondwaterstandsdaling. Door deze
beperking is het feitelijke aandeel van de
drinkwaterwinning in de verdroging
onderschat. Het milieu-thema verdroging
omvat immers alle effecten van grondwaterstandsdaling. Het betreft dus niet
alleen de gevolgen van vochttekort maar
ook alle indirecte effecten zoals de
wijzigingen in de invloed van kwel en

neerslag en veranderingen in de samenstelling van de bodem en het grondwater.
Voorbarig
De uitspraken van de VEWIN zijn op zijn
zachtst gezegd voorbarig. Zo stellen de
uteurs van het KIWA-rapport dat de
interpretatie van hun resultaten met de
nodige voorzichtigheid moet geschieden.
Het rapport geeft slechts een globale
indicatie van het aandeel van de waterwinning in de verdroging en is door de
samenstellers van de nodige kanttekeningen voorzien.
Onderbouwing
De gevolgen van de drinkwaterwinning
voor natuurgebieden zijn in werkelijkheid
groter dan de VEWIN doet geloven.
In het KIWA-rapport komen immers
diverse aspecten van verdroging niet of
onvoldoende aan de orde.
- Er is alleen gekeken naar de invloed
van waterwinningen binnen een straal van
tien kilometer rondom natuurgebieden.
De stroombanen van grondwater zijn
meestal veel langer. Door veranderingen
van kwelstromen kunnen ook op grote
afstand van winputten natuurgebieden
verdrogen.
- Door onttrekkingen van grondwater
verandert de invloed van oppervlaktewater en hemelwater op natuurgebieden.
Dit gaat over het algemeen gepaard met
verontreiniging, verharding of verzuring
van het grondwater. Kleine veranderingen
in de samenstelling van het grondwater
hebben desastreuze gevolgen voor de
aanwezige levensgemeenschappen.

De invloed van onttrekkingen op de
kwaliteit van het grondwater is buiten
beschouwing gebleven.
- Diverse waterleidingbedrijven compenseren de winningen van grondwater door
de aanvoer van water van elders. Dit is
vaak vervuild en/of milieuvreemd water.
Over de negatieve gevolgen van kunstmatige infiltratie voor de milieukwaliteit
en de natuurwaarden wordt niet gerept.
- Het aandeel van drinkwaterwinning in
de verdroging van waardevolle natuurelementen in cultuurgebieden is niet
berekend.
- De gevolgen van de waterwinning in
duingebieden zijn genoegzaam bekend
maar zijn niet verdisconteerd in de
resultaten.
- Het onderzoek is beperkt tot grondwaterstandsdalingen sinds 1950.
Verdroging door vroegere grondwaterwinningen is dus niet meegewogen.
- De bijdrage van de grondwaterwinningen in de verdroging van natuurgebieden is uitgemiddcld over relatief
grote ecohydrologische districten.
Deze methode resulteert in een sterke
nivellering van de beïnvloedingsscore.
Dekking drinkwatervraag
Bij ongewijzigd beleid stijgt het ( d r i n k waterverbruik de komende dertig jaar met
30 tot 55 procent. Het Tienjarenplan van
de VEWIN voorziet reeds in een forse
toename van de grondwaterwinningen en
uitbreiding van de infiltratie van
oppervlaktewater. Per saldo zal de
voorraad grondwater verder verminderen
en de schade aan natuur en milieu toe-

Watenvmgebiedvan de Duinwaterleidingvans-Gravenhagc.
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nemen. De Beleidsanalyse Waterhuishouding van Rijkswaterstaat toont dat
uitbreiding van grondwaterwinningen in
en/of buiten verdrogingsgevoelige
gebieden resulteert in een verdere
teruggang van de natuurwaarden. In dit
licht is een spoedige herbezinning op het
waterverbruik wenselijk en behoeft de
dekking van de drinkwaterbehoefte wel
degelijk een drastische wijziging.
Toekomst
De Stichting Natuur en Milieu vindt dat
de winningen van grondwater weer zo
snel mogelijk in evenwicht moeten
worden gebracht met de draagkracht van
de bronnen. Een verdere toename van de
verdroging is niet acceptabel. Deze visie
vindt inmiddels gehoor bij de regering.
In het Nationaal Milieubeleidsplan staat
dat het areaal met tekenen van verdroging
niet mag toenemen. Het herstel van
verdroogde natuurgebieden moet gestalte
krijgen in het kader van de Derde Nota
Waterhuishouding en het Natuurbeleidsplan.
De waterleidingbedrijven kunnen en
moeten een aanzienlijke bijdrage leveren
aan het terugdringen van de verdroging.
Het spreekt voor zich dat ook de andere
oorzaken van verdroging met voortvarendheid moeten worden aangepakt.
Natuur en Milieu heeft de VEWIN al in
1978 gevraagd om alternatieven te
ontwikkelen voor de onttrekkingen van
grondwater en een aanzienlijke waterbesparing te bevorderen. In technisch
opzicht is het mogelijk om het (drinkwater-verbruik met 25% te verminderen.
Besparing van drinkwater is ook
besparing van energie! Beide soorten
besparing zijn goed voor het milieu.
De natuur schiet helaas weinig op met het
bagatelliseren van de gevolgen van de
drinkwaterwinning en het doorspelen van
de zwarte piet.
Dr. R. S. E. W. Leuven,
Stichting Natuur en Milieu in Utrecht.

Ingezonden 4
In het artikel in H 2 0 van 20 juli jongstleden gaat de VEWIN in op de verdroging
in Nederland. Naar aanleiding van een
rapport opgesteld door het KIWA luidt de
conclusie in de kop van dit artikel:
'Grondwaterwinning door waterleidingbedrijven draagt weinig bij tot verdroging
van natuurgebieden'. In de publiciteit
omtrent dit rapport ontkent de VEWIN
dat de grondwaterwinning de belangrijkste oorzaak is van de verdroging
(onder andere Haagsche Courant,
2 augustus).

De Stichting Duinbehoud is bijzonder
teleurgesteld over de wijze waarop de
VEWIN de verdrogingsproblematiek
presenteert. Ten aanzien van het duingebied is het KIWA-rapport ronduit
misleidend. Wat is het geval? De verdroging van de duinen is in het
KIWA-rapport niet meegenomen bij de
bepaling van het aandeel van waterleidingbedrijven in de verdroging.
De argumenten hiervoor zijn opvallend
verschillend: het KIWA-rapport noemt de
problematiek te bekend, in H 2 0
suggereert men dat de duinen niet
verdroogd zijn, omdat 'ten gevolge van de
infiltratie een stijging van de grondwaterstand is opgetreden'.
Om welke reden dan ook, de ernstige
verdroging in de duinen wordt genegeerd,
nota bene in een onderzoek dat tot doelstelling heeft:'het (
) inschatten van
het relatieve aandeel van de grondwaterwinning door waterleidingbedrijven in de
verdroging in Nederland'.
Het duingebied is niet zo maar een stukje
Nederland, hoewel de grootte ( 1 %van
ons oppervlak) wel aanleiding zou kunnen
geven tot deze opvatting. Het behoort als
kerngebied natuur tot de ecologische
hoofdstructuur van ons land. Het heeft
bijzondere, nationale zowel als internationale natuurwaarden. Deze zijn juist
voor een belangrijk deel gelegen in de
zeer kenmerkende waterhuishouding,
welke bij grondwateronttrekkingen
verstoord wordt.
Is het wel zo erg met de verdroging in de
duinen? Zeer zeker.
Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht
van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Landbouw en Visserij en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer uit februari van dit jaar.
Hierin staan de belangrijkste duinstandplaatstypen in de top-tien van de
verdrogingsscore. Deze score is gerelateerd aan de ernst van de verdroging
en de natuurwaarden die het standplaatstype vertegenwoordigt. Kalkrijke,
vochtige duinvalleien staan zelfs bovenaan
in deze lijst. Landelijk gezien is 75% ervan
verdroogd. Aan de vastelandskust is dit
percentage hoger.
Niet alleen blijkt de verdroging van het
duinmilieu zeer ernstig, in de meeste
duingebieden is de wateronttrekking
daarvan ook nog de belangrijkste oorzaak.
Daar komt bij, dat in andere delen van de
duinen infiltratie heeft gezorgd voor
aanzienlijke aantasting door vergraving,
eutrofiëring, vervuiling, landschapsontsiering en verstoring.

De lezer kan zich wellicht voorstellen, dat
het de Stichting Duinbehoud bijzonder
zwaar op de maag ligt dat de VEWIN
deze verdroging van het duingebied
simpelweg in de doofpot stopt.
De Stichting heeft dit het bestuur van de
VEWIN laten weten. Wij achten de
gekozen benadering niet gepast voor een
gerenommeerde organisatie als de
VEWIN.
Leiden, 26 september 1989
Het bestuur van de Stichting Duinbehoud

Naschrift
Het was Pieter Winsemius, die in de
periode dat hij milieu-minister was, een
patroon herkende in de oplossing van
milieuproblemen [1].Inmiddels is dit
patroon, de zogenaamde 'beleidslevencyclus', gemeengoed geworden.
De beleidslevencyclus geeft aan dat een
(milieu)probleem vier stadia doorloopt
namelijk erkenning, beleidsformulering,
oplossing en beheer.
Met het probleem van de verdroging is
het niet anders. In het rapport 'verdroging
in Nederland' [2] uit 1987 en het onlangs
verschenen rapport 'verdroging van
natuur en landschap in Nederland' [3]
worden respectievelijk een verkenning en
een beschrijving en analyse van verdroging gegeven. Ook in het Nationaal
milieubeleidsplan en de daaraan voorafgaande analyse 'Zorgen voor morgen'
komt verdroging aan de orde. We kunnen
daarmee constateren dat het probleem op
nationaal niveau erkend is.
Daarmee is de fase van beleidsformulering aangebroken. In deze fase
gaat het om de vraag op welke manier, op
welke termijn en met welke middelen het
probleem moet worden aangepakt.
De VEWIN heeft nooit een misverstand
laten bestaan over hoe dit probleem moet
worden aangepakt: Integraal waterbeheer
op (inter)provinciaal niveau zal de
oorzaken en de maatregelen moeten
opleveren om tot een duurzame oplossing
te komen. Integraal waterbeheer betekent
hierbij volgens de VEWIN dat zowel bij
het onderzoek naar de oorzaken als bij de
vaststelling van de maatregelen elke
ingreep in de waterhuishouding betrokken
moet worden.
In het kader van de provinciale waterhuishoudingsplannen, die op dit moment
in voorbereiding zijn, zal dit integraal
waterbeheer gestalte moeten krijgen.
Dat ook de rol van de openbare drinkwatervoorziening daarbij aan de orde
komt is voor de waterleidingbedrijven
vanzelfsprekend.
Waar zij echter moeite mee hebben is dat
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nogvoordat de 'erkenning' van het
probleem door de provincies afgerond is er moet immers nog intensief onderzoek
gedaan worden - en de 'beleidsformulering' op provinciaal niveau goed en wel
begonnen is, bij enkele instanties al
vaststaat hoe het probleem moet worden
aangepakt. De onderbouwing van deze
aanpak wordt echter niet gegeven. Waterleidingbedrijven krijgen heel eenvoudig
het advies het relatief schone grondwater
als bron van de drinkwatervoorziening te
verlaten en over te schakelen op oevergrond- of oppervlaktewater. In de Derde
Nota Waterhuishouding is zelfs aangegeven dat de consumenten daar in de
komende jaren 120 miljoen gulden voor
moeten opbrengen. En wat zijn de kosten
voor maatregelen met betrekking tot het
aandeel in de verdroging door landinrichting, beregening, afwatering,
ontwatering, intensivering van de gewasverdamping, aanleg infrastructurele
maatregelen, delfstoffenwinning
?
De studie van de interdepartementale
werkgroep verdroging [3] gaf geen enkele
aanleiding één van de ingrepen in de
(grond)waterhuishouding de zwarte piet
toe te spelen. Toch wordt het rapport voor
dit doel aangegrepen. Met dezelfde beperkingen en aannamen als deze bovengenoemde studie is het KIWA aan de slag
gegaan om op dezelfde globale, landelijke
schaal uitspraken te doen over de relatieve
invloed van de onttrekkingen ten behoeve
van de drinkwatervoorziening. Het artikel
in H 2 0 , nr. 15, had tot doel het scheve
beeld dat in de aanzet tot een beleidsformulering was ontstaan weer recht te
trekken, niet meer en niet minder. Tijdens
de presentatie van de Derde Nota Waterhuishouding gaf ook minister Nijpels aan
dat de waterleidingbedrijven niet de
zwarte piet toegespeeld mogen krijgen.
Overigens zijn wij van mening dat de
'Onnauwkeurigheden', die volgens de
hierboven weergegeven reacties in het
artikel in H 2 0 , nr. 15, schuilgaan, geheel
binnen de marge van afwijking van een
beschouwing van dit probleem op landelijk
niveau passen. De conclusie uit het artikel
dat de dekking van de drinkwatervraag uit
grondwater (op nationaal niveau) geen
drastische wijziging hoeft te ondergaan
blijft daarom volledig overeind. Nogmaals,
de waterleidingbedrijven erkennen dat op
locaal niveau op sommige plaatsen de
invloed van de grondwaterwinningen, in
het licht van de verdroging opnieuw
beschouwd zal moeten worden. Overigens
zijn de waterleidingbedrijven op dié
plaatsen waar duidelijk sprake is van
beïnvloeding door grondwateronttrekking,
bijvoorbeeld in de duinen, reeds jaren
bezig om hiervoor een duurzame

oplossing te creëren door onder andere
diepinfiltratie en vérgaande voorzuivering.
De veronderstelling dat de waterleidingbedrijven de hoofdoorzaak van ^ ' v e r droging in Nederland zijn werpen zij
echter ver van zich. Deze boodschap
hebben de waterleidingbedrijven naar
buiten gebracht door middel van het
artikel in H 2 0 , nr. 15.Een boodschap die
wordt onderbouwd door het KIWArapport, hoe men de resultaten hiervan
ook interpreteert.
Zowel het NMP als de Derde Nota
Waterhuishouding delen de mening van
de VEWIN dat een aanpak op locaalregionaal niveau het meest recht doet aan
de aard van dit probleem.
De waterleidingbedrijven zijn bereid aan
het overleg, onderzoek en voorbereiding
van beleid, kortom: aan de oplossing en
het beheer deel te nemen. De start van de
beleidsformulering moet echter geen valse
start zijn. Alle deelnemers moeten op tijd
vertrekken en volgens dezelfde spelregels
tegemoet getreden worden. We hopen dat
met deze discussie de deelnemers weer op
één lijn staan, om als bondgenoten dit
probleem te lijf te gaan.
Ir. Th. G. Martijn, directeur VEWIN
Noten
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Brussel wil beter Brits
drinkwater
De Europese Commissie heeft besloten
een proces tegen de Britse regering bij het
Hof van Justitie in Euxemburg aan te
spannen omdat de kwaliteit van het Britse
drinkwater niet aan de EG-norm zou
voldoen.
Er zou vergeleken met de in 1980 vastgestelde EG-regels nog teveel lood en
nitraat in het drinkwater van zo'n 52.000
Schotten en 800.000 Engelsen zitten.
'Als het gaat om de gezondheid van de
verbruikers, zijn toezeggingen niet voldoende', zei commissaris
Carlo Ripa di Meana (milieu).
De commissie had Londen in juni twee
maanden de tijd gegeven om aanvaardbare voorstellen te doen ter verbetering
van het drinkwater. De termijn verstreek
op 20 september jl. Pogingen van de
Britse minister van milieu,

Christopher Patten, de Italiaanse
commissaris op de valreep van Londens
goede wil te overtuigen en af te houden
van stappen, waren tevergeefs.
Ripa di Meana gaf toe dat maanden overheen zullen gaan met het proces, maar het
is volgens hem ook een stok achter de
deur voor Londen om vaart te maken met
verbetering van het drinkwater. Het Hof
kan geen straffen of boetes opleggen aan
de twaalf regeringen. Maar omdat de
Europese wetgeving uitstijgt boven
nationale wetgeving zijn uitspraken van
het Hof bindend.
De beslissing van de Europese commissie
kan volgens EG-functionarissen gevolgen
hebben voor de plannen van premier
Thatcher om ook de waterleidingbedrijven
te privatiseren. De door de EG verlangde
maatregelen zouden weleens duur kunnen
uitpakken voor de bedrijven, hetgeen
potentiële investeerders zou kunnen
afschrikken. (AEP-Reuter)

Flevoland in beroep tegen
boorvergunning NAM in
IJsselmeer
GS van Flevoland hebben bij de afdeling
rechtspraak van de Raad van State beroep
aangetekend tegen het besluit van de
minister van EZ om de boorvergunning
'IJsselmeer' niet in te trekken.
De minister weigert de aan de NAM
verleende vergunning voor proefboringen
in te trekken. Het argument is dat de aan
de maatschappij opgelegde voorwaarden
bepalen dat de boringen moeten worden
uitgevoerd op een zo aanvaardbaar
mogelijke wijze en met een zo gering
mogelijk risico voor het milieu en de
drinkwatervoorziening.
De provincie Flevoland heeft echter grote
bezwaren omdat de NAM niet kan uitsluiten dat er verontreiniging van het
oppervlaktewater en de bodem zal
plaatshebben. Flevoland stelt zich op het
standpunt dat er in het geheel geen
verontreiniging mag plaatshebben.
Een eventuele calamiteit, aldus de
provincie, zou de functies van het
IJsselmeer voor de drinkwatervoorziening, visserij, recreatie en landbouw
voor langere tijd schaden. Bovendien zal
de bodem verzakken wanneer de proefboringen in een later stadium tot gaswinning leidt, zo stellen GS. Over de
mogelijke gevolgen hiervan is nog niets
bekend.
Voorts stellen GS dat, zolang er elders
in Nederland nog voldoende gasreserves
zijn, het aan de maatschappelijke
noodzaak ontbreekt om eventuele
gasvoorraden onder het IJsselmeer te
winnen. (ANP)

