Zuiveringsheffingen komende jaren 30 tot 50% hoger

NVA hield themadag over het Rijn-Actieprogramma

De kosten van de afvalwaterzuivering in
Nederland zullen de komende jaren met
ca. 575 miljoen gulden stijgen, onder meer
als gevolg van het Rijn-Actieprogramma.
Op dit ogenblik bedragen de heffingen in
totaal zo'n 1,2 miljard gulden per jaar,
zodat er - afhankelijk van de plaats sprake is van een stijging met 30 tot 50%.
Dat zei ir.J. H.Jansen van Rijkswaterstaat
tijdens de NVA-themadag over het RijnActieprogramma (RAP) die op 3 februari
jl. werd gehouden in Vlaardingen. Het was
- aldus dagvoorzitter drs. E. R. Dingemans - de eerste keer dat geprobeerd
werd een totaalbeeld te krijgen van wat
het RAP nu eigenlijk inhoudt, de achtergronden en de gevolgen. De slogan 'De
zalm terug in de Rijn' werd tijdens de
bijeenkomst dan ook in de juiste context
geplaatst. De themadag vond plaats in het
Deltahotel te Vlaardingen, waardoor de
deelnemers de hele dag zicht zouden
hebben op het onderwerp, maar door de
mist onttrok de rivier zich meestentijds
aan de blikken der congresgangers.
Niet alleen kosten
Doelstellingen, inhoud en structuur van
het RAP werden besproken door ir.J. H.
Jansen van Rijkswaterstaat, die zijn verhaal begon met een historisch overzicht
van de Internationale Rijn-Commissie, die
immers het initiatief tot het RAP heeft
genomen. Directe aanleiding tot het RAP
vormde de ramp die zich twee jaar
geleden voltrok bij het Zwitserse bedrijf
Sandoz. Grote inzet van de minister van
Verkeer &Waterstaat leidde tot een
gestructureerde aanpak: oud-minister van
VROM Winsemius werd gevraagd een
plan op te stellen om dergelijke zaken in
de toekomst te voorkomen en tevens
andere misstanden in het Rijnstroomgebied te saneren.
Onder het Rijn-Actieprogramma valt
slechts een deel van Nederland. Maar met
de start van het Noordzee-Actieprogramma (NAP) valt het hele land
onder de werkingssfeer van saneringsprogramma's.
Doelstellingen van het RAP zijn:
- vroeger voorkomende hogere soorten
organismen (bijvoorbeeld de zalm)
moeten weer terugkeren in de Rijn (ca.
2000);
- het gebruik van Rijnwater voor de
drinkwatervoorziening moet veilig gesteld
zijn;
- het sediment moet een betere kwaliteit
krijgen.
De Internationale Rijn-Commissie
overweegt daar nog als vierde doelstelling
aan toe te voegen, dat het RAP mede
beoogt de kwaliteit van de Noordzee te
verbeteren.

Overigens zullen niet alleen verontreinigingen, maar ook morfologie en
hydrologie van de rivier worden
beschouwd bij het zoeken naar mogelijkheden voor herstel van het ecosysteem.
Er is een lijst opgesteld met zo'n 30 prioritaire stoffen die sanering behoeven,
maar daarnaast is er een lijst van bedrijfstakken waar maatregelen genomen
moeten worden. Op dit ogenblik wordt
gewerkt aan de nodige inventarisaties. Het
totale pakket aan maatregelen moet ertoe
leiden, dat in 1995 de belasting van de
rivier met 50% is afgenomen.
De kostenstijging van 30 tot 50% voor de
afvalwaterzuivering, die ir. Jansen
noemde, komen niet geheel voor rekening
van het RAP. Hij schat, dat er voor de
voltooiing van het programma voor zuurstofbindende stoffen f75 miljoen nodig is;
voor defosfatering f200 miljoen; voor
nitrificatie/denitrificatie f 100 miljoen en
voor de meerkosten van de slibverwerking
f200 miljoen. Dat brengt de totale jaarlijkse kostenverhoging op f 575 miljoen
gulden, nog afgezien van de kosten van
het saneren van vervuilde waterbodems.
Aan het eind van zijn inleiding wees ir.
Jansen op een schijnbare tegenspraak van
het RAP met het rapport 'Zorgen voor
morgen' van het RIVM, waar wordt gezegd dat reducties groter dan 50% nodig
zijn. 'Zorgen voor morgen' richt zich
echter niet op 1995 maar op 2010.
Het betekent wel, dat we er, ook wanneer
we de RAP-doelstellingen in 1995 halen,
nog lang niet zijn.
'/.al erinhetjaar 2000 zalmzwemmenindeLek bij Vianen?
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Emissies
Als volgende spreker liet ir. R. H. Dekker
van DBW/RIZA zien hoe het staat met de
inventarisatie van de emissies. In een
vorig nummer van dit blad (H2O 1989
nr. 2, pag. 65) is aan die inventarisatie al
de nodige aandacht geschonken, zodat we
voor het totaalbeeld daarnaar verwijzen.
Ir. Dekker wees er verder op, dat de
verontreiniging in Duitsland in de regel
het grootst is. Voor enkele stoffen geldt
echter, dat Nederland de grootste lozer is.
Drins bijvoorbeeld, worden uitsluitend in
ons land geproduceerd; 80% van de totale
belasting is uit Nederland afkomstig. Een
kwart daarvan komt rechtstreeks van de
industrie, de rest door afspoeling uit de
landbouw. Voor benzeen geldt, dat 70%
van Nederlandse komaf is, waarvan ruim
90% uit de industrie. Cadmium komt voor
65% uit Nederland, waarvan zo'n 75% uit
de industrie. Een probleem vormen nog
de diffuse lozingen, waarvoor in internationaal verband een afzonderlijk overleg
wordt opgestart. Op nationaal vlak is de
discussie begonnen over vermindering
van diffuse lozingen vanuit de landbouw
(mestproblematiek, bestrijdingsmiddelen).
'Bij de doorvoering van de maatregelen
voor het RAP worden van alle sectoren
(industrie, landbouw, bevolking) inspanningen gevraagd. Het komt er nu op
aan niet verstrikt te raken in een discussie
over wie de grootste vervuiler is, maar om
gezamenlijk de noodzakelijke inspanningen te leveren,' aldus Dekker.
Veiligheid en risico
Veiligheidsaspecten en risicobenadering
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vormden het onderwerp van de inleiding
van drs. C.J. van Kuijen (min. v. VROM).
Van Kuijen toonde aan dat tot het ongeluk
bij Sandoz de regelgeving vooral gericht
was op bevolking en werknemers. Pas
daarna kreeg men bij de regelgeving oog
voor het milieu. In Nederland wordt de
post Seveso-richtlijn voor wat betreft de
bescherming van mens en milieu uitgevoerd door middel van de Hinderwet.
In verband daarmee is op 1 november
vorig jaar het Besluit risico's zware
ongevallen in werking getreden. Hieronder vallen ca. 75 bedrijven, hoofdzakelijk in de procesindustrie, die uiterlijk
juli as. een 'rapport inzake de externe
veiligheid' moeten indienen. Daarin moet
onder meer worden aangegeven welke
calamiteuze lozingen zij kunnen veroorzaken en welke maatregelen zijn getroffen
om deze te voorkomen c.q. de gevolgen
ervan te beperken. Op basis van deze
rapporten zullen de bevoegde gezagen
(veelal de provincie, soms de gemeente)
moeten beoordelen of de getroffen voorzieningen voldoende zijn, danwei dat de
vergunning moet worden aangescherpt.
Naast deze bedrijven blijken echter uit een
studie van Tebodin nog 200 andere
bedrijven te zijn die grootschalige waterverontreiniging kunnen veroorzaken
(waarvan 79 bedrijven gevaarlijk worden
geacht). In het kader van het RAP is nu
een werkplan vastgesteld dat voor eind
1992 moet resulteren in een beheersbare
situatie bij bedrijven door het treffen van
effect- en kansbeperkende maatregelen.
De zalm terug
De ecologische doelstelling van het RAP
werd nader besproken door ir.J. A. W. de
Wit (DBW/RIZA). Gewoonlijk, zo zei hij,
wordt de doelstelling teruggebracht tot 'de
zalm terug in de Rijn'. Inmiddels is er een
bredere uitwerking gegeven van de doelstelling. Daarin krijgen nu ook andere
delen van het ecosysteem van de rivier en
organismen een plaats, zoals de otter en
de aalscholver. De waterkwaliteit is de
afgelopen decennia duidelijk verbeterd.
Dat vinden we onder meer terug in het
gehalte verontreinigingen in vis. Zo is het
gehalte aan kwik in snoekbaars in het
ïjssclmeer lussen 1970 en 1988 gedaald
van 1,2 tot 0,3 mg/kg, en de hoeveelheid
pcb's in IJsselmeerpaling en paling uit het
Ketelmeer ligt onder de norm voor
menselijke consumptie (bij Rijn-aal nog
net niet). Ook het aantal soorten organismen en de aantallen organismen zijn
toegenomen. Deze ontwikkeling lijkt nu
echter te stagneren. De kwaliteit van het
Rijnwater voldoet voor veel bekende
stoffen nog niet aan de eisen die voor een
gezond ecosysteem moeten worden ge-

steld. Voor veel stoffen ontbreekt bovendien nog de informatie. De belemmeringen voor herstel van een levensvatbare
populatie van de zalm zijn groot (migratiewegen, paaiplaatscn, zeevisserij). Het gestelde doel blijft echter belangrijk voor
een uit ecologisch oogpunt gewenste
richting van het beleid, aldus De Wit, die
besloot met de opmerking dat de zalm
voorlopig wel een couveusekindje zal
bijven.
Drinkwater
Een helder beeld van de openbare drinkwatervoorziening in ons land schetste
vervolgens ir. M. K. H. Gast, directeur
Gemeentewaterleidingen Amsterdam (en
in het verleden de eerste voorzitter van
programmagroep 3 van de NVA). Aan de
hand van de voorbeelden bentazon,
atrazine, metazachloor en mecoprop gaf ir.
Gast aan welke problemen de zuivering
van dergelijke stoffen mee kan brengen.
Belangrijk is daarbij de polariteit: hoe
meer polair een stof is, des te moeilijker is
hij met de gangbare zuiveringsmethoden
te verwijderen. Merkwaardigerwijs bleek
mecoprop, waarvoor eind vorig jaar de
inname van de Watcrtransportmaatschappij Rijn-Kennemcrland (WRK)
enige tijd gesloten bleef, in het snelfilter
grotendeels te worden verwijderd, maar
dat was onvoorspelbaar.
Ir. Gast roemde het Rijn-Actieprogramma,
omdat het uitgaat van bestrijding van
verontreiniging bij de bron. De waterleidingbedrijven verwachten als resultaat
verlaging van concentraties, vermindering
van incidenten en melding van wat er
wordt geloosd. Zij verwachten niet in de
toekomst met minder zuiveringstrappen
toe te kunnen, maar wel meer zekerheid
over de kwaliteit van de bron en de
kwaliteit van het eindprodukt. Dit alles
echter uitdrukkelijk onder handhaving van
de terecht zeer streng gestelde normen,
aldus ir. Gast.
Eutrofiëring
Het laatste onderwerp van de themadag
was de eutrofiëring, die werd besproken
door mr. ing. P. H. K. Berends (Rijkswaterstaat). Hij achtte de fosfaatbcperkende maatregelen redelijk kansrijk, maar
wees met nadruk op de noodzaak ook
stikstofbeperkende maatregelen te nemen.
'Met de huidig voorgenomen maatregelen
wordt niet meer dan ca. 25% vermindering in de belasting met stikstof gehaald.
De maatregelen zullen dus moeten
worden aangescherpt om in 1995 aan de
internationale afspraken te kunnen
voldoen.' Bovendien, zo stelde Berends, is
een halvering van de nutriëntenbelasting
voor veel wateren niet voldoende om de

algengroei daadwerkelijk terug te dringen.
Verdergaande sanering zal nodig zijn om
de gewenste effecten te bereiken. Pen
brongerichte benadering en een gebiedsgerichte aanpak met maatregelen toegesneden op de lokale watersystemen
moeten hand in hand gaan om verdere
verloedering van onze meest kwetsbare
watergebieden voor 1995 te voorkomen,
aldus Berends.
Discussie
Ondanks herhaald aandringen van
dr. 11. \X'. Kroes (min. v. VROM) als
discussieleider, om ook andere zaken in
de discussie te betrekken, richtte deze zich
toch hoofdzakelijk op fosfaat. Met name
de fosfaatreducerendc maatregelen te
nemen op zuiveringsinstallaties riepen
nogal wat reacties op. Zo kan het gebeuren dat een waterbeheerder wordt
genoodzaakt te defosfateren op een plaats
waar dat niet nodig is, terwijl elders waar het niet verplicht wordt - zo'n maatregel veel meer effect zou hebben. Dat is,
aldus ir.Jansen, nu eenmaal het gevolg
van de internationale afspraken, waarin
algemene maatregelen worden genomen,
ongeacht lokale verschillen. Maar, zo
vulde Berends aan, het moet duidelijk zijn
dat we na 1995 nog verder moeten, dus
het kan geen kwaad om niet alleen te
defosfateren waar dat moet, maar ook
waar dat effect heeft. Op een vraag of het
juridische traject een mogelijk waardevolle
weg is ter vermindering van verontreiniging, reageerde ir. Gast met de opmerkelijke uitspraak, dat de juridische weg
eerder een belemmering blijkt dan een
waardevolle optie. 'In eerste instantie
konden we over bentazon uitstekend
praten met BASF: de deur stond open.
Maar sinds er sprake is van een juridische
actie, is de deur volkomen dicht. Ik heb
dus mijn twijfels en ik denk dat je op een
andere manier met bedrijven aan de praat
moet komen', aldus ir. Gast.
Discussieleider Kroes merkte nog op, dat
hij de indruk had dat lagere overheden als
provincies en waterschappen de neiging
hebben af te wachten wat de rijksoverheid
bedenkt en dan te kijken of ze daarin mee
kunnen gaan. Ook noemde hij het teleurstellend dat er uit het bedrijfsleven weinig
initiatieven komen. Zo is het nog steeds
buitengewoon moeilijk - niet alleen in het
buitenland - om lozingsgegevens van de
industrie boven tafel te krijgen.
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