Waterbodemsanering: eenhete brij

Voorbeelden in de praktijk laten zien hoe
elke keer weer gevallen van waterbodemverontreiniging leiden tot verwarring over
verantwoordelijkheden, interpretatie van
de verontreinigingscijfers, normen,
financiering en tot problemen over de
baggerdeponie.
Daardoor krijgt elk geval waarin
waterbodemverontreiniging wordt
geconstateerd of aangepakt een eigen
ad hoe-benadering. Dat is ongewenst voor
een milieuprobleem van een dergelijke
omvang, waar zoveel saneringsgeld voor
nodig is.
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Wettelijk vallen de vuile waterbodems
onder het regiem van de Interimwet
bodemsanering (IBS) maar dat betekent
alleen maar dat een zeer vuile bodem die
gevaar oplevert voor de volksgezondheid
en waar verspreiding dreigt van de vervuiling, kans maakt op sanering.
Voor vervuilde rijks-waterbodems deed
de minister van V&W onlangs een greep
in een rijks-WVO-kas wat leidde tot veel
boosheid bij de waterkwaliteitsbeheerders
die het als 'hun' geld zien. Hoeje erook
over denkt, het illustreert dat de minister
van V &W geen IBS-gelden kreeg voor
de gevallen waarvan zij terecht meende
dat er wat aan gedaan moest worden.
Vuile en 'vuile' waterbodems
Hr zijn wateren die,gemeten naar
IBS-maatstaven, een schone bodem
hebben. Maar met ecologische maatstaven
beschouwd kunnen diezelfde bodems toch
als 'vuil' betiteld worden.
Hr is een groeiend besef dat oppervlaktewater meer is dan H 2 0 , en dat er zeer veel
verschillende water-ecosystemen bestonden voordat door inlaat van gebiedsvreemd water, of door inspoeling van
onder andere voedingsstofen, de ionenhuishouding van natuurlijke watersystemen verstoord werd. Het herstel van
die ecosystemen door waterhuishoudkundige ingrepen kan niet zonder een
beoordeling van de waterbodem. Het
overzicht dat De Vries en Leenen geven
van discussies en ontwikkelingen ten aanzien van de waterbodem-normering is
zeer leerzaam en kan iedereen die deweg
* Voordracht gehouden tijdens het
NVA-symposium over de problematiek van
de verontreinigde onderwaterbodems op
29 september 1988te Breda.

wat kwijt wasweer op het goede spoor
zetten (Watcrschapsbclangen, nr. 10,
1988). Ook hun conclusie om niet te snel
tot een cenheidsnorm - die onvoldoende
recht doet aan de vele soorten en kwaliteiten van oppervlaktewater boven de
onderwaterbodem - te komen kanik
volledig onderschrijven.
In situaties waarin om redenen van
natuurbehoud en herstel aan het water
specifieke eisen worden gesteld, moeten
de onderwaterbodems beoordeeld worden
op hun wisselwerking met het bovenstaande water. In zulke gevallen moet een
ecologische normering plaats vinden, niet
alleen van het water zelf, maar ook van de
erbij behorende waterbodem.
Wie is verantwoordelijk voor de
onderwaterbodem?
Na aanvankelijke discussies die erop
neerkwamen dal een waterbodem een
bodem is,en dus onder het gewone
regiem van de Wet bodembescherming
moet vallen, is er nu toch wel een ander
inzicht gekomen. Recente KB's leggen de
relatie tussen de waterbodem en de
waterkwaliteit. Daarmee is duidelijk dat
het WVO-regiem zich ook uitstrekt tot de
waterbodem. De waterkwaliteitsbeheerder
is dus aanspreekbaar. Overigens verwijs ik
naar het recente artikel van Havekes in
een overzicht van jurisprudentie in Waterschapsbelangen (nr. 15, 1988).
Gaat de waterkwaliteitsbeheerder dan nu
aan de slag? Niet al te hard; een vuile of
geëutrofieerde waterbodem saneren als de
vervuilingsbronnen nog steeds bestaan is
weinig aantrekkelijk. De macht van de
waterkwaliteitsbeheerder om die bronnen
aan te pakken is gering. Hij kan bijeen
lozingsvergunning, naast eisen, ookeen
baggerplicht opleggen. Het ZAG doet dat
al enige tijd. Ook het Rijk is daar in 1987
mee begonnen. Naast de vergunningseisen kan de kwaliteitsbeheerder praktisch
alleen via de eigen zuiveringsinstallaties
aan bronbestrijding doen. De WVOisin
zijn opzet geënt op de gedachte dat de
waterverontreiniging bestreden kan
worden door lozingen via het vergunningensysteem in te perken en door
afvalwater in installaties te zuiveren.
Er moet dus meer gebeuren, want water
en waterbodem zijn nog allesbehalve
schoon. Toch laat ookde minister in juni
1988 de Tweede Kamer nog weten
(20438, nr.3):'Op de begroting van
provincies, water- en zuiveringsschappen
drukken alleen de kosten van de door
deze overheden te treffen maatregelen,
zoals bouw en beheer van zuiveringtechnische werken. Andere maatregelen
zoals het terugdringen van microverontreinigingen of zuivering van

zuurstofbindende stoffen uit puntbronnen
die niet op de zuiveringsinstallatie vangenoemde overheden zijn aangesloten, zijn
voor rekening van derden, de vergunninghouder. Ook maatregelen met betrekking
tot belangrijke diffuse bronnen zoals fosfaat, stikstof en bestrijdingsmiddelen uit
de landbouw of rioolwateroverstorten uit
gemeentelijke rioolstelsels dienen door
derden te worden getroffen. Daarbij zullen
deze maatregelen zoveel mogelijk bij de
bron getroffen moeten worden'.
Het vervelende is dat die zogenaamde
'derden' niet doen wat ze moeten doen en
dat de waterkwaliteitsbeheerders hun
werkzaamheden steeds meer moeten uitbreiden in de hoop dat er ooit resultaat
komt. De sanering van de waterbodems is
er een voorbeeld van.lin het gaat om zeer
grote bedragen, dat wordt nog onderschat.
Hen subsidievoorwaarde bij het proefproject eutrofiëringsbestrijding Ankeveense en Kortenhoefse plassen is dat er
gebaggerd wordt. De subsidie van het Rijk
betreft echter alleen het waterinlaatproject
zelf (70%van f4,2 miljoen). Maar er moet
3,6 miljoen m 3 bagger uit de plassen gehaald worden. Die operatie is voorlopig
op f20 à f40 miljoen ie schatten. Voor
een beheerder die aan heffingen jaarlijks
f40 miljoen binnen krijgt is dat eenonmogelijke zaak.
Het bestrijden van de gevolgen van diffuse lozingen komt nu nog geheel voor
rekening van heffingsplichtingen, terwijl
de betrokken vervuiler niet betaalt. Juist
die diffuse lozingen, die nog nauwelijks
bestreden worden en vaak nog toenemen,
zijn een belangrijke bron van vervuiling
van de waterbodem. Daarbij kan gedacht
worden aan fosfaten en stikstof uit mest,
waar we tot in de volgende eeuw meete
maken zullen hebben. Maar ook moet
gedacht worden aan bestrijdingsmiddelen,
aan lood uit benzine, chroom uit autobanden, PAK's en veel stoffen die door
luchtverontreiniging in het water komen,
zoals pcb's.
Op die diffuse bronnen heeft de waterkwaliteitsbeheerder geen grip, en het
uitgangspunt 'de vervuiler betaalt' kan hij
niet hanteren bij het verhalen van debestrijdingskosten. Ja, tenzij hij rekeningen
gaat sturen naar alle verschillende veroorzakers.
De heffingsplichtigen wilik wel aanslaan
voor wat ze vervuilen, niet voor wat
anderen vervuilen. Dat hoort ofuit de
algemene middelen te komen of viaeen
soort systeem van rekeningen tegebeuren. Waarom krijgt de waterkwaliteitsbeheerder geen uitkering uit een mestfonds, het fonds luchtverontreiniging? De
minister wil de erfenissen van vuile waterbodems wèl uit de algemene middelen be-
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talen, maar de grens wordt gesteld bij het
in werking treden van de WVO. Na 1970
is de vuile waterbodem een zaak die de
waterkwaliteitsbeheerder kennelijk heeft
laten ontstaan en dus moet opruimen.
Daarmee wordt geen rekening gehouden
met het gegeven dat de WVC) pas langzaam is gaan functioneren. Kr komt
bijvoorbeeld per 1-1-1989 een tweede
groep vergunningsplichtige bedrijven via
een AMvB van de WVO tot stand, voor
die tijd mochten die bedrijven gewoon op
het riool lozen. Daarnaast wordt geen
rekening gehouden met de machteloosheid van de kwaliteitsbeheerder ten aanzien van het inlaten van gebiedsvreemd
water en eveneens niet met eenzelfde
machteloosheid ten aanzien van diffuse
bronnen van watervervuiling.
Het profijtbeginsel loslaten op het
bestrijden van de gevolgen van diffuse
waterverontreiniging is een heilloze weg.
Dat zou er op neer komen dat degene die
zo nodig schoon water wil hebben daar
ook maar voor moet betalen. Dan is niet
een schoon milieu de norm, maar een vuil.
Het komt er op neer dat milieucomponenten als schone lucht en schoon water, geen
vrije goederen meer zouden zijn waar
iedereen recht op heeft. Kennelijk wordt
dan vergeten dat artikel 21 van de Grondwet bepaalt: 'De zorg van de overheid is
gericht op . . . de bescherming en verbetering van het leefmilieu'.
Nu, de enige eerlijke oplossing is een
consequente toepassing van het beginsel
'de vervuiler betaalt', met als aanvulling bij
de onmogelijkheid van die toepassing een
financiering uit de algemene middelen, of
uit andere fondsen, bestaand of nog in te
stellen. Dat geldt voor veel milieuproblemen maar zeker voor het probleem
van de vuile waterbodems.
Ik zou me over de wijze van financiering
niet zo druk maken als het niet om zulke
gigantische bedragen ging. In feite betalen
de waterkwaliteitsbeheerders al veel uit de
heffingen wat niets te maken heeft met de
verwerking van het afvalwater van de
heffingsplichtigen, maar het gaat nu om
miljarden.
Net als bij de (gewone) bodemvervuiling
wordt dat politiek wel ontkend. Maar de
eerste gevallen van sanering zijn al met
geen mogelijkheid uit de f40 miljoen te
betalen die de minister van de RijksWVO-gelden onttrok.
In het zoete water is nog nauwelijks een
begin gemaakt met sanering en die komt
er ook niet als er geen andere financiering
wordt gevonden dan nu wordt voorgesteld.
lin als er dan tenslotte geld is om een
bepaalde waterbodem te saneren, dan
komt levensgroot het probleem 'waar

laten we de bagger' naar voren. Een
zuiveringsschap heeft weinig mogelijkheden om zelf voorzieningen te treffen,
het provinciaal afvalstoffenbeleid hoort
daarin te voorzien. Ik kan met niet aan de
indruk onttrekken dat veel provincies nog
niet zijn ingeschoten op het bergen van
vuile bagger; ze weten al nauwelijks raad
met 'gewone' vuile grond. Toch zal ook
hier snel een planning moeten komen
voor stort en verwerking.
Resumerend
a. Sanering van onderwaterbodems moet
worden betaald uit de algemene middelen
als de vervuiling dateert van vóór de
nieuwe wet op de bodembescherming en
eveneens uit de algemene middelen als de
waterkwaliteitsbeheerder op de oorzaken
van de vervuiling geen invloed kan
uitoefenen.
b. Kr moet een gedifferentieerd normenstelsel worden ontwikkeld voor de
waterbodems, dat geënt is op gebruik en
bestemming van het water en dat
rekening houdt met de ecologische
normen voor de kwaliteit van het
betrokken oppervlaktewater.
c. Voorop dient te staan de gedachte dat
sanering van onderwaterbodems zo veel
mogelijk een eenmalige zaak is.
Preventief beleid moet voorkomen dat ons
dit allemaal nog eens gebeurt. De waterkwaliteitsbeheerders hebben langzamerhand wat meer grip gekregen op hun deel
van de taak. Maar op de diffuse verontreiniging, de microverontreinigingen,
de taak van derden volgens de minister,
ontbreekt dat nog grotendeels. En dat
vind ik zeer zorgwekkend.

Ook het Landbouwschap heeft veel
moeite met de nota. Voorzitter Doornbos
liet weten dat de nota de milieu-actieplannen van het schap doorkruist. In die
plannen moet per landbouwsector worden
gekeken welke milieumaatregelen,
waaronder beperking van bestrijdingsmiddelen, mogelijk zijn. Maatregelen
moeten verband houden met de functie
van de bodem: natuur, recreatie,
landbouw, waterwinning, etc, aldus
Doornbos, die zich uitsprak tegen een
algemeen beschermingsniveau.
Nefyto, Landbouwschap en het Bureau
Milieu van VNO en NCW noemden de
normen veel te scherp. De Stichting
Natuur en Milieu achtte voor sommige
middelen een nog scherpere normering
noodzakelijk, terwijl de VKWIN bij monde
van directeur Martijn de normstelling op
zichzelf aanvaardbaar noemde, maar van
mening is, dat die norm al van toepassing
moet zijn op het bovenste grondwater
(zie ook H 2 0 (22) 1989, nr. 4, pag. 129).
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Stichting Natuur en Milieu:
'Onkruidbestrijdingsmiddelen
gemakkelijk te vervangen
door mechanische methoden'

general, too, is to be undertaken under the Act
whenever such dangers c.q. hazards occur.
From ihe case law at hand, it follows ihat the
term(s) 'real dangers/hazards' constitutes a
decisive criterion in law. Fulfillment of this
criterion entitles the State to recover the costs
involved in investigation and cleaning-up measures
under section 21of the Act.
There is also the possibility of a clean-up
undertaken on e.g. nautical grounds and/or for
control-technical reasons. Any additional costs
arising from the occurrence of pollution are then to
be recovered under section 1401of the Civil ('ode.
Actions in civil law can be initiated prior to the
actual implementation of cleaning-up measures.
In this way the State is enabled to ascertain
beforehand, whether the expenses to be incurred
can be recovered in law.
The recent decision by the Dutch Supreme Court
in Mines de Potasse d-Alsace SA v.Bier BY e.a.
(Potassium mines-case) will in all probability prove a
sound 'handle' for the recovery of costs outside the
Act as well as lor taking precautionary measures
against those engaged in pollutionary activities.

De vijftig 'oude' bestrijdingsmiddelen die
minister Nijpels in eerste instantie wil
gaan verbieden, zijn in hoofdzaak
onkruidbestrijdingsmiddelen. Kn die zijn
gemakkelijk te vervangen door mechanische methoden, zo stelde de Stichting
Natuur en Milieu tijdens de hoorzitting
die op 6 april jl. door de Tweede Kamer
werd gehouden over de milieucriterianota.
De fabrikanten van chemische bestrijdingsmiddelen, verenigd in de Nefyto,
toonden zich tijdens de zitting uiterst
ongelukkig met de in die nota voorgestelde normstelling voor pesticiden in
grondwater. 'Het zou een volledig verbod
op chemische middelen inhouden', zo zei
Nefyto-voorzitter Jenneskens.
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M. ROSIELLE:
Measures against bloom of Diatomeae in the
dune canales of the Amsterdam Water Works
In the dune canals of the Municipal Water Works
of Amsterdam (Leiduin) there frequently isa
bloom ot Diatomeae, which causes sometimes big
troubles in the drinking water production.
This bloom has its origin in one canal mainly.
It is a short way from this canal to the production
plant. In the spring of 1988 the water of this canal
was led through an alternative system of canals,
which resulted in a decrease of algal biomass in the
raw water. This intervention has worked out
succesfully. Clogging of sand filters was prevented
and there were no production disturbances in 1988,
caused by bloom ofDiatomeae.
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