Ontwikkelingen inhet fosfaatbeleid

Voordracht gehouden tijdens het NVA-svmposium 'Fosfaatverwijdering uit afvalwater' op 9 februari 1988te Wageningen

I. Inleiding
Het afgelopen jaar heeft het eutrofiëringsbeleid en in samenhang daarmee het
t'osf'atenbeleid een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Verheugend is
vooral dat de problematiek nu internationaal
wordt aangepakt. Dat gebeurt in het kader
van het Rijnoverleg en de Noordzeeministersconferentie. Voorde bestrijding
van de eutrofiëring van zoete en zoute
wateren is besloten tot vermindering van de
lozingen van fosfaat met circa 50% in de
jaren tot 1995.
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Deze internationale aanpak leidt ook voor
Nederland tot verplichtingen. Om daartoe het
beleid te ontwikkelen hebben de ministers
van V & W en VROM november vorig jaar
de notitie 'Fosfaatbeperkende Maatregelen
Nederlandse Oppervlaktewateren' [f] aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze
notitie wordt op het nationale eutrofiëringsbeleid ingegaan. Niet verrassend isdat het
beleid gericht blijft op fosfaatbeperking.
Uiteraard zijn in de Kamernotitie het Rijnactieprogramma en de uitkomsten van de
Noordzee-ministersconferentie verwerkt.

[2, 3], Hiervan iseen vereenvoudigd stroomdiagram afgeleid (afb. I).
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De grensoverschrijdende rivieren zijn de
grootste bron van fosfaat. De binnenlandse
bronnen nemen echterook een groot aandeel
voor hun rekening. De jaarlijkse accumulatie
in zoet oppervlaktewater en sediment wordt
geschat op 16.000 ton fosfor per jaar.
Daarnaast wordt 12.000 ton fosfor aan het
systeem onttrokken en in baggerspecie op
land geborgen. Daarbij dient te worden
bedacht dat nogal wat fosfaat vóór de afvoer
naar zee reedseen dominante rol heeft
gespeeld in vele binnenwateren. De bijdragen
van de diverse binnenlandse bronnen van de
fosfaatbelasting zijn samengevat in afb. 2.
Van rechtstreekse lozingen in oppervlaktewater zijn de rioolwaterzuiveringsinstallaties
(rwzi's) en de fosfaatkunstmestindustrie de
belangrijkste bronnen. De fosfaatlast van
de rwzi's isgrotendeels afkomstig van de
huishoudens. Daarbij gaat het om het
wasmiddelengebruik en andere huishoudelijke P-emissies.
In verhouding tot andere bronnen isde bijdrage van de af- en uitspoeling vande bodem,
voornamelijk ten gevolge van de landbouw,
landelijk gezien nog van beperkte omvang.
Locaal kan de relatieve omvang veel groter
zijn. Zo veroorzaakt de landbouw de helft
van de fosfaatbelasting van het Wolderwijd.
4. Aanpak
De aanpak die de regering voorstaat is
uiteengezet in de recente notitie aan de
Tweede Kamer. Daarin staat dat gezien de
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Afb. I - Vereenvoudigd stroomdiagram vanfosfaat -P,
19X3 (HP ton I'per jaar).

omvang van de eutrofiëringsproblematiek in
kust- en binnenwateren in dit stadium een
brongerichte aanpak voorop zal moeten
staan. Dat vloeit ook voort uit de internationale afspraken. Een dergelijk beleid is
een noodzakelijke eerste stap. Daarmee
worden gunstige voorwaarden geschapen om
regionaal of locaal tot een integrale aanpak te
komen, dat wilzeggen een aanpak die istoegesneden opdesituatieterplaatse.Te denken
valt aan bijvoorbeeld waterhuishoudkundige
maatregelen, differentiatie van lozingseisen,
het incombinatie metdefosfateren ook verder
terugdringen van lozingen van micro-

10

kunstmest,

>

industrie

2. Geschade belangen
De eutrofiëring heeft de ecologische waarde
van de meeste Nederlandse zoete oppervlaktewateren ernstig aangetast. Ook de
schade aan de zoute wateren wordt steeds
groter em duidelijker. De ecosystemen zijn
verarmd, hun stabiliteit isafgenomen, veel
binnenwateren zijn 'verbrasemd", troebel en
algenrijk. Negatieve effecten alsslecht doorzicht, zuurstofloosheid ook in kustwateren,
drijflagen van algen, schuimvorming, produktie van toxische en smaakbedervende
stoffen, huidirritaties bij waterrecreanten,
schadelijk plankton inmosselen, vissterfte en
de aantasting van de aan- en afvoerfunctie
van watergangen zijn voorbeelden van gevolgen. Daarnaast worden de bodems
'verrijkt' met fosfaat. Door denaleveringvan
fosfaat wordt een snel herstel belemmerd.
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3. Fosfaatbronnen in Nederland
Het CBS heeft voor de situatie in 1980en
1983 landelijke fosfaatbalansen opgesteld

Afb. 2 - Fosfaatbelasting
door binnenlandse bronnen,
1983 fIIP ion per jaar).

Tota Ie P- belasting do or binnenlanc se bronnen : 3 0 . 0 0 0 t( )n per j a a r .
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verontreinigingen teneinde ecologisch herstel
verder te bevorderen, maatregelen in het
grondgebruik c.q. in de landbouw en het
toepassen van actief biologisch beheer.
De ervaring die thans wordt opgedaan in de
proefprojecten voor de eutrofiëringsbestrijding kan daar mede richtingaan geven,ookal
is het huidige aantal beperkt.
Over de aanpak vandebelangrijkste bronnen
van fosfaat in ons land kan het volgende
worden gezegd.
Kunstmestindustrie
Ten aanzien van de kunstmestindustrie is
binnenkort een besluit teverwachten waarbij
de sanering vande lozinghetuitgangspuntzal
zijn. Naar verwachting zal de minister van
V& W hierover nadere mededelingen doen
tijdens de begrotingsbehandeling van ons
departement. De internationale afspraken
maken reductie van deze lozing des te meer
noodzakelijk.
Landbouw
De mestproblematiek wordt aangepakt inhet
kader van de Meststoffenwet en de Wet
bodembescherming. Doelstelling isdat de
fosfaatgift niet groter mag zijn dan de
onttrekking ervan door het gewas. Omdat er
voorlopig nogonvoldoende oplossingen voor
de mestoverschotten zijn, kandeze eindnorm
nog niet op landelijke schaal worden
ingevoerd. Het beleid iser op gericht deze
eindnorm omstreeks het jaar 2000 te bereiken. De druk om dit te versnellen is
aanwezig. Voor het oppervlaktewater zaleen
en ander er naar verwachting toe leiden dat
de fosfaatemissie door de landbouw de
eerstkomende jaren nogzal toenemen. Eerst
in de loop van de negentiger jaren zal de
fosfaatemissie door brongerichte maatregelen
en mestverwerking tot onder het huidige
niveau kunnen dalen.
Onlangs isde nota 'Mestverwerking en
waterkwaliteit' door V&W uitgebracht [4],
In de nota wordt geconcludeerd dat de
belasting van oppervlaktewater door puntlozingen bij mestverwerking slechts toelaatbaar is, indien in het betrokken gebied
per saldo de directe en diffuse belasting
wordt verminderd. Bij dergelijke zuiveringsinstallaties zal verwijdering van zowel fosfor
als stikstof noodzakelijk zijn. Daarnaast
zullen zouten mogelijk vergaand moeten
worden verwijderd, vooral indien het
oppervlaktewater vervolgens wordt benut
voor drinkwatervoorziening of tuinbouw.
Wasmiddelen
Een voorspoediger ontwikkeling iste
verwachten voordevervangingvanfosfaat in
wasmiddelen. Hier ishet beleid erop gericht
na 1990 geen fosfaat meer in wasmiddelen
toe te passen.
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Op 21 december jl. hebben de Nederlandse
zeepfabrikanten daartoe een convenant met
de rijksoverheid gesloten. Inmiddels isde
inspanning gericht op een vergroting van het
marktaandeel van fosfaatloze wasmiddelen
tot 40 à 5 0 % aan het einde van dit jaar.
Rioolwaterzuiveringsinstallaties
In het kader van de brongerichte aanpak is
het uitgangspunt voordelangetermijn dat op
rwzi's in de regel defosfatering zal worden
toegepast.
Dit jaar wordt in overleg met provincies en
waterbeheerders een actieplan uitgewerkt
dat gericht isop een gefaseerde uitvoering
van de defosfatering op rwzi's.Het plan
wordt opgesteld door de nieuwe Werkgroep
Actieplan Defosfatering van de CUWVO.
De regering streeft daarbij naar een
gefaseerde en evenwichtige aanpak teneinde
in 1995 aan de doelstellingen zoals vastgesteld in het Rijnactieplan en de Noordzee
Ministersconferentie te voldoen. In de
uitwerking iseen belangrijke taak weggelegd
voor de Werkgroep Actieplan Defosfatering.
Denkend aan een fasering ligt het voorde
hand de aandacht primair te richten op de
eutrofiëringsgevoelige wateren en aanvullende maatregelen om aan de internationale afspraken te voldoen.
De prioritaire eutrofiëringsgevoelige
wateren zijn:
- het IJsselmeer;
- het Markermeeren het Umeer;
- het Veluwemeer en het Drontermeer;
- het Wolderwijden het Nuldernauw;
- de Groningse en Drents-Groningse meren;
- het merengebied van Zuidwest Friesland;
- de wateren in Noordwest Overijssel;
- het Vechtplassengebied;
- een aantal polderpiassen inNoord- en
Zuid-Holland;
- het Volkerak en het Zoommeer.
Bijde defosfatering indezegebieden gaat het
om ca. 3 0 % van de zuiveringscapaciteit in
Nederland.
Bij toenemende defosfatering op rwzi'szal
het relatieve aandeel van de landbouw inde
fosfaatbelasting stijgen en wordt sanering
daar ook dringender. Dit wordt van nogmeer
belang, wanneer wordt onderkend dat de
lozingseis voor rwzi's na defosfatering thans
op 1 à 2 mg P/l ligt. Die eis isin de praktijk
haalbaar gebleken. Met innoverende technieken zoalsde korrelreactor en magnetische
separatie lijken echter nog aanzienlijk lagere
concentraties haalbaar met tevens als
voordeel een vermindering van het probleem
van het additionele slib. Uiteraard levert een
bronmaatregel alsvervanging van fosfaat in
wasmiddelen daar ook een belangrijke
bijdrage aan. Het ligt voor de hand deze
nieuwe technieken het eerst inof nabij de
prioritaire gebieden toe te gaan passen.

5. Resultaten
Verwacht magworden dat de internationale
afspraken en het internationale brongerichte
beleid voor veel oppervlaktewateren tot een
aanzienlijk lagere fosfaatbelasting en verbetering van de waterkwaliteit zullen leiden.
Dat schept goede voorwaarden vooreen
integrale aanpak met gebiedsgerichte
maatregelen, bijvoorbeeld inde landbouw.
Daarmee kan dan regionaal met succes een
verdere verlaging van de fosfaatbelasting
worden gerealiseerd.
In het IMP-Water 1985-1989 isvoor de
eutrofiëringsgevoelige binnenwateren als
doelstelling voor de langere termijn een
chlorofylgehalte van 20-50 //.g/l genoemd.
Het ziet er nu inderdaad naar uit dat deze
doelstelling in de komende jaren binnen
bereik komt. Ook de kustwateren zullen van
een flinke reductie van de fosfaatbelasting
kunnen profiteren.
6. Conclusies
Afsluitend kan het volgende worden
geconcludeerd:
— Het in internationale samenwerking uitvoeren van dit fosfaatbeleid zalbijdragen tot
verbetering van de kwaliteit van onze
binnenwateren en de Noordzee.
— Het isvoor Nederland zaak adequaat in te
spelen op de internationale afspraken.
—Een brongerichte aanpak zal als eerste
stap daarbij voorop moeten staan. Daarbij
gaat het met name om de wasmiddelen, de
rwzi's, de kunstmestindustrie en de landbouw. Dat maakt een daarop aansluitende
gebiedsgerichte benadering mogelijk.
De ervaringen met de proefprojecten
eutrofiëringsbestrijding dienen daarbij te
worden benut. Uitbreiding van het aantal
ervan lijkt zinvol.
—De brongerichte aanpak zal met zich
meebrengen dat defosfatering op rwzi's
in de komende jaren op grote schaal zal
worden ingevoerd.
—De gangbare defosfateringstechnieken
zullen het zuiveringsslibprobleem nog
vergroten. Dat maakt de ontwikkeling van
nieuwe technieken des te belangrijker.
Daarmee kan ook enerzijds worden ingespeeld op hergebruik van fosfaat en
anderzijds op strengere effluenteisen.
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