Drie visies op de ontwikkelingen in het kwaliteitsbeheer
van het oppervlaktewater
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Visie vanuit de beleidsontwikkeling
Dr. J. de Jong
In de afgelopen dertig jaar heeft het
waterkwaliteitsbeheer een intensieve
periode doorgemaakt met halverwege een
belangrijke mijlpaal, het in werking treden
van de WVO in 1970. In deze periode is
de lozing van de zuurstofbindende stoffen
aanzienlijk teruggebracht van 40 miljoen
i.e. in 1969 tot 8 miljoen thans, ondanks
de voortgaande bevolkingsgroei en de
verdergaande industrialisatie. Waren het
dertig jaar geleden de bacteriologische
kwaliteit en de zuurstofhuishouding die
zorgen baarden, intussen zijn andere
problemen manifest geworden: de
eutrofiëring, de verontreiniging met zware
metalen en organische micro-verontreinigingen en de effecten van een vervuilde
waterbodem vragen thans onze aandacht.
Voor de beleidsontwikkeling van het te
volgen waterkwaliteitsbeheer is het van
belang dat begrippen als internationalisering en integratie worden onderkend.
Een internationale aanpak is een voorwaarde zoals gebleken is uit de problemen
waarmee de drinkwaterbereiding uit
oppervlaktewater te kampen heeft. De
noodzaak van een integrale benadering
blijkt onder meer uit de vele relaties
tussen het voorkomen van organismen in
een watersysteem en het menselijk
handelen. Zo is het thans aan te treffen
algenrijke, verbrasemde systeem terug te
voeren tot de bevolkingsgroei, industrialisatie, ontwikkelingen in de landbouw
(kunstmest, intensieve veehouderij), gewasbeschermingsmiddelen, en het waterhuishoudkundig en scheepvaartbeheer.
Als instrumenten voor het herstelproces
kunnen worden genoemd de vermindering van de fosfaatbelasting, een
zorgvuldiger toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en industriële
biociden, het verwijderen van verontreinigd sediment, actief biologisch
beheer en het aanleggen van milieuvriendelijke oevers. Dit vereist een gezamenlijke inzet van kwaliteitsbeheerders,
kwantiteitsbeheerders, grondwaterbeheerders en visstandbeheerders, maar ook een
inzet vanuit diverse beleidsterreinen. De
samenhang tussen kwaliteits- en kwantiteitsbeheer is onlangs tot uitdrukking gekomen in de beleidsanalytische aanpak
van het nationale waterbeheer en de nota
'Omgaan met water'.
Voor het emissiebeleid dient het standpunt te zijn gefundeerd in het gegeven dat
voor zover het gaat om milieuvreemde
stoffen, deze feitelijk niet in het aquatisch
milieu thuis horen, evenmin als milieueigen stoffen in onnatuurlijke hoge concentraties. Daarbij is tegelijkertijd een
strategie voor de aanpak nodig. Hen goed

voorbeeld daarvan is het Rijnactieplan,
waarin een concreet doel en tijdschema is
geformuleerd.
Wat betreft het grondwaterbeleid zullen
steeds meer beleidsrelaties vanuit het
waterkwaliteitsbeheer naar het grondwater
gelegd moeten worden en zullen concrete
maatregelen moeten worden getroffen.
Gewezen kan worden op de invloed van
nutriëntrijke kwelstromen, grondwateronttrekkingen en de bodemverontreiniging op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Juist in het kader van de integrale
aanpak van het waterkwaliteitsbeheer is
een strikte bescherming van de bodem en
het grondwater tegen verontreiniging gewenst.
In de financiering van het waterkwaliteitsbeheer heeft zich de laatste jaren een
toenemend aantal knelpunten voorgedaan.
Hierdoor komt de integrale aanpak van
het eutrofiëringsproblemen alleen van de
grond door forse injecties van het Rijk. In
de huidige financieringsstructuur is een
aantal tendenzen waarneembaar waaruit
een gewenste verbreding van het draagvlak blijkt. Genoemd kunnen worden de
toenemende kosten verbonden aan de
verwijdering van andere dan zuurstofbindende stoffen (defosfatering, waterbodem) en het treffen van maatregelen
die verdergaan dan de bestrijding van de
verontreiniging (hydrologische maatregelen, inrichten van milieuvriendelijke
oeverzones). Naast een verbreding van de
heffingsgrondslag kan aan het instellen
van een waterkwaliteitsomslag - vergelijkbaar met de huidige kwantiteitsomslag worden gedacht.
Om

Visie vanuit een waterkwaliteitsbeherende instantie
ir.H. A. Meijer
In de jaren zestig was de kwaliteit van het
oppervlaktewater op veel plaatsen zeer
slecht. Op een enkele uitzondering na
(onder andere waterschap De Dommel,
waterschap De Regge) waren er geen
waterbeheerders die de bevoegdheid
hadden om de zuivering van afvalwater
ter hand te nemen. Voor zover aanwezig
werden de rioolwaterzuiveringsinstallaties
geëxploiteerd door gemeenten; het enige
dat waterschappen konden doen, was
doorspoelen in tijden van stankbezwaar.
Tekenend voor die tijd was ook de
algemeen aanvaarde gedachte om afvalwater van grote delen van de Randstad op
de Noordzee te lozen. Door middel van
modelstudies werd nagegaan hoelang de
pijp in zee zou moeten steken om verontreiniging van het kustwater te voorkomen. Door enkele flinke vissterftes vlak
voor de Nederlandse kust en een groeiend
milieubesef zijn deze plannen uiteindelijk
niet gereasliseerd.
Aan het begin van de jaren zeventig werd
het waterkwaliteitsbeheer georganiseerd
door het in werking treden van de WVO.
Voor alle bij de uitvoering van die wet betrokken instanties werden in Indicatieve
Meerjaren Programma's de doelstellingen
geformuleerd. In het eerste IMP (19751979) wordt uitgegaan van de waterkwaliteitsaanpak, een benadering waarbij
de maatregelen in aard en omvang
worden afgestemd op de gewenste
waterkwaliteit, die in onder meer grens-en
streefwaarden wordt gekenschetst. In het
tweede IMP (1980-1984) wordt naast de
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watcrkwaliteitsaanpak een directe emissieaanpak voorgestaan, waarbij het gaat om
een vermindering van de lozingen zonder
samenhang met de na te streven waterkwaliteitsdoelstelling. Het begrip waterkwaliteitsaanpak wordt nader uitgewerkt.
Bij deze aanpak moet rekening gehouden
worden met zowel de waterkwaliteitsnormen voor de ontvangende oppervlaktewateren, als met de best uitvoerbare
technieken om de lozingen tegen te gaan.
Deze formulering houdt een tegenstrijdigheid in; het is niet mogelijk om bij een
groot ontvangend oppervlaktewater uit
economische redenen minder ver te
zuiveren. Ook de invloed van de heffing
die gebaseerd is op zuurstofbindende
stoffen (waaronder stikstof) doet zich hier
gelden.
In het thans vigerende IMP (1985-1989)
wordt duidelijk dat een aantal zaken die in
het eerste IMP (1980-1984) tot doel zijn
gesteld niet zijn gerealiseerd. Het is vooral
de traagheid waarmee geponeerde beleidsdoelstellingen in waterkwaliteits(beheers)plannen worden uitgewerkt, die
hieraan debet is. Een treffend voorbeeld is
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de aanpak van eutrofièringsbestrijding. De
bepleite stap-voor-stap-benadering voor
het defosfateren van effluenten geloosd op
'gevoelig' oppervlaktewater is niet van de
grond gekomen. Daarentegen is in de in
1987 verschenen Fosfatennota voor een
geheel nieuwe meer politieke aanpak van
het eutrofiëringsprobleem gekozen:
zonder een directe relatie te leggen met de
te verwachten effecten van defosfatering
voor de waterkwaliteit wordt een tijdschema met fosfaatreductiepercentages
gepresenteerd. Het is de juiste methode
om de impasse met betrekking tot de aanpak van de fosfaatlozingen uit verschillende bronnen te doorbreken.
Terugkijkend op de achter ons liggende
twintig jaar waterkwaliteitsbeheer, is de
conclusie dat het waterkwaliteitsbeheer na
een enthousiaste start zo'n tien jaar geleden wat in de versukkeling is geraakt. Er
is veel geld uitgegeven aan het bouwen
van biologisch zuiveringsinstallaties, waar-
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van het effect op de kwaliteit van het
oppervlaktewater gering bleek, mede door
de overheersende invloed van de grensoverschrijdende rivieren. De kwaliteit van
het oppervlaktewater voldoet op de
meeste plaatsen niet aan de eisen.
Er is te lang geaarzeld om met fosfaatverwijdering in kwetsbare gebieden te beginnen, ondanks de in het IMP uitgestippelde beleid.
Nu de integrale waterkwaliteitsbenadering
aan invloed wint en er internationale afspraken zijn gemaakt om de fosfaat- en
stikstoflozingen te reduceren kan een
klimaat ontstaan om het karwei af te
maken. Wil dat slagen, dan zal zowel voor
de financiële gevolgen van de fosfaatverwijdering als voor het slib- en baggerprobleem in goed overleg met Rijk en
provincies een oplossing moeten worden
gevonden.
Visie vanuit een particuliere milieuorganisatie
Prof. Jr. L. Reijnders
Terugkijkend op de beperking van
lozingen van bezwaarlijke stoffen om de
milieukwaliteit te verbeteren kan globaal
worden geconcludeerd dat deze beperking
traag, eenzijdig en onevenwichtig zijn
beslag heeft gekregen.
De grote traagheid wordt duidelijk als
men de sanering van de lozing van afbreekbare organische stoffen nagaat.
Hoewel de roep om bestrijding van deze
verontreiniging al rond 1900 door vele
deskundigen is verwoord, is een en ander
pas de laatste twintig, dertig jaar gerealiseerd. Ook de teleurstellende aanpak van
de fosfaatlozingen (al genoemd in de
urgentienota milieuhygiëne 1971) is hiervoor een bewijs. Onevenwichtig is het
waterkwaliteitsbeleid gelet op de geringe
interesse voor wat zich buiten de grenzen
afspeelt. Gedacht kan hierbij worden aan
de problemen in de Duitse Bocht (onder
meer door voedingsstoffen uit Nederland
veroorzaakt). Ook aan de belangstelling
voor andere milieucompartimenten, zoals
lucht en bodem, heeft het ontbroken, terwijl duidelijk is dat afvalwaterzuivering in
belangrijke mate neerkomt op verplaatsing van problemen van water naar
lucht en bodem. Andere onevenwichtigheden zijn vast te stellen in de heffingsgrondslag waarin wel stifstofverbindingen
maar niet zware metalen en fosfaten
worden meegenomen. De politieke
achtergrond daarvan verklaart echter veel.
Er was wel de politieke bereidheid het
stikstofbindingsbedrijf van de DSM aan te
pakken, maar er was geen politieke bereidheid om Hoogovens en de fosfaatkunstmestindustrie langs deze weg voor
het blok te zetten. Voor de naaste toe-
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komst dient het waterkwaliteitsbeheer
aandacht te hebben voor de dubbele bedreiging van de natuur door overvoeding
(eutrofiëring) en verdroging, waarvan de
laatste niet gecompenseerd kan worden
door de inlaat van gebiedsvreemd water.
Op vele fronten zijn aanpassingen noodzakelijk, zoals: ombuiging van de vollegrondsland- en -tuinbouw in de richting
van geïntegreerde teelt, aanluiten van de
glastuinbouw op gesloten watersystemen,
vermindering van de veeteelt, verwijdering van voedingsstoffen uit het
afvalwater.
Tevens moet aan de tendens tot waterpeilverlaging een eind komen, en dieni
meer regenwater te worden vastgehouden
in het gebied waar het valt.
Een tweede belangrijke taak is een zodanige sanering van de lozingen dat
oppervlaktewater en grondwater goed gebruikt kunnen worden voor de drinkwatervoorziening. Dit vraagt om aanpassing van zuiveringsinstallaties, een
krasse vermindering in de bemesting, ingrijpende wijzigingen in hel pakket bestrijdingsmiddelen en voorzieningen om
lozingen die ontstaan door calamiteiten te
voorkomen.
Een derde laak is de bodembescherming,
zowel te land als in het water. Het doel
moet zijn een situatie waar zuiveringsslib
en bagger zonder bezwaar op de bodem
kunnen worden gebracht. Dit vraagt om
ingrijpende veranderingen die met name
produktkeuze en produktiewijze betreffen.
De producenten van afval en produkten
die tot afval leiden moeten gedwongen
worden om echte oplossingen te
realiseren.

