Grootste overeenkomst schuilt in de borden

In tien provincies Grondwaterbeschermingsverordeningen van kracht

Behalve in Friesland en in Flevoland kan
men ze vanaf deze maand overal in ons
land vinden: de borden die aangeven waar
sprake is van een grondwaterbeschermingsgebied. Eèn ervan prijkt op
de omslag van dit nummer van LLO, maar
ze zullen er allemaal ongeveer zo uitzien:
het bekende blauwe 'waterwingebiedbord'
met een andere tekst. Een nationaal bord
dus, waarachter per provincie andere
beperkingen van kracht zijn.
Die beperkingen vloeien voort uit de
provinciale grondwaterbeschermingsplannen en -verordeningen die op
1januari van dit jaar in werking moesten
treden op grond van de Wet Bodembescherming. Dat de vaststelling van die
plannen en verordeningen niet overal van
een leien dakje ging, is het afgelopen jaar
wel gebleken uit berichten daarover in
deze kolommen en in de knipselkrant
'Water in de Pers'. In de regel was er dan
sprake van tegenstrijdige belangen van
met name de landbouw en de waterwinning. Fen deel van de verschillen
tussen de provinciale regelingen laat zich
daardoor verklaren. Een ander deel van
de verschillen vindt zijn oorsprong in
verschillen in de kwetsbaarheid van het
grondwater door een andere bodemopbouw (diepere winningen, beschermende kleilagen, enzovoort). Op deze
bladzijden geven wc een overzicht van wat
de provincies aan beperkingen aan de
landbouw opleggen in de beschermingsgebieden.
Concurrentie
Aan landbouwgrond binnen de
beschermingsgebieden worden
beperkingen opgelegd die voor de
gronden daarbuiten niet of in mindere
mate gelden. Dat betekent dat landbouwers met gronden binnen de
beschermingsgebieden door de
verordeningen in een nadelige positie
komen te verkeren ten opzichte van hun
collega's daarbuiten. De Wet Bodembescherming voorziet voor deze landbouwers in een schadeloosstelling, die

TABEL II.
Extra beperkingen voor boeren in gebruik dierlijke mest
(maximum kg fosfaat per hectare per jaar)
Op bouwland
Friesland
Groningen
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
/.celand
Noord-Brabant
Limburg

Provincie
Friesland
Groningen
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

augustus 1988?
14 december 1988
14 december 1988
21 december 1988
onbekend
1 juli 1988
14 december 1988
12 december 1988
17 november 1988
16 december 1988
16 december 1988
16 december 1988

Op snijmaïsgrond

250 kg/ha
110 kg/ha
125 kg/ha
125 kg/ha*

125 kg/ha
75 kg/ha
75 kg/ha
125 kg/ha*

125 kg/ha

125 kg/ha

125 kg/ha

70 kg/ha

110 kg/ha

75 kg/ha

125 kg/ha*
70 kg/ha

125 kg/ha*
110 kg/ha*

125 kg/ha'
75 kg/ha'

* Voor kwetsbare gebieden; elders minder strenge of landelijke regels.

door de provincie kan worden teruggevorderd van degene die baat heeft bij
de beperkende maatregel. In feite is dat
natuurlijk iedereen, want het gaat om
milieumaatregelen, maar volgens de Wet
Bodembescherming moeten de waterleidingbedrijven deze kosten opbrengen.
Vooralsnog hebben we te maken met zo'n
250 grondwaterbeschermingsgebieden in
Nederland.

TABELI.
Datum
vaststelling

Op grasland

125kg/ha
70kg/ha
70kg/ha
125kg/ha'

Aantal
Landbouwgrond
grondwaterin grondwaterbeschermingsgebieden beschermingsgebieden (ha)
9
5
18
28
4
5-1
27
8
23
4
10
36

2.900
3.700
10.000
9.500
500
16.500
2.350
100
12.250
250
12.500
15.000

Er is in de provincies overleg gaande
tussen de waterleidingbedrijven, de
provincie en de gewestelijke raden van het
Landbouwschap over de invulling van de
schadeloosstelling door de waterleidingbedrijven aan de landbouw. In Gelderland
en in Limburg is daar inmiddels een
regeling voor.
Overigens liggen er voor dit overleg
uitgangspunten vast die door VEWIN en
Landbouwschap zijn onderschreven.
Kern daarin is, dat de regeling tijdelijk is,
en dat de provincie als intermediair voor
de schadeloosstelling blijft optreden.
De regeling is tijdelijk omdat de Wet
Bodembescherming uitgaat van een
algemeen beschermingsniveau, dat pas in
de loop van de jaren negentig voor het
hele Nederlandse bodemoppervlak moet
gelden. Dat algemene beschermingsniveau wordt gefaseerd ingevoerd.
De aanwijzing van de grondwaterbeschermingsgebieden vormt daarvan de
eerste fase.
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TABEL III.
Uitrijve:rbod
Opb ouwland
Friesland
Groningen
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

Op grasland

oogst - 1 januari 2
oogst - 15februari '
oogst - 15februari '

-

oogst - 15februari '

-

oogst - 15 februari

-

oogst - 15 februari
oogst - 15februari>

1 september - 1 januari
1 oktober
-15 februari
1 oktober -15 januari
oogst

-

-15 februari

-

15 september -15 februari
oogst
-15 januari 3
oogst
1 oktober

-

-15 januari
-15 februari

Op snijmaïsgrond

oogst- 1 januari
oogst - 15februari '
oogst- 15februari '

-

oogst- 15februari '

-

oogst- 15 februari

-

oogst- 15 februari
oogst- 15 februari1

iMet nagewas van 1 oktober-15 februari.
Voor klei-bouwland van 1 november-1januari.
'Bij besneeuwde of bevroren grond tot 15 februari.

2

Mest
De landelijke norm voor het uitrijden van
dierlijke mest gaat uit van de fosfaatgift:
maximaal 125 kg/ha op bouwland,
250 kg/ha op grasland en 350 kg/ha op
maïsland. Hoewel fosfaat inderdaad een
belasting voor het grondwater kan vormen
[Van der Zee, diss. Wageningen, 1988]
hebben de waterleidingbedrijven steeds
aangedrongen op een norm gebaseerd op
nitraat. Met name op maïsgrond leiden
immers de 'fosfaatnormen' tot een overmatige belasting van de bodem en het
grondwater met nitraat. In acht provincies
zijn de signalen van de waterleidingbedrijven gehoord en is in de beschermingsgebieden de mestgift vooral op
snijmaïsgronden verder beperkt.
In Groningen, Drenthe, Noord-Holland
en Limburg zijn de normen voor dierlijke
mest dezelfde geworden als die welke
gelden voor fosfaatverzadigde gronden
(maximum 70, 75 en 110 kg/ha aan fosfaat
op bouwland, snijmaïsgrond
respectievelijk grasland), terwijl in andere
provincies de eindnorm (die in circa 2000
landelijk zal gelden) wordt gehanteerd
(maximum 125 kg/ha aan fosfaat op
landbouwgronden).
Bestrijdingsmiddelen
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen was
door de Bestrijdingsmiddelenwet in
waterwingebieden al aan banden gelegd.
In Utrecht, Zeeland en Flevoland zijn in
de beschermingsverordening de
beperkingen op bestrijdingsmiddelen nog
niet of nog niet duidelijk vastgelegd. In de
overige provincies wordt in de
verordening de zwarte lijst van de
Bestrijdingsmiddelenwet gehanteerd.
Dat leidt tot problemen bij de vaststelling
van de schadeloosstelling. Waar een
beschermingsgebied groter is dan een
wingebied doet zich de vraag voor of de
beperking nu al of niet voor schadeloosstelling volgens de Wet Bodem-

TABEL IV.
Pi

Friesland
Groningen
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

Pesticiden
zwarte lijst
zwarte lijst
zwarte lijst
zwarte lijst
zwarte lijst
zwarte lijst
zwarte lijst
onduidelijk
zwarte lijst
zwarte lijst

bescherming in aanmerking komt.
De beperking wordt opgelegd door de
Bestrijdingsmiddelenwet, en deze wet
kent geen mogelijkheden tot schadevergoeding. Voor sommige waterleidingbedrijven is een vergoeding voor
vervangende bestrijdingsmiddelen toch
bespreekbaar in het totale pakket van
vergoedingen.
De Waterleidingmaatschappij Oostelijk
Gelderland komt de landbouwers
financieel tegemoet in de vervanging van
verboden bestrijdingsmiddelen met een
bedrag van f 75,- per hectare voor maïsland, terwijl voor bouwland de vergoeding
per landbouwbedrijf wordt bepaald.
Hlders vormen de kosten van
vervangende bestrijdingsmiddelen nog
een punt van onderhandeling.

In Utrecht strengere regels
voor mestgebruik voorlopig
alleen voor maïs op
zandgronden
Gedeputeerde Staten van Utrecht willen
voorlopig alleen strengere regels voor
maïspercelen binnen de onlangs vastgestelde grondwaterbeschermingsgebieden, die op zandgrond liggen.
In grondwaterbeschermingsgebieden
moet het grondwater extra worden
beschermd tegen verontreiniging omdat in
de nabije omgeving grondwater voor de
drinkwaterbereiding wordt gewonnen.
In totaal gaat het om ongeveer veertig
hectare, die bij een tiental boeren in
gebruik is. Het betreft met name landbouwgronden in de grondwaterbeschermingsgebieden Beerschoten (De Bilt/
Zeist), Leersum, Groenekan en Zeist.
Als de regels eind februari ongewijzigd
worden vastgesteld, betekent dit dat op
die maïspercelen komend jaar niet meer
mest mag worden uitgereden, dan het
gewas kan opnemen. Op de maïspercelen
op zandgrond zal eind maart de bodem
worden bemonsterd. Aan de hand
daarvan geeft de provincie vóór 1 april
een bemestingsvoorschrift. Dit voorschrift
is gebaseerd op de hoeveelheid stikstof,
die in de bodem aanwezig is. Deze mag in
de maanden april en mei worden aangevuld tot 200 kilo per hectare. Dat komt
overeen met de stikstofbehoefte van maïs.
Daarnaast wil de provincie een groenbemester (winterrogge) voorschrijven die
de uitspoeling in de winterperiode moet
tegengaan. Kunstmest is alleen toegestaan
als de provincie daar toestemming voor
geeft, omdat er door extreme regenval
veel voedingsstoffen zijn uitgespoeld.
Zuiveringsslib mag in grondwaterbeschermingsgebieden helemaal niet worden
gebruikt.
Vergoedingen
Deze maatregelen die strenger zijn dan de
algemene normen, brengen voor de
betrokken boeren extra kosten met zich
mee, die voor vergoeding in aanmerking
komen. De kosten voor het afvoeren van
mest, die op grond van de landelijke
regels wel zou mogen worden uitgereden,
maar op basis van het provinciale
ontwerp-besluit niet, worden in principe
vergoed. Ook de kosten van het telen en
onderwerken van de groenbemester
komen voor vergoeding in aanmerking.
De vergoedingen worden betaald uit een
heffing die aan de waterleidingbedrijven
wordt opgelegd.

