NMP-maatregelen drinkwatervoorziening en waterbeheer

Het Nationaal Milieubeleidsplan, waarover u de afgelopen dagen ruimschoots in
de media hebt kunnen vernemen, bevat
concrete maatregelen voor de periode
1990 tot 1994, maar richt zich nadrukkelijk op de lange termijn. Het zet de
koers uit voor hel milieubeleid van de
komende 20 à 25 jaar. Het zal iedere vier
jaar worden bijgesteld, terwijl de uitwerking in concrete maatregelen zelfs
ieder jaar zal plaatsvinden in een 'milieuprogramma'. In het NMP worden zowel
de drinkwaterbedrijven als de waterbeheerders beschouwd als 'milieubedrijven'. Van de drinkwaterbedrijven
wordt verwacht, 'dat zij zich nog meer
zullen ontwikkelen tot milieubedrijven en
uit dien hoofde een belangrijke rol zullen
spelen bij signalering van milieuproblemen en bij voorlichting aan de
consument.' Van de waterbeheerders
worden met name bijdragen verwacht bij
de oplossing van vermestings- en verspreidingsproblcmen. In hoofdstuk 7 van
het NMP wordt uiteengezet wat die verwachting van de verschillende 'doelgroepen' nu precies inhoudt. Daarvan
volgt voor de doelgroepen drinkwaterbedrijven en waterbeheerders hieronder
de integrale tekst (hier en daar redactioneel iets aangepast). Daarna volgen nog
enkele bijdragen van de doelgroep 'landbouw', die voor de watersectoren relevant
zijn.
Drinkwaterbedrijven
De drinkwatervoorziening vervult een
cruciale rol voor de volksgezondheid, de
welvaart en het welzijn van de samenleving. Het geleverde produkt, het drinkwater, is in zeer sterke mate afhankelijk
van de kwaliteit van het milieu. Daarom
spelen de drinkwaterbedrijven een belangrijke rol bij het signaleren van veranderingen in het milieu. Voorts kunnen
zij een rol vervullen bij het beheer van het
milieu (kwaliteit en kwantiteit van de
grondstof, beheer natuurgebieden).
De drinkwaterbronnen worden door sluipende verontreinigingen (vermesting,
oplosmiddelen, bestrijdingsmiddelen) en
door calamiteiten bedreigd. Een gevolg
daarvan is de toename van de toepassing
van extra zuiveringsmethoden. In mondiaal verband is de situatie met betrekking
tot de drinkwatervoorziening in grote
gebieden, met name in de Derde Wereld,
precair of dreigt dat te worden.
Acties van debedrijven
Van de drinkwaterbedrijven wordt
gevraagd de volgende bijdragen te
leveren:
- het ontwikkelen en toepassen van
milieuvriendelijke produktiemethoden

(zuivering, voorzuivering voor infiltratie,
conditionering, waaronder centrale
deelontharding, diepte-infiltratie, enz.);
- het vroegtijdig signaleren van de stoffen
die kwalitatief en kwantitatief risico's
inhouden voor de kwaliteit van het
(drink)water;
- het mede ontwikkelen van een oplossing voor de opslag van het (als
chemisch afval geldende) zuiveringsslib
van waterleidingbedrijven;
- het opstellen en uitvoeren van beschermingsplannen voor waterleidingbedrijven,
actieve inzet bij opstellen en uitvoeren van
plannen voor de veiligstelling van de
drinkwatervoorziening in buitengewone
omstandigheden (o.a. bij calamiteiten);
- het ontwikkelen van zuiveringstechnieken (effectgerichte maatregelen);
- het intensief voorlichten van burgers en
bedrijven over mogelijkheden voor het
zuinig omgaan met water;
- het jaarlijks rapporteren over de kwaliteit van het drinkwater en van de
gebruikte grondstof;
- het ter beschikking stellen van kennis
en middelen voor de verbetering van de
drinkwatervoorziening in de Derde
Wereld.
Actiesvan deoverheid
De overheid zal een aantal ondersteunende maatregelen nemen. In 1989 wordt een
Beleidsnota Drink- en Industriewatervoorziening uitgebracht mede ter uitwerking van het NMP. In 1991 is de vernieuwing van het Tweede Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening voorzien.
Ook in de Derde Nota Waterhuishouding
wordt het beleid aangescherpt met het oog
op het voorkomen van verdroging en het
afstemmen van de winningsmogelijkheden van grondwater op een aantal
hoogwaardige doeleinden, waaronder de
drinkwatervoorziening.
Er zullen bodem- en oppervlaktewaterkwaliteitsnormen worden opgesteld op
een zodanig niveau dat drinkwater in
principe kan worden bereid zonder
bijzondere zuiveringsactiviteiten, en daar-
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voor zullen ook maatregelen worden
geformuleerd.
Er worden afspraken gemaakt (ook in
internationaal verband) gericht op het
terugdringen van kansen op calamiteiten.
De ontwikkeling en toepassing van
milieuvriendelijke produktiemethoden
voor drinkwater zullen worden gestimuleerd.
Er zal onderzoek worden gedaan naar, en
voorlichting worden gegeven over waterbesparingsmogelijkheden bij met name de
industrie, de landbouw en de huishoudens.
Er zal een bijdrage worden geleverd aan
de follow-up van de UN Waterdecade
door verbetering en intensivering van de
hulpverlening vanuit Nederland.
Op de evaluatie van het sectorale planstelsel voor de drinkwatervoorziening en
op het treffen van voorzieningen voor de
drinkwaterproduktie en -distributie bij
calamiteiten wordt in de Beleidsnota
drinkwatervoorziening ingegaan.
De overheid zal samen met de VEWIN
onder meer onderzoek verrichten naar de
toekomstige ontwikkelingen, bedreigingen
en risico's voor bronnen van de drinkwatervoorziening en naar waterbesparingsmogelijkheden.
De waterbeheerders
De waterbeheerders krijgen in toenemende mate een rol bij het realiseren
van doelstellingen van milieubeheer.
De bestaande infrastructuur kan goed
worden benut voor de bijdrage die van de
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voor drinkwaterwinning (< 150 mg
chloride/l) in 2000 zijn teruggebracht tot
een niveau waarbij onder landbouwpercelen de norm van 50 mg nitraat/l in
het grondwater op een diepte van 2 m
onder de grondwaterspiegel niet wordt
overschreden. Bovendien mag de bemesting met stikstof niet leiden tot een
stikstofgehalte in het oppervlaktewater dat
ligt boven de basiskwaliteitsdoelstelling
voor oppervlaktewater (thans 50 mg
nitraat/l).
Er wordt naar gestreefd de ammoniakcmmissie in 1994 ten opzichte van 1980
met 30% te reduceren tot een niveau van
165.000 ton/j.

Hetdemissionaire kabinetpresenteert hetNMP. (AKP-foto)

waterbeheerders wordt verwacht in het
kader van het NMP, zowel ten behoeve
van de verbetering van de algemene
milieukwaliteit als voor meer specifieke
milieuproblemen, dan wel problemen in
specifieke gebieden. Op de rol van de
waterbeheerders hebben de volgende
taakstellingen betrekking.
Van de waterbeheerders wordt in het
kader van de bestrijding van vermesting
het volgende verwacht:
- het uitrusten van rioolwaterzuiveringsinstallaties met defosfaterings- en
denitrificatie-installaties;
- het beperken van de inlaat van voedselrijk water, alsmede het verplaatsen van
inlaatpunten naar minder kwetsbare
gebieden;
- het waar nodig wegbaggeren van met
fosfaat opgeladen waterbodems.
Voor zover ter bestrijding van diffuse
verontreiniging het tijdelijk accepteren van
gezuiverde mest op rwzi's nodig is, zullen
extra defosfateringsmaatregelen moeten
worden genomen. Bij het beschermen van
oevers, de aanleg en het onderhoud van
bruggen, sluizen en stuwen wordt van de
waterbeheerders verwacht dat zij
materialen en stoffen gebruiken die het
milieu niet aantasten.
In overleg met de gemeenten zullen de
waterbeheerders afspraken maken over
het terugdringen van indirecte lozingen
(lozingen op de riolering).
Van de waterbeheerders wordt verwacht,
dat zij het beheer meer zullen afstemmen
op het vasthouden van neerslag en schoon

water en minder op het aanvoeren van
gebiedsvreemd vervuilend water.
Daartoe zouden in overleg met de provincies de bestaande voorbeeldplannen
voor bepaalde gebieden kunnen worden
benut.
Ten behoeve van het overleg met de
provincies zullen de waterbeheerders
voorstellen doen over functietoekenning
aan bepaalde watersystemen. Een goede
zwemwaterkwaliteit wordt daarbij
nagestreefd. Bij de verlaging van de
grondwaterstand zal worden gelet op de
effecten voor het milieu.
Van de waterbeheerders wordt verwacht
dat zij actief zullen meewerken aan de
uitvoering van het uit te brengen
Structuurplan Verwerking Zuiveringsslib.
De kwaliteitsdoelstellingen voor water en
bodem worden als richtinggevend
beschouwd voor het waterbeheer.
(In de Derde nota Waterhuishouding zal
uitvoeriger worden ingegaan op de rol van
de waterbeheerders in het milieubeleid).
Landbouw
Ook van de sector van de landbouw
worden de nodige bijdragen verwacht. Zo
wordt de bemesting met fosfor, conform
het Besluit gebruik dierlijke meststoffen,
gefaseerd teruggebracht tot het niveau van
de onttrekking door het gewas (eindnorm
2000). Vanaf 1995 zal in de maximale
bemestingsnormen ook het gebruik van
fosfaatkunstmest zijn begrepen.
De bemesting met stikstof zal in gebieden
waar het grondwater kan worden gebruikt

Bestrijdingsmiddelcn
In 1994 zullen de uit het oogpunt van
grondwaterbescherming belangrijkste
bestrijdingsmiddelen stapsgewijs zijn
gesaneerd. Het beleid zoals uiteengezet in
het Milieuprogramma Voortgangsrapportage 1989-1992 wordt voortgezet.
Alle beleidsvoornemens voor bestaande
bestrijdingsmiddelen worden voor 2000
gerealiseerd. Voor nieuwe bestrijdingsmiddelen geldt, dat, wanneer de nadelige
effecten substantieel geringer zijn dan die
van de middelen ter vervanging waarvan
ze op de markt worden gebracht, toelating
(tijdelijk) kan worden overwogen.
Reacties op het NMP
De bedrijfstak van de openbare drinkwatervoorziening kan zich goed vinden in
de haar toebedachte taken in het kader
van het NMP. Wel is de bedrijfstak van
oordeel, dat de maatregelen met name op
het punt van bestrijdingsmiddelen en
meststoffen sneller zouden moeten
worden geëffectueerd. In een gefaseerde
aanpak laat men immers een verdere
belasting van het milieu toe.
De landbouwsector, die vorige maand
eigen milieu-actieprogramma's presenteerde, vindt daarentegen, dat de in het
NMP beoogde fasering in tijd niet
haalbaar is, en geeft de voorkeur aan een
aanpak afhankelijk van gebruik en aard
van de bodem.
De milieu-organisaties menen dat het
NMP niet ver genoeg gaat en toonden
zich teleurgesteld. De Stichting Natuur en
Milieu heeft scherpe kritiek op de NMPaanpak van de fosfor- en stikstofbelasting.
Die maatregelen leiden niet tot schoon
grond- en oppervlaktewater.
Verder vindt Natuur en Milieu, dat er aan
de verdroging in het plan een te lage
prioriteit is gegeven.

